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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність 
використання нових теоретичних підходів, прикладного 
інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними 
соціально-економічними системами господарювання різних рівнів 
невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу 
своєчасно адаптуватися до нього. Основою успішного 
довгострокового функціонування підприємств є орієнтація на 
зростання їх вартості у відповідності з якісними вимогами ринкового 
середовища. 

Мета навчальної дисципліни  «Потенціал і розвиток 

підприємства» – надання знань про закономірності, принципи і 
особливості 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 
конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; 
набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної 
складової раціонального управління розвитком потенціалу 
підприємства. 

Предмет – процеси і методи формування та оцінювання 
потенціалу підприємства. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- теоретичні засади визначення сутності „потенціалу підприємства”; 
- видову класифікацію потенціалів; 
- методологічні підходи і методи оцінки конкурентоспроможності 
потенціалу сучасних підприємств; 
- загальні принципи, методи і нормативно-методичні положення 
оцінки потенціалу підприємства як динамічної поліструктурної 
виробничо-господарської та соціальної системи; 
  Студенти повинні вміти: 
- застосовувати прикладні моделі вимірювання, оцінки та 
забезпечення стратегічних конкурентних переваг; 
- розраховувати ринкову вартість земельних ділянок, будівель, 
споруд та інших складових нерухомості; 
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- оцінювати вартість машин та обладнання, рівень їх фізичного, 
функціонального, технологічного та економічного старіння; 
- здійснювати оцінку нематеріальних активів; 
- оцінювати потенціал управлінського і техніко-технологічного 
персоналу; 
- визначати вартість бізнесу та втілених у ньому потенційних 
можливостей. 
Дисципліна „Потенціал і розвиток підприємства” включена в нор-

мативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з еконо-
міки та підприємництва. Дана дисципліна  тісно пов’язана з усіма 
економічними дисциплінами, а особливо із  „Економікою підприєм-
ства”, “Стратегією підприємства”, “Менеджментом”, “Фінансами під-
приємства”, “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 під-
приємства” та її роль у формуванні економічного мислення у студе-
нтів в теоретичному забезпеченні господарської діяльності під-
приємства.  
Основні завдання навчальної дисципліни, об’єкт вивчення дисцип-

ліни. Наукова сутність поняття «потенціал», генезис його станов.лен-
ня та використання в економічних дослідженнях і бізнес-практиці. 
Теоретичне позиціонування категорії «потенціал підприємства» 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.  
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Сутнісно-змістовна характеристика об’єктних складових потенціа-
лу підприємства. Виробничий потенціал підприємства, його елемент-
на структура. Сутнісно-змістовна характеристика суб’єктних складо-
вих потенціалу підприємства. 
Методологічні основи використання графоаналітичної технології 

для дослідження потенціалу сучасних підприємств. Функціональна 
класифікація бізнесу як передумова побудови графоаналітичних мо-
делей потенціалу підприємств. Алгоритм графоаналітичної оцінки 
потенціалу підприємства.  

 
Тема 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і 
загальна модель 

Визначення процесів формування та розвитку потенціалу 
сучасних 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 

підприємства 

Поняття «виробничий потенціал підприємства» та особливості 
його формування. Основні типи сегментування сучасних сфер 
бізнесу: галузевий та ресурсний розподіли.  
Особливості структури потенціалу підприємств залежно від галу-

зевої специфіки. Особливості формування потенціалу підприємств 
добувної (гірничорудної, вугільної, нафтогазової), металургійної 
(чорної, кольорової), хімічної, легкої промисловості, машинобудів-
них та енергогенеруючих компаній, будівельних, сільськогоподар-
ських та транспортних організацій.  

 
Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

Взаємозв’язок економічних категорій: ринок, конкуренція, конку-
рентоспроможність і потенціал підприємства. Рівні та особливості 
прояву конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
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Методологія оцінки конкурентоспроможності потенціалу підпри-
ємства: принципи та підходи. Класифікація методів оцінки конку-
рентоспроможності потенціалу підприємства. 
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства.  
Прикладні методики оцінки конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. 
 

Тема 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 

Мета і завдання вартісної оцінки потенціалу підприємства. 
Сутність та механізм реалізації процедури оцінювання потенціалу 
підприємства. Концепція вартісної оцінки потенціалу підприємства. 
Сутнісно-змістовна характеристика вартості в обміні. Особливості 

прояву вартості потенціалу в користуванні. 
 

Тема 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу 

підприємства 

Загальна класифікація методів оцінювання потенціалу підпри-
ємства. 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. Загаль-
на методологія порівняльних методів оцінювання. Загальна характер-
ристика результатних методів для оцінювання потенціалу підпри-
ємства.  
Економічна логіка побудови та розрахунку коефіцієнта капіталіза-

ції.  
Порівняльна характеристика переваг і недоліків різних підходів до 

оцінювання вартості потенціалу підприємства. 
 

Змістовий модуль 2. 

Розвиток підприємства та оцінювання ринкової вартості 
потенціалу підприємства 

 
Тема 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і 
споруд 
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Основні передумови визнання земельних ділянок та об’єктів 
нерухомості 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 

ділянок. Види земельної ренти.  
Класифікація об’єктів нерухомості у цілях оцінки. Змістовна 

характеристика методів оцінювання об’єктів нерухомості. 
Особливості 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 скла-
дової потенціалу підприємства. Оцінювання машин та обладнання 
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 

оцінювання 

Основні економічні властивості нематеріальних активів як скла-
дової потенціалу підприємства. Класифікація нематеріальних активів. 
Процес перетворення продукту інтелектуальної праці в нематері-
альний актив. 
Методологія оцінювання вартості нематеріальних активів 

підприємства. Методи оцінювання вартості потенціалу 
нематеріальних 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. 
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Трудовий потенціал працівника і характеристика окремих його 
складових. Основні складові трудового потенціалу підприємства. 
Загальна логіка оцінювання вартості трудового потенціалу. 

Модель оцінювання трудового потенціалу технологічного персоналу 
підприємства. 
Витратні методики вартісної оцінки трудового потенціалу. Мето-

дики 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 
алгоритм оцінювання вартості бізнесу. Витратні, порівняльні та 
результатні методи оцінювання вартості бізнесу: їх сутність та 
особливості практичного використання. 

Метод прямої капіталізації: ключові особливості та алгоритм 
визначення.  

Метод мультиплікаторів: різновиди мультиплікаторів та їх 
використання в оціночній практиці. Основні методи аналізу бізнесу з 
метою оцінки його вартості.  
 

Тема 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу 

підприємства 

Моніторинг поточних можливостей підприємства. Базові принци-
пи організації моніторингу. Процес організації моніторингу поточних 
можливостей. Загальна класифікація принципів оцінювання вартості 
потенціалу підприємства. Сутнісно-змістовна характеристика 
принципів оцінювання, які базуються на уявленнях користувача. 
Розкриття принципів оцінювання, пов’язаних з ринковим середо-
вищем. 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 
підприємства”. Еволюційна та революційна концепції розвитку 
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підприємств. Діалектика розвитку підприємства. Умови розвитку 
підприємства. 

Критерії вибору та особливості застосування перспективних 
моделей розвитку потенціалу виробничо-комерційних систем. 
 
Тема 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку 

підприємств та його потенціалу 

Поняття резервів розвитку підприємства. Пошуки шляхів розвитку 
підприємства. Методичні підходи до визначення резервів розвитку 
потенціалу підприємства. 
Технологія та алгоритми реінжинірінгу підприємств. Постановка 

цільових орієнтирів розвитку в системі загальнокорпоративних цілей. 
Розробка і вибір сценаріїв розвитку підприємств і проектів їх 
реалізації.  
Структурна перебудова підприємства, шляхи її здійснення. 

Процес реструктуризації. Альтернативні варіанти проведення 
реструктуризації.  

 

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 потенціалу 
підприємства 

2 - 

2 Тема 2. Структура і графоаналітична модель 
потенціалу підприємства 

4 2 

3 Тема 3. Формування потенціалу підприємства: 
поняття і загальна модель 

2 - 

4 Тема 4. Особливості формування виробничого 
потенціалу підприємства 

2 2 

5 Тема 5. Конкурентоспроможність потенціалу 
підприємства 

4 - 

6 Тема 6. Теоретичні основи оцінювання 
потенціалу підприємства 

2 - 

7 Тема 7. Методичні підходи до оцінювання 
потенціалу підприємства 

4 2 
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продовження табл. 1 

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

2 - 

9 Тема 9. Оцінювання ринкової вартості 
машин і обладнання 

2 - 

10 Тема 10. Нематеріальні активи 
підприємства і методи їх оцінювання 

2 - 

11 Тема 11. Трудовий потенціал підприємства 
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 визначення 
резервів розвитку підприємств та його 
потенціалу 

4 - 

Усього годин 36 10 

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття №1 

Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 

План заняття 

1. Загальнонаукова сутність терміна «потенціал» та еволюція його 
використання в економічних дослідженнях. 

2. Поняття, характерні риси та модель потенціалу підприєм-
ства. 

3. Структура потенціалу підприємства. 
4. Графоаналітичний метод оцінки потенціалу підприємства 

«Квадрат потенціалу»: алгоритм та сфери застосування. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Природа категорії «потенціал» та історія її виникнення. 
2. Методичні підходи до визначення сутності потенціалу 

підприємства. 
3. Різновиди структуризації елементів, що формують потенціал 
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підприємства. 
Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Еволюція визначення терміна «потенціал» в економічних 
дослідженнях. 

2. Характерні ознаки та структурні елементи підприємницького 
потенціалу. 

3. Сучасні тенденції розвитку виробничого потенціалу 
підприємства та його складових. 

4. Інфраструктурний потенціал і його місце в сучасному розвитку 
підприємства. 

5. Значення управлінського потенціалу для успішного ведення 
бізнесу. 

6. Діалектика розвитку потенціалу підприємства та підходи до 
управління ним. 

7. Графоаналітичні підходи до опису потенціалу підприємства. 
� Питання для дискусій 

1. Чим відрізняються поняття підприємства і його потенціалу? 

2. Чому відсутнє однозначне трактування сутності терміна 
«потенціал підприємства»? 

3. Чи існує необхідність розподіляти елементи, що входять до 
складу потенціалу підприємства, на об’єктні та суб’єктні складові? 

4. Чому інформаційний, інфраструктурний та трудовий потен-
ціали не знайшли свого місця серед об’єктних чи суб’єктних 
складових у структурі потенціалу підприємства? 

5. Які переваги мають графоаналітичні методи оцінки потенціалу 
підприємства? 

6. Чи є необхідність проводити моніторинг підприємницьких 
можливостей підприємства? Якщо так, то чому? 

 

� Практичні завдання 
Задача-приклад 

За допомогою існуючого алгоритму графоаналітичного методу 
оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу» і наданої 
нижче економічної інформації (таблиці 1 – 4) дати оцінку потенціалу 
підприємства «Сет», працюючого в галузі переробки гірської породи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12

Таблиця 4.1 
Виробництво, розподіл і збут продукції 

№ 
п/п 

Показник 

К
ое
ф

. 
чу
тл
ив

. 
k
ч 

«
К
ва
нт

»
 

«
О
сі
рі
ус

»
 

«
Б
ас
т»

 

«
Н
ег
а»

 

«
С
ет

»
 

1 
Потужність 
підприємства, тис. т 

1,2 14000 12000 10000 8000 10190 

2 
Якість продукції, % 
Fe 

1,25 65,0 65,8 63,0 61,7 65,5 

3 Фондовіддача, грн 1,1 1,9 2,07 1,83 1,69 2,15 

4 
Витрати на 1 грн 
товарної продукції 

1,1 0,8 0,81 0,94 0,89 0,79 

5 
Екологія виробництва 
(штрафи, тис. грн) 

1,05 1183 890 1789 2560 1509 

6 Прибуток, тис. грн 1,15 13120 18975 9320 6583 21036 

7 
Рентабельність 
виробництва, % 

1,15 5,0 5,7 4,1 2,7 6,18 

 

Таблиця 4.2 
Організаційна структура і менеджмент 

№ 
п/п 

Показник 

К
ое
ф

. 
чу
тл
ив

. 
k
ч 

«
К
ва
нт

»
 

«
О
сі
рі
ус

»
 

«
Б
ас
т»

 

«
Н
ег
а»

 

«
С
ет

»
 

1 
Ділові якості 
менеджерів, балів  

1,2 245 256 232 198 248 

2 

Ефективність 
організаційної 
структури 
управління, балів 

1,15 20 22 16 14 17 

3 
Вік персоналу, % до 
45 років 

1,15 65 71,2 57,4 45,9 68,8 

4 
Рівень освіти, % з 
вищою освітою 

1,05 7 11,2 6,8 4,3 9,9 

5 
Продуктивність 
роботи, грн 

1,2 39800 48530 38720 36980 48778 

6 
Середньомісячна 
оплата роботи, грн 

1,25 720 835 710 702 840 
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Таблиця 4.3 
Маркетинг 

№ 
п/п 

Показник 

К
ое
ф

. 
 

чу
тл
ив

. 
k
ч 

«
К
ва
нт

»
 

«
О
сі
рі
ус

»
 

«
Б
ас
т»

 

«
Н
ег
а»

 

«
С
ет

»
 

1 
Обсяги постачань на 
внутрішній ринок, тис. 
т 

1,2 10903 5860 7890 6080 8646 

2 Місце в експорті, тис.т 1,15 1350 5680 1305 840 1544 

3 

Фінансування 
рекламної діяльності, 
% до загальних витрат 
підприємства 

1,15 0,012 0,11 0,008 0,002 0,132 

4 
Фірмовий стиль (роз-
винуті напрямки), од. 

1,15 4 6 3 2 5 

5 
Ціна за одиницю 
продукції, грн. 

1,1 36,2 34,02 35,4 36,8 34,66 

6 
Витрати на інноваційну 
діяльність, тис. грн 

1,25 1750 3680 2950 1354 2328 

 

Таблиця 4.4 
Фінанси 

№ 
п/
п 

Показник 

К
ое
ф

. 
чу
тл
ив

. 
k
ч 

Е
та
ло
н 

«
К
ва
нт

»
 

«
О
сі
рі
ус

»
 

«
Б
ас
т»

 

«
Н
ег
а»

 

«
С
ет

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнти ліквідності: 

1 
Коефіцієнт 
поточної 
оцінки 

1,05 2-3 2,99 2,53 2,36 2,67 2,98 

2 
Коефіцієнт 
критичної 
оцінки 

1,1 2-3 2,87 2,38 2,17 2,53 2,86 

3 

Оборот 
матеріально-
товарних 
запасів 

1,05 1-5 4,91 4,48 4,36 4,33 4,87 
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4 

Термін 
погашення 
дебіторської 
заборгованості 

1,05 
до 60 
днів 

1,07 1,63 4 1,19 1,5 

Коефіцієнти рентабельності: 

5 
Рентабельність 
продажу 

1,15 
> 10 

% 
4,5 10,4 10,1 3,7 6,2 

6 
Рентабельність 
активів 

1,05 
> 20 

% 
24,1 20,3 21,1 19,2 23,9 

7 
Рентабельність 
власного 
капіталу 

1,1 
≈ 100 

% 
110,86 87,29 67,52 78,72 

107,5
5 

Показники ефективності: 

8 
Оборотність 
активів, 
обертів 

1,1 3-7 0,19 0,51 0,47 0,19 0,25 

9 

Прибуток на 
одного 
працюючого, 
тис. грн 

1,05 1,54 1,7 1,1 1,2 1,5 1,6 

10 

Виторг на 
одного 
працюючого, 
тис. грн 

1,05 39 54 32 33 38 52 

Коефіцієнти залежності: 

11 
Коефіцієнт 
заборгованості 

1,1 
до 
0,7 

0,04 0,03 0,62 0,31 0,11 

12 
Коефіцієнт 
капіталізації 

1,15 до 10 4,6 4,3 3,2 4,1 4,5 

Розв’язок: 

∑ ×=
=

n

i
ijj kaP

1
ч  

1j
P  = 3 ⋅ 1,2+2×1,25+1 ⋅ 1,1+1 ⋅ 1,1+3 ⋅ 1,05+1 ⋅ 1,15+1 ⋅ 1,15 = 13,75 

2j
P  = 2 ⋅ 1,2+3 ⋅ 1,15+2 ⋅ 1,15+2 ⋅ 1,05+1 ⋅ 1,2+1 ⋅ 1,25 = 12,7 

3j
P  = 2 ⋅ 1,2+2 ⋅ 1,15+1 ⋅ 1,15+2 ⋅ 1,15+2 ⋅ 1,1+3 ⋅ 1,25 = 14,1 

4j
P  = 2 ⋅ 1,05+2 ⋅ 1,1+2 ⋅ 1,05+3 ⋅ 1,05+3 ⋅ 1,15+2 ⋅ 1,05+2 ⋅ 1,1+3 ⋅ 1,1+ 

+2 ⋅ 1,05+2 ⋅ 1,05+3 ⋅ 1,1+2 ⋅ 1,15 = 30,5 
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Рис. 4.1. Квадрат потенціалу підприємства «Сет», працюючого в 

галузі переробки гірської породи 
 

Практичне завдання №2 

Формування потенціалу підприємства 

План заняття 

1. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. 
Властивості економічної системи. 

2. Постулати формування потенціалу підприємства. 
3. Процес та загальнотеоретична модель формування потенціалу 

підприємства. 
4. Ефект синергії та оптимізація структури потенціалу підприємства. 
5. Сучасні тенденції формування потенціалу підприємства. 
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6. Особливості формування потенціалу підприємства залежно від 
специфіки підприємницької діяльності. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1.Закономірності формування та розвитку потенціалу 
підприємства. 

2. Структурно-функціональні характеристики потенціалу сучасних 
підприємств. 

3. Взаємозв’язок структурних елементів потенціалу підприємства. 
Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Методологія формування, оновлення потенціалу підприємства 
та його складових. 

2. Організаційно-методичні підходи до побудови потенціалу 
підприємства. 

3. Сучасні тенденції розвитку виробничого потенціалу 
господарюючого суб’єкта. 

4. Потенціал відтворення: природа виникнення та напрямки 
формування. 

5. Форми прояву закону синергії при функціонуванні економічної 
системи. 

6. Проблеми формування та перспективи розвитку потенціалу 
промислових підприємств України. 

� Питання для дискусій 

1. Чим викликана необхідність дослідження процесу формування 
потенціалу підприємства? 

2. Чому постулати процесу формування потенціалу підприємства 
базуються на властивостях економічної системи? 

3. Як Ви вважаєте, де місце прояву закону синергії в 
загальнотеоретичній моделі формування потенціалу підприємства? 

4. Чи існують розбіжності при досягненні цільових орієнтирів 
розвитку потенціалу машино-, трудо-, матеріало- та енергодо-
мінуючих підприємств? 

5. Які фактори зумовлюють вибір місця розташування 
підприємства? 

6. Які особливості формування потенціалу підприємств можна 
віднести до галузевих? 

7. Яка ресурсна сегментація присутня для потенціалу вітчизняних 
підприємств? 
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� Практичні завдання 
Задача-приклад. Згідно з методикою вартісної оцінки розміру скла-

дових елементів потенціалу підприємства при його формуванні 
необхідно розрахувати сукупну вартість потенціалу ПАТ «Оберіг» за 
даними звітного періоду. 
Вихідна інформація для вартісного розрахунку розміру складових 

елементів потенціалу ПАТ «Оберіг» 
Таблиця 4.5 

№ 
з/
п 

Показники 
Один. 
виміру 

У 
базовому 
періоді 

У 
звітному 
періоді 

1 
Середньорічна вартість 
основних виробничих фондів 

тис. грн 106 485 114 824 

2 
Нормативний коефіцієнт 
ефективності капітальних 
вкладень 

коеф. 0,15 0,15 

3 Нормовані оборотні засоби тис. грн 32 706 39 476 

4 
Коефіцієнт витягу продукції із 
оборотних засобів 

коеф. 0,8 0,82 

5 

Сумарна вартість 
нематеріальних активів і 
земельних ресурсів за 
експертною оцінкою 

тис. грн 21 732 24 944 

6 
Середньоспискова чисельність 
промислово-виробничого 
персоналу 

осіб 7599 7590 

7 
Продуктивність праці на І-го 
працівника ПВП 

тис. грн 13,0 13,8 

8 
Товарна продукція у порівняних 
цінах 

тис. грн 98 649 104 370 

9 
Фондоозброєність у розрахунку 
на І-го працівника ПВП 

тис. грн 14,0 15,1 

10 
Інноваційні витрати за звітний 
період 

тис. грн 27 200 37 849 

11 Витрати на управління тис. грн 5732,1 6890,0 

12 Балансовий прибуток тис. грн 27 706 43 720 

13 
Повна собівартість товарної 
продукції 

тис. грн 71 383 74 275 
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Додаткова інформація за рік, що є попереднім до базового 
Таблиця 4.6 

№ 
п/п 

Показники 
Одиниця 
виміру 

За попередній до 
базового рік 

1 
Продуктивність праці на І-го 
працівника ПВП 

тис. грн 12,0 

2 
Фондоозброєність у розрахунку 
на І-го працівника ПВП 

тис. грн 13,0 

 

Розв’язок: 

1. Фондовий потенціал:  

ФП = Ф × Ен = 114824 × 0,15 = 17 223,60 тис. грн. 
2. Потенціал оборотних фондів: 

ОП = М × Км = 39476 × 0,82 = 32 370,32 тис. грн. 
3. Потенціал нематеріальних активів:  

∑
=

=×=×=
п

грн.тис.3741,600,1524944Ен)(НеНП
1і  

4. Оцінка живої праці: 

А = Пп (∆Фо / ∆Пп) = 13,8 × (15,1 – 14,0) / (13,8 – 13) =  
= 18,975 тис. грн. 

Потенціал технологічного персоналу: 

ПТП = А × Ч × Нт = 18,975 × 7590 × 0,15 = 21 603,04 тис. грн. 
5. Розмір виробничого потенціалу: 

ВП = ФП + ОП + НП + ПТП = 17223,60 + 32370,32 + 3741,60 +  
+ 21603,04 = 74938,56 тис. грн. 

6. Обсяг потенціалу підприємства:  

ПП = ВП + ІП + ФінП + УП + МП + НТП + ПОСУ + Пінф +  
+ Пінфр = 74 938,56 + 37 849 + 6890 + 43 720 + 74 275 =  

= 237 672,56 тис. грн. 
 

Практичне завдання №3. 

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 

План заняття 

1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства: визначення 
та природа виникнення. 

1. Рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
2. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 

потенціалу підприємства. 
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3. Індикаторний метод оцінки конкурентоспроможності по-
тенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами. 

4. Метод експертних оцінок. 
5. Метод набору конкурентоспроможних елементів. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Сучасний моніторинг рівня конкурентоспроможності потен-
ціалу вітчизняних підприємств. 

2. Математичні та логістичні методи оцінки 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 

3. Різноманіття матричних методів оцінки конкурентоспромож-
ності потенціалу підприємства. 

4. Експрес–діагностика рівня конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства. 

5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності потенціалу 
підприємства. 

Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Конкуренція та конкурентоспроможність. 
2. Природа виникнення конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. 
3. Конкурентоспроможність потенціалу промислових підприємств 

України: стан і шляхи підвищення. 
4. Зарубіжний досвід визначення конкурентоспроможності 

підприємства та його потенціалу. 
5. Евристичні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу 

підприємства. 
� Питання для дискусій 

1. У чому має прояв методологічна складність визначення 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства? 

2. Чи можна ототожнювати поняття «конкурентоспроможність 
потенціалу підприємства» та «конкурентні позиції підприєм- 
ства»? 

3. Які переваги та недоліки мають експертні методи оцінки 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства? 

4. Які переваги та недоліки мають критеріальні методи оцінки 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства? 

5. Яка позиція потенціалу підприємства за методом набору 
конкурентоспроможних елементів є домінантною? 
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� Практичні завдання 
Задача-приклад. За наведеними даними визначити конкурентну 

позицію швейної фірми «Дана» на ринку і зробити висновки щодо 
управління конкурентоспроможністю її потенціалу. 

Таблиця 4.7 
РЕЗУЛЬТАТИ РАНЖУВАННЯ ШВЕЙНИХ ФІРМ І ЇХ ВИРОБІВ1 

№
 п

/п
 

Швейна 
фірма 

Споживчі властивості швейних виробів і їх ранги 

Ціна (Ц) 
Силует 

(С) 

Зовніш-
ній ви-
гляд 
(Зв) 

Внутрі-
шня 
обробка 

(Во) 

Надій-
ність 
(Н) 

Довго-
вічність 

(Д) 

бал ранг  бал ранг  бал ранг  бал ранг  бал ранг  бал ранг  

1 Дана 47 3 10 1 9 1 10 2 9 1 9 1 

2 Володарка 51 5 7 4 5 4 9 3 7 4 4 5 

3 КСМ 50 4 6 5 2 7 7 7 6 6 2 7 

4 Україна 45 2 8 3 6 3 7 6 6 5 7 3 

5 Ластівка 53 6 2 7 2 6 8 5 5 7 3 6 

6 Желань 59 7 9 2 8 2 10 1 9 2 8 2 

7 Юність 43 1 4 6 3 5 9 4 8 3 6 4 

Вага споживчої 
властивості 

0,13 0,19 0,4 0,08 0,12 0,08 

Розв’язок : 

Таблиця 4.8 
МАТРИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ 

№
 п

/п
 

Вага 
індикатора 

0,13 0,19 0,4 0,08 0,12 0,08 

R
an

g
i 

K
S

o
p
іа

 

Індикатор Ц С Зв Во Н Д 

Підпри-
ємство ба

л 

ра
нг

 

ба
л 

ра
нг

 

ба
л 

ра
нг

 

ба
л 

ра
нг

 

ба
л 

ра
нг

 

ба
л 

ра
нг

 

1 Дана 47 3 10 1 9 1 10 2 9 1 9 1 1,3 1 

2 Володарка 51 5 7 4 5 4 9 3 7 4 4 5 4,2 0,41 

3 КСМ 50 4 6 5 2 7 7 7 6 6 2 7 6,0 0,04 

4 Україна 45 2 8 3 6 3 7 6 6 5 7 3 3,3 0,59 

5 Ластівка 53 6 2 7 2 6 8 5 5 7 3 6 6,2 0 

6 Желань 59 7 9 2 8 2 10 1 9 2 8 2 2,6 0,73 

7 Юність 43 1 4 6 3 5 9 4 8 3 6 4 4,4 0,37 

Аутсайдер. — «Ластівка», лідер — «Дана». 
Dv = RangA – RangL = 6,2 – 1,3 = 4,9. 

Виходячи зі значення діапазону відстані можна стверджувати — 
якщо: 

1,3 < Rangi ≤ 2,525, то підприємство знаходиться у колі лідерів, 

                                                 
1 Для розрахунків використані умовні дані. 
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2,525 < Rangi ≤ 3,75, підприємство знаходиться у зоні очікування 
нападу, 

3,75 < Rangi ≤ 4,975, підприємство знаходиться у зоні 
невикористаних можливостей, 

4,975 < Rangi < 6,2, підприємство знаходиться у колі аутсайдерів. 
Отже, коло лідерів - «Дана»; зона очікування нападу - «Желань», 

«Україна»; зона невикористаних можливостей - «Володарка», 
«Юність»; коло аутсайдерів «КСМ», «Ластівка». 

Зона очікування нападу
Зона невикористаних

можливостей

Коло лідерів  r = Dv / 4

R
an

g
A
 —

 R
an

g
i

«Дана»

4,9 «Желань» Коло аутсайдерів  r = Dv / 4

3,6 «Україна»

3,3 «Володарка»

2 «Юність»

1,8 «КСМ»

0,2 «Ластівка»

Dv = 4,9

 
Рис. 4.2. Позиціювання на ринку підприємств швейної 

промисловості, що аналізуються 
 
Підприємство «Дана» займає лідируюче положення на ринку, але 

існує реальна загроза від її найближчих підприємств-конкурентів — 
«Желань» і «Україна». 
Стратегія управління конкурентоспроможністю виробів і 

потенціалу підприємства «Дана» повинна спиратися на наступні 
положення: 
- Ціноутворення на підприємстві повинно відповідати якості 
виробів; 
- Силует і зовнішній вигляд виробів повинен постійно 
удосконалюватися; 
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- Потенціал технологічного персоналу потрібно підвищити за 
рахунок залучення до виробництва працівників вищої кваліфікації, 
що вплине на якість внутрішньої обробки виробу та підвищить його 
рейтинг надійності та довговічності. 

 

Практичне заняття № 4. 

Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 

План заняття 

1. Оцінка потенціалу підприємства: змістова характеристика, 
механізм та цілі проведення. 

2. Поняття вартості та її модифікації. 
3. Структурно-логічна схема формування вартості потенціалу 

підприємства. 
4. Принципи оцінки потенціалу підприємства. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Якісні та кількісні методи оцінки потенціалу підприємства. 
2. Системні та інтегральні методи оцінки потенціалу 

підприємства. 
3. Модифікації вартості, що використовуються в оціночній 

діяльності. 
Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Переваги й недоліки інтегрального показника виміру потен-
ціалу. 

2. Ланцюг формування вартості потенціалу підприємства. 
3. Ризики і невизначеність при оцінці ринкової вартості потен-

ціалу підприємства. 
4. Евристичні методи оцінки потенціалу підприємства. 
� Питання для дискусій 

� Чому в оціночній діяльності використовуються різні 
модифікації вартості нерухомості? 

� Як теоретично обґрунтувати алгоритм формування вартості 
потенціалу підприємства? 

� Чи існує універсальна модель оцінки потенціалу підприємства 
та його складових елементів? 

� Взаємодія яких факторів визначає вибір найліпшого й най-
ефективнішого варіанта використання потенціалу підприємства? 

� Практичні завдання 
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Задача-приклад. Аналітична оцінка взаємодії факторів, які 
визначають принцип найліпшого й найефективнішого використання, 
дала змогу підприємцю відібрати три можливі варіанта забудови 
земельної ділянки. З урахуванням місцезнаходження, ресурсної 
якості землі, технологічної обґрунтованості кожного з варіантів 
визначена вартість забудови: житлового проекту — 2250 тис. грн; 
торговельного центру — 3600 тис. грн; офісного будинку — 2875 
тис. грн. 
На основі наведених у табл. 4.9 прогнозних даних щодо 

дохідності названих альтернативних варіантів обґрунтувати, який з 
них відповідає вимогам найліпшого й найефективнішого 
використання ділянки землі.  

Таблиця 4.9 
СПІВСТАВЛЕННЯ ДОХІДНОСТІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ЗАБУДОВИ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (тис. грн) 

№  
п/п 

 
 
 
Показники та 
алгоритм їх 
розрахунку 

Варіанти 
забудови: 

Житловий 
проект 

Торго-
вельний 
центр 

Офісний 
будинок 

1 
Потенційний річний валовий 
дохід 

500 1250 750 

2 
Недовикористання та втрати 
при зборі платежів 

25 125 100 

3 Інший дохід 15 50 25 

4 Операційні витрати 150 600 250 

5 
Резерв на заміщення 
зношених активів 

15 50 25 

6 
Коефіцієнт капіталізації для 
будівель і споруд 

0,1310 0,1400 0,1300 

7 
Коефіцієнт капіталізації для 
землі 

0,18 0,18 0,18 

 
Розв’язок: 

1. Визначимо дійсний валовий дохід за варіантами: 
1.1. 500 – 25 + 15 = 490 тис. грн. 
1.2. 1250 – 125 + 50 = 1175 тис. грн. 
1.3. 750 – 100 + 25 = 675 тис. грн. 
2. Визначимо чистий операційний дохід за варіантами: 
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2.1. 490 – 150 – 15 = 325 тис. грн. 
2.2. 1175 – 600 – 50 = 525 тис. грн. 
2.3. 675 – 250 – 25 = 400 тис. грн. 
3. Визначимо чистий операційний дохід, який припадає на будівлі 

та споруди, за варіантами: 
3.1. 2250 × 0,1310 = 294,75 тис. грн. 
3.2. 3600 × 0,1400 = 504,00 тис. грн. 
3.3. 2875 × 0,1300 = 373,75 тис. грн. 
4. Визначимо чистий залишковий дохід від землі за варіантами: 
4.1. 325 – 294,75 = 30,25 тис. грн. 
4.2. 525 – 504,00 = 21,00 тис. грн. 
4.3. 400 – 373,75 = 26,25 тис. грн. 
5. Визначимо розрахункову остаточну вартість землі за 

варіантами: 
5.1. 30,25 / 0,18 = 168,06 тис. грн. 
5.2. 21,00 / 0,18 = 116,67 тис. грн. 
5.3. 26,25 / 0,18 = 145,83 тис. грн. 
Висновок: найліпший і найефективніший варіант використання 

земельної ділянки відповідає його забудові житлом. 
 

Практичне заняття № 5.  

Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 

План заняття 

1. Загальна методологія оцінки потенціалу підприємства. 
2. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства. 
3. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства. 
4. Оцінка потенціалу підприємства за доходом. 

5. Функції грошової одиниці. 
6. Методи розрахунку ставки дисконту. 
7. Логіка побудови коефіцієнта капіталізації та методи його 

визначення. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки 
потенціалу підприємства. 

2. Кошторисна основа методів витратного підходу. 
3. Вплив зносу на вартість об’єкта. 
4. Різновиди та сфера використання мультиплікаторів. 
5. Методологія визначення норми відшкодування. 
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Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей: 

1. Ризики й невизначеність під час оцінки ринкової вартості 
підприємства. 

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

3. Сутність мультиплікатора, його різновиди та методи використання 
для розрахунків ринкової вартості потенціалу підприємства. 

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

� Питання для дискусій 

1. У чому має прояв методологічна складність визначення став-
ки дисконту? 

2. У чому труднощі розрахунку коефіцієнта капіталізації? 
3. Які переваги та недоліки мають витратні методи оцінки 
потенціалу підприємства? 

4. Які переваги та недоліки мають дохідні методи оцінки 
потенціалу підприємства? 

5. Які переваги та недоліки мають порівняльні методи оцінки 
потенціалу підприємства? 

� Практичні завдання 
Задача .Потрібно розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації, 

якщо відомо, що: 
— необхідна частка власного капіталу — 20 %; 

— ставка відсотка за кредит — 28 %; 

— кредит надано на 10 років при прямолінійному відшкодуванні; 
— коефіцієнт капіталізації для власного капіталу — 8 %. 
Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо 

підприємство буде залучати до проекту тільки власний капітал? 
Як зміниться загальний коефіцієнт капіталізації, якщо 

підприємство буде залучати до проекту тільки позиковий капітал? 
 

Практичне заняття №6  

Оцінювання  вартості земельної ділянки, будівель і споруд 

План заняття 

1. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та інших 
об’єктів складовими частинами потенціалу. 

2. Особливості оцінки земельних ділянок, будівель і споруд. 
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3. Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок, будівель 
і споруд. 

4. Оцінка вартості об’єктів нерухомості. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Роль, місце і значення земельних ділянок, об’єктів нерухомості 
у виробничому процесі підприємств (організацій) різних сфер 
діяльності. 

2. Нормативно-правове поле та сучасна практика господарської 
оцінки земельних ділянок підприємств України. 

3. Основні фактори, які визначають вартість земельних ділянок 
сучасних підприємств. 

4. Механізми відведення та оренди земельних ділянок на 
регіональному рівні. 

Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Визнання земельних ділянок, будівель і споруд частиною 
потенціалу підприємств та організацій. 

2. Методологічні принципи оцінки вартості земельних ділянок, 
будівель і споруд. 

3. Сутність і специфіка нормативної та експертної оцінки 
земельних ділянок підприємств та організацій. 

4. Методи результатного підходу оцінки вартості земельних 
ділянок, будівель і споруд. 

5. Витратні методики оцінки вартості земельних ділянок та 
об’єктів нерухомості. 

6. Методи порівняльного підходу до оцінки вартості земельних 
ділянок та об’єктів нерухомості. 

� Питання для дискусій 

1. Чому принцип найліпшого й найефективнішого використання 
вважається ключовим при оцінці вартості земельних ділянок та 
об’єктів нерухомості. 

2. Які переваги і недоліки мають витратні, результатні й порів-
няльні методики оцінки вартості земельних ділянок та об’єктів  
нерухомості. 

3. Як впливають зовнішні (ринкові) фактори на вартість земельних 
ділянок, будівель і споруд. 

4. Чому існує об’єктивна необхідність системної оцінки цілісного 
земельно-майнового комплексу підприємства. 
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5. Як змінюється вартість земельної ділянки чи нерухомості 
залежно від специфіки їх господарського використання. 

� Практичні завдання 
Задача-приклад. Необхідно оцінити забудовану земельну 

ділянку, яка використовується для обслуговування магазину 
роздрібної торгівлі. Загальна площа ділянки становить 460 м2. Об’єкт 
оцінки розташований у населеному пункті з чисельністю жителів 
50 тис. осіб, що віддалений від адміністративного центру на 35 км. 
Відстань до залізничного вокзалу – 6 км, а до автовокзалу – 2 км. 
Ділянка має типові конфігурацію, забудову та рівень інженерно-
технічного оснащення, нормальні геологічні умови. Офіційний курс 
грн/дол становить 5,33. 

Визначити вартість земельної ділянки. 
Розв’язок: 

1. За функціональною ознакою, ділянка відноситься до земель 
комерційного використання, тобто коефіцієнт функціонального 
використання становить 1,513 (визначене значення згідно з 
таблицею). 

ПОПРАВКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

№ 
Функціональне призначення земельної 

ділянки 
Значення 

1 Землі житлової забудови 0,376 

2 Землі промислового призначення 0,739 

3 

Землі комерційного призначення  

забудовані  1,513 

незабудовані  0,413 

4 Землі загального призначення 0,749 

5 Землі транспорту та зв’язку 0,472 

6 Землі рекреаційного та іншого призначення 0,536 

2. Поправку на чисельність населеного пункту визначають таким 
чином: 

КN = 0,148 × 500,377.  
3. Коефіцієнт, який відображає залежність вартості ділянки від її 

площі, визначають таким чином:  

027,254,2
89600

)560460(460
=+

−×
=SK  
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4. Розраховуємо приведену відстань від об’єкта оцінки до 
адміністративного центру, залізничного та автовокзалу: 

173,4
3

22665,35,3
=

×+×+×
=R  

5. Визначаємо поправку до вартості земельної ділянки, яка 
відображає її віддаленість від транспортних комунікацій та 
адміністративного центру регіону: 

924,0
173,4

50905,0
109,0

045,0

=
×

=RK  

6. Питома вартість 1 м2 земельної ділянки становить: 
2

1
/7,35924,0027,2647,0513,133,565,32 мгрнВ

м
=×××××= , 

Примітка: перша складова 3,65 — базова вартість земельних 
ділянок, визначена на основі минулого продажу. 

7. Загальна вартість земельної ділянки становить 35,7 × 460 =  
= 16 422 грн. 
Задача-приклад. Російська інвестиційно-фінансова група вивчає 

можливість купівлі незабудованої земельної ділянки для організації 
супермаркету електроніки загальною площею 1600 м2. Витрати на 
освоєння та благоустрій території оцінені у 15 000 грн. Крім того, 
територія віддалена на 5 км від залізничного та на 4 км від 
автовокзалу. Ділянка знаходиться у Києві та віддалена від центра 
міста на 4 км. Офіційний курс грн/дол становить 5,33. 

Визначити ринкову вартість земельної ділянки, якщо нормативна 
рентабельність використання земельної ділянки становить 6%, а 
коефіцієнт капіталізації 3 %. 

Розв’язок: 

1. Розраховуємо приведену відстань від об’єкта оцінки до 
адміністративного центру, залізничного та автовокзалу: 

36,4
3

444455
=

×+×+×
=R  

2. Визначаємо поправку до вартості земельної ділянки, яка 
відображає її віддаленість від транспортних комунікацій та 
адміністративного центру регіону: 

096,1
36,4

2500905,0
109,0

045,0

=
×

=RK  

3. Визначаємо базову вартість земельних ділянок у місті Києві: 
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556,2825000736,0
1600

5000
33,565,3 476,0

/$ 2 =⋅⋅⋅⋅=
м

В  грн. 

4. Визначаємо вартість земельної ділянки: 

грн. 5747,9801600096,1413,0
03,0

06,028,556
=⋅××

⋅
=ЗемВ  

 

Практичне заняття №7 

Оцінювання  ринкової вартості машин і обладнання 

План заняття 

1. Об’єкт, цілі та особливості оцінки машин та обладнання. 
2. Класифікація та ідентифікація машин та обладнання. 
3. Вплив зносу на вартість машин та обладнання. 
4. Методологічні особливості оцінки машин та обладнання. 
Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Міжнародні підходи до вирішення проблеми ідентифікації 
об’єкта оцінки при визначенні вартості машин та обладнання. 

2. Формування моделі оцінки техніко-технологічного потенціалу 
сучасних вітчизняних підприємств. 

3. Переваги та недоліки одиничної, групової та системної оцінки 
вартості машин та обладнання. 

4. Методи визначення ефективного строку служби машин та 
обладнання. 

5. Можливі способи запобігання знеціненню машин та 
обладнання. 

Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Особливості оцінки ринкової вартості транспортних засобів. 
2. Методологія ідентифікації та оцінки вартості цілісних техніко-

технологічних комплексів сучасних підприємств. 
3. Вплив різних видів зносу машин та обладнання на їх ринкову 

вартість. 
4. Переваги та недоліки витратних, результатних і порівняльних 

методик оцінки вартості машин та обладнання. 
� Питання для дискусій 

1. Які особливості відрізняють машини та обладнання від інших 
об’єктів оцінки? 

2. Від чого залежить ефективний строк служби машин і облад-
нання? 
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3. Поясніть взаємозв’язок між різними видами обліку машин та 
обладнання та процедурами оцінки їх вартості. 

4. Які фактори впливають на вартість машин та обладнання 
залежно від специфіки їх господарського використання. 

� Практичні завдання 
Задача-приклад. Об’єкт оцінки має повну вартість заміщення 100 

тис. грн. Величина фізичного зносу об’єкта досягає 40 %, 
технологічне старіння складає 15 %, функціональне старіння — 10 % 
і економічне старіння — 12 %.  
Необхідно визначити оціночну вартість об’єкта. 

Розв’язок 

1. Визначаємо сумарні втрати вартості шляхом додавання до 
фізичного зносу всіх інших складових, що визначають старіння 
об’єкта: 

40 % + 15 % + 10 % + 12 % = 77 % 
2. Визначаємо оціночну вартість об’єкта: 

100 – 100 × 0,77 = 23 тис. грн. 
 

Задача-приклад . Визначити вартість гнучкого виробничого 
модуля, виходячи з таких даних. 

Вартість елементів модуля-аналога (в $): 
— металорізальний верстат — 75 000 
— робот — 25 000 
— завантажуючий пристрій — 12 000 
— накопичувач оброблених деталей — 8 000 

Разом : 120 000 
1. Річні обсяги продукції в натуральному виразі аналогічного та 

оцінюваного модулів дорівнюють відповідно 180 000 та 187 000 
деталей. 

2. Річні експлуатаційні витрати (без амортизації) для аналога та 
об’єкта оцінки дорівнюють відповідно 1 470 000 та 1 520 000 $. 

3. Ставка процента дорівнює 25 %. 
4. Коефіцієнт відшкодування капіталу при терміні служби модулів 

7 років дорівнює 0,066. 
Розв’язок 

Відповідно до методу рівновеликого аналога вартість гнучкого 
виробничого модуля дорівнює: 
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$.147873
25,0066,0

1520000

)25,0066,0(180000

)25,0066,0(187000

25,0066,0

1470000
120000
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Практичне заняття №8  

Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання 

План заняття 

1. Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних активів 
підприємства. 

2. Роль, значення та характер участі нематеріальних активів у 
господарській діяльності підприємства. 

3. Методологічні основи оцінки нематеріальних активів 
підприємства. 

4. Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів 
підприємства. 

� Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Взаємозв’язок понять «інтелектуальна власність», 
«нематеріальні ресурси» та «нематеріальні активи». 

2. Формування та оцінка ефективності функціонування 
інформаційної системи підприємства. 

3. Управління інтелектуальною власністю підприємства. 
4. Визначення вартості ноу-хау та інших видів нетрадиційних 

видів нематеріальних активів підприємства. 
Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Становлення та розвиток поняття «нематеріальні активи» 
підприємства. 

2. Методологічні принципи ціноутворення на об’єкти 
інтелектуальної власності. 

3. Механізм формування потенціалу нематеріальних активів 
підприємства. 

4. Система управління портфелем нематеріальних активів 
підприємства. 

5. Переваги та недоліки витратних, результатних і порівняльних 
методик оцінки нематеріальних активів підприємства. 

6. Особливості оцінки вартості науково-технічної інформації. 
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7. Методичні принципи оцінки вартості ліцензій та патентів різних 
видів. 

8. Оцінка потенціалу нематеріальних активів у франчайзингових 
угодах підприємств та організацій. 

� Питання для дискусій 

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? 

4. Які ознаки в оціночній практиці покладено в основу 
класифікації нематеріальних активів підприємства? 

� Практичні завдання 
Задача-приклад. Підприємство розглядає можливість придбання 

ліцензії на виготовлення нової продукції. Запланований обсяг 
виробництва і реалізації 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 по 
роках дії ліцензії становить 15 грн, 12 грн, 11,5 грн, 11 грн, 10 грн. 
Ставка роялті незмінна по роках і становить 15% від обсягу реалізованої 
продукції. Фактор приведення – 18%. 

Визначити можливу ціну ліцензії, яка буде базовою при укладенні 
реальної угоди. 

Розв’язок 

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 
Обсяг виробництва та 
реалізації, тис. шт. 

10 15 20 25 20 

Ціна одиниці продукції, грн 15 12 11,5 11 10 

Виручка від реалізації 
продукції, тис. грн 

150 180 230 275 200 

Сума відрахувань роялті, тис. 
грн 

22,5 27,0 34,5 41,25 30,0 

Коефіцієнт приведення до 
поточної вартості 

1 0,847 0,718 0,609 0,516 

Вартість ліцензії, тис. грн     110,74 
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Практичне заняття №9  

Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання 

План заняття 

1. Роль і значення трудового потенціалу в економічних 
відносинах. 

2. Методологія оцінки трудового потенціалу підприємства. 
3. Методики оцінки трудового потенціалу підприємства. 
4. Основи управління трудовим потенціалом підприємства. 
� Питання для поглибленого вивчення теми 

а) Становлення та розвиток економічної категорії «трудовий 
потенціал». 
б) Вітчизняні методики оцінки трудового потенціалу персоналу 

підприємства та сфери їх застосування. 
в) Вплив системи мотивації на величину трудового потенціалу 

підприємства. 
г) Використання сучасних моделей корисності при оцінці 

трудового потенціалу співробітників підприємства. 
Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Методологія оцінки трудового потенціалу технологічного 
персоналу підприємства. 

2. Визначення розміру та ефективності використання трудового 
потенціалу управлінського персоналу підприємства. 

3. Вплив системи мотивації на трудовий потенціал співробітників 
підприємства. 

4. Управління трудовим потенціалом організації та його розвиток. 
� Питання для дискусій 

1. Чому існує необхідність відокремленого аналізу трудового 
потенціалу технологічного та управлінського персоналу підприємства? 

2. Які основні фактори визначають трудовий потенціал 
вітчизняних підприємств? 

3. Які зміни відбуваються в структурі трудового потенціалу 
сучасних підприємств під впливом факторів науково-технічного 
прогресу? 

4. Як визначити поняття «якість трудового потенціалу» 
організації? 

� Практичні завдання 
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Задача-приклад.  Визначити трудовий потенціал підприємства, 
виходячи з таких вихідних даних: 

• продуктивність праці співробітника у звітному році досягла 12,5 тис. 
грн; 

• індекс зростання продуктивності праці становить 1,12; 

• індекс зростання фондоозброєності праці одного співробітника 
порівняно з базовим роком становить 1,05; 

• середньооблікова чисельність промислово-виробничого 
персоналу становить 1520 чол.; 

• коефіцієнт реалізації трудового потенціалу сягнув 78 %; 

• витрати на утримання адміністративно-управлінського 
персоналу становлять 15 400 грн. 

Розв’язок 

1. Визначаємо одиницю живої праці одного робітника: 

грн.тис.21,5
12,0

05,0
5,12 =×=A   

2. Розраховуємо трудовий потенціал технологічного персоналу: 
грн.тис.98,617678,0152021,5ТПТех =××=   

3. Загальний трудовий потенціал підприємства: 
грн. тис.6192,384,1598,6176ТП =+=  тис. грн. 

 
Задача-приклад. Оцінити трудовий потенціал співробітника 

інвестиційної корпорації на основі коефіцієнтної методики, якщо 
відомо: 1) досвід роботи за фахом відповідно до отриманої вищої 
освіти складає 5 років; 2) досвід  
роботи на посаді керівника планово-економічного відділу становить 
3 роки; 3) працівник у три останні роки відвідує 2-місячні курси 
підвищення кваліфікації; 4) за останні три роки планово-економічним 
відділом було реалізовано вісім інвестиційних проектів, ще три 
проекти незавершені; 5) з реалізованих восьми проектів у раніше 
встановлені строки виконано п’ять проектів; 6) за останні три роки 
різними замовниками було придбано і успішно реалізовано чотири 
інвестиційні проекти. 

Розв’язок 

1) Коефіцієнт  освіти співробітника визначається таким чином:  

917,0
60

115
ОСВ =

×
=K . 
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2) Коефіцієнт посадового досвіду розраховується так: 

55,0
60

113
ДОСВ =

×
=К . 

3) Коефіцієнт підвищення кваліфікації дорівнює: 

4,2
5,05

32
КВАЛ =

×

×
=К . 

4) Коефіцієнт повноти виконаних робіт визначається таким 
чином: 

727,0
38

8
ПОВ =

+
=К . 

5) Коефіцієнт оперативності виконання робіт: 

625,0
8

5
ОПЕР ==К . 

6) Коефіцієнт якості виконання робіт: 

5,0
8

4
ЯКОСТ ==К . 

7) Інтегрований коефіцієнт професійної компетентності: 

1,06574,255,0917,03
ПРОФ =××=ІК . 

8) Інтегрований коефіцієнт виконання робіт: 

0,61025,0625,0727,03
РОБІТ =××=ІК . 

9) Трудовий потенціал співробітника: 
0,8379585,06102,05,00657,1TП =×+×= . 

 
Практичне заняття №10 

Оцінювання вартості бізнесу 

План заняття 

1. Особливості методів оцінки вартості бізнесу. 
2. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу. 
3. Методи результатного підходу до оцінки вартості бізнесу. 
4. Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на 

порівняльному підході. 
� Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Які Ви знаєте аналітичні технології структуризації бізнесу для 
цілей оцінки його вартості? 

2. Які існують особливості створення цільових систем показників 
підприємств різних сфер діяльності? 
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3. Сучасні альтернативні підходи до оцінки вартості гудвілу 
підприємства: їх переваги та недоліки. 

4. Використання вітчизняної звітності підприємств у якос- 
ті інформаційної бази оцінки вартості бізнесу: проблеми та  
рішення. 

 
Практичне заняття №11 

Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств 

та його потенціалу 

План заняття 

1.Рівень оцінки та діагностики потенціалу. 
2.Повний потенціал продукції виробничого призначення. 
3.Зміст методики визначення потенціалу продукції. 
4.Визначення технічних показників. 
5.Визначення економічних результатів проектування. 
6.Калькуляція виробничої собівартості проектованого виробу. 
7.Визначення експлуатаційних витрат та результатів проектування. 

� Питання для поглибленого вивчення теми 

1. Технічна та інвестиційна політика держави. 
2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності. 
3. Правовий режим інноваційних проектів. 
4. Стратегічні пріоритетні напрямки інноваційної діяльності. 
5. Формування стратегії розвитку підприємства. 
6. Розвиток підприємства за напрямками відновлення. 

Навчальні завдання 

� Орієнтовні теми реферативних доповідей 

1. Принципи визначення потенціалу розвитку певного об'єкту; 
2. Групування об'єктів оцінки та діагностики залежно від мети 

аналізу; 
3. Стратегія розвитку об'єкта; 
4. Оптимізація співвідношення елементів структури потенціалу; 
5. Розробка заходів створення або використання потенціалу 

розвитку. 
� Питання для дискусій 

1. У чому специфіка оцінки та діагностики потенціалу розвитку 
продукції підприємства взагалі та верстатобудівного 
підприємства зокрема. 
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2. Які фактори впливають на потенціал розвитку продукції 
виробничого призначення. 

3. Викладіть основні етапи методики визначення потенціалу 
розвитку продукції виробничого призначення та вкажіть, які 
виробничі та ринкові показники потребують у цьому випадку 
відображення. 

4. Які можна виділити принципи визначення потенціалу 
розвитку певного об'єкту, та у чому їх зміст? 

5. Наведіть приклад групування об'єктів оцінки та діагностики 
залежно від мети аналізу та рівня диференціації носія. 

6. Які існують класифікації стратегії розвитку об'єкта і з чим 
пов'язане визначення та вибір конкретної стратегії? 

7. У чому зміст та які методи оптимізації співвідношення 
елементів структури потенціалу об'єкту оцінки та 
діагностики? 

8. У чому різниця між заходами створення, втілення та 
використання потенціалу розвитку об'єкта? 

9. Викладіть зміст програми розвитку інвестиційної діяльності в 
Україні, основні напрямки державної програми, поясніть 
труднощі реалізації. 

10. Надайте огляд законодавства України у сфері інноваційної 
діяльності та проаналізуйте його ефективність. 

11. Назвіть можливі напрямки інвестиційної діяльності 
підприємства та умови п виконання. 

12. Надайте приклад вибору варіанту стратегії розвитку 
підприємства. 

13. Наведіть класифікацію видів відновлення та вкажіть 
особливості та сферу застосування по кожному напрямку. 
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