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Тема 1. Сутність оцінки майна та бізнесу 
1. Сутність понять «майно» та «бізнес». 

2. Економічна сутність категорії «нерухомість» та класифікація. 
3.Особливості бізнесу як об’єкта оцінки.  

4. Необхідність та мета оцінки майна та бізнесу. 
 

1. Майно – це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права 
та обов’язки, власність на які визначається правом володіння, 
користування та розпорядження. Майно є юридичним поняттям, що 

охоплює всі інтереси, права та вигоди, пов’язані з власністю на нього. 

Міжнародний комітет зі стандартів оцінки пропонує розрізняти такі 
чотири типи майна: нерухоме майно, рухоме майно, бізнес і фінансові 
інтереси. 

Нерухоме майно (нерухомість) – земельні ділянки, а також об’єкти 

розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим 

без їх знецінення та зміни їх призначення (ст. 181, Цивільний кодекс 
України). До нерухомого майна можуть бути віднесені повітряні та 
морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти. А 

також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. 
Рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути 

переміщеними без заподіяння їм шкоди щодо можливості їх 
подальшого використання за своїм функціональним призначенням. До 
такого майна належать об’єкти в матеріальній формі, які не є 
нерухомістю – відчутні об’єкти, «рухомі речі» і неосяжні, такі, як 
борг, патент, ідея. При цьому слід розрізняти інтерес на право 
стягнення боргу і право отримання вигоди з ідеї від самої по собі 
невловимої інстанції – власне боргу або ідеї.  
Згідно Національного стандарту №1, бізнес – певна господарська 

діяльність, яка провадиться або планується для провадження з 
використанням активів цілісного майнового комплексу. Бізнес у 
цілому не можна розглядати як окремий актив підприємства, це 
організація, сукупність матеріальних і нематеріальних активів якої 
має вартість унаслідок можливості приносити дохід, вона має право 
обігу на ринку, як і будь-який інший окремо взятий актив, тобто річ, 

право або їх частина. Часто під бізнесом розуміють конкретну 
діяльність, організовану в межах певної структури, спрямовану на 
одержання майбутніх вигод. У зарубіжних виданнях до факторів 
виробництва (бізнесу) відносять такі елементи: капітал, землю, працю 

та менеджмент.  
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Основою бізнесу є капітал – сума накопичених матеріальних благ, 
результат минулої (попередньої) і засіб для подальшої (майбутньої) 
виробничої чи комерційної діяльності; сума всіх вартостей, вартість 
усього того, що має підприємство і що перебуває в його власності 
(володінні, користуванні та розпорядженні). До його складу входять 
не тільки матеріальні об’єкти, але й нематеріальні активи.  

Фінансові інтереси в майні визначаються як правовим поділом 

інтересів у власності на бізнес або окрему частину майна, так і 
передачею певних прав на розпорядження ними. 

2. У ринковій економіці нерухомість є об’єктом вкладання 
капіталу, тобто є фінансовим активом. У складі нерухомості 
виділяються такі групи фінансових активів: земля; житло; будівлі і 
споруди; ділянки лісового фонду; повітряні та морські судна. 
Нині існують класифікації нерухомого майна за такими ознаками: 

1. За походженням: 

— природні об’єкти – земельна ділянка, ліс і багаторічні 
насадження, відособлені водні об’єкти та ділянки надр; 

— штучні (будівлі та споруди) – житлові, комерційні, громадські, 
інженерні: 

житлові – малоповерховий будинок (до 3 поверхів), 
багатоповерховий будинок (від 4 до 9 поверхів), будинок підвищеної 
поверховості (від 10 до 20 поверхів), висотний будинок (понад 20 

поверхів). Об’єктами житлової нерухомості можуть також бути: 

кондомініум, кімната, квартира, секція (під’їзд), поверх в під’їзді, 
дачний будинок; 

комерційні – офіси, ресторани, магазини, готелі, гаражі, що 
орендуються, склади, будівлі та споруди, цілісні майнові комплекси; 

громадські будівлі й споруди – лікувально-оздоровчі, навчально-

виховні,  культурно-просвітницькі, спеціальні будівлі та споруди; 

інженерні споруди – меліоративні споруди, дренаж і т. ін.  

2. За масштабом: 

� земельні масиви; 

� окремі земельні ділянки; 

� комплекси будівель та споруд; 

� багатоквартирний житловий будинок; 
� одноквартирний житловий будинок; 
� квартира; 
� кімната. 
4. За готовністю до використання: 
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� готові; 
� ті, що потребують реконструкції чи капітального ремонту; 
� незавершене будівництво. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою застосовується 

класифікація за якою об’єкти нерухомості поділяються за категоріями: 

� категорія А – нерухомість, що використовується власником для 
ведення підприємницької діяльності; 

� категорія Б – нерухомість, яка використовується для інвестицій; 

� категорія С – нерухомість, що є надлишковою і не 
використовується для ведення бізнесу (земля разом з будівлями, вільні 
ділянки). 

Різновид нерухомого майна, що використовується для здійснення 
підприємницької діяльності та ведення бізнесу, є підприємство – 

єдиний майновий комплекс, до складу якого входить власне 
нерухомість (земельні ділянки, будинки, споруди), рухомі речі 
(устаткування, інвентар, сировина, продукція), безтілесне майно 

(права вимоги, борги, право на торговельну марку або інше 
позначення та інші права (ст. 191); визначає іпотеку як заставу 
нерухомого майна та закріплює положення про регулювання відносин, 

пов’язаних з іпотекою. 

3. Бізнес – це як організація, споживча вартість якої визначається 
здатністю приносити дохід. Тому бізнес, як будь-який товар, має бути 

корисним для покупця. Перш за все він повинен відповідати потребі в 
отриманні доходів. Як і у будь-якого іншого товару, корисність 
бізнесу реалізується в користуванні ним. Отже, якщо бізнес не 
приносить доходу власнику, він втрачає для нього свою корисність і 
підлягає продажу. І якщо хтось інший бачить нові способи його 
використання, інші можливості отримання доходу, то бізнес стає 
товаром. Все це справедливо і для підприємства, і для фірми. 

Оскільки бізнес володіє всіма ознаками товару, то він може бути 

об’єктом купівлі-продажу з урахуванням його особливостей, які і 
визначають процедуру (принципи, методи) оцінки: 

� бізнес – товар інвестиційний, тобто товар, вкладення у який 

здійснюються з метою віддачі у майбутньому; 
� бізнес є системою, але продаватися може як вся система у 

цілому, так і окремі його підсистеми і навіть елементи; 

� бізнес – товар, потреба у якому залежиться від процесів, які 
відбуваються як всередині самого товару, так і в зовнішньому 
середовищі; 
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� бізнес – характеризується стійкістю, яка має особливе значення 
для стабільності підприємства, задля забезпечення стійкості бізнесу 

необхідна участь держави не тільки в регулюванні механізму його 

купівлі-продажу бізнесу, але і у формуванні ринкових цін на бізнес, в 
його оцінці. 
Власник бізнесу має право продавати його, закладати, 

застраховувати, заповідати. Таким чином, бізнес стає об’єктом 

операції, товаром зі всіма властивими йому властивостями. 

В той же час отримання доходу, відтворювання або формування 
альтернативного бізнесу, нового підприємства супроводжується 
певними витратами. Корисність і витрати в сукупності складають ту 
величину, яка є основою ринкової ціни, що розраховується 
оцінювачем і яку можна визначити як ринкову вартість. Таким чином, 

бізнес, як певний вид діяльності, підприємство і фірма, як його 
організаційна форма в ринковій економіці, задовольняють потреби 

власника в прибутках, для отримання яких затрачуються певні 
ресурси. 

4. Професійний оцінювач у своїй діяльності завжди керується 
конкретною метою. Чітке, грамотне формулювання мети дозволяє 
правильно визначити вид вартості, що розраховується, вибрати метод 

оцінки. 

У період приватизації державних підприємств, поняття оцінки 

бізнесу в Україні розумілося, як оцінка окремого підприємства з 
акцентом на майновому характері, тобто вартість бізнесу розумілася, 
як вартість всіх активів оцінюваного підприємства. В умовах, коли 

процеси приватизації майже завершені та активно встановлюється 
вторинний ринок, оцінка бізнесу трансформується в необхідність 
розуміння його не як оцінки юридичної особи, а оцінки  прав 
власності, матеріальних та нематеріальних активів якими дане 
підприємство володіє. 
Об’єктом різних угод (купівлі-продажу, кредитування, 

страхування, оренди, лізингу тощо) може бути як підприємство у 
цілому, так і окремі його частини. Відповідно до цього з урахуванням 

методичних особливостей та технології оціночних робіт може 
оцінюватися: 

� підприємство у цілому; 
� нерухомість підприємства; 
� машини, обладнання, тобто машинний парк підприємства; 
� нематеріальні активи підприємства. 
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Найбільш характерними випадками, коли виникає потреба у 

визначенні вартості бізнесу (підприємства як ЦМК) є: 
— визначення вартості цінних паперів у разі купівлі-продажу акцій 

підприємства на фондовому ринку; 
— визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажу 

цілком або по частинах на аукціоні або за конкурсом, що здійснюється 
за процедурою банкрутства або при приватизації; 

— реструктуризація (злиття, поглинання, виділення самостійних 

підприємств із складу холдингу) та ліквідація підприємства як за 
рішенням власника так і за рішенням арбітражного суду при 

банкрутстві підприємства; 
— розробка бізнес-плану розвитку підприємства; 
— визначення кредитоспроможності підприємства та вартості 

застави при кредитуванні; 
— страхування, в процесі якого виникає необхідність визначення 

вартості активів напередодні втрат; 
— оподаткування – при визначенні бази оподаткування необхідно 

мати об’єктивну оцінку компанії; 
— прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 
— внесення до уставного капіталу внесків засновників; 
— визначення розміру орендної плати при здачі бізнесу в оренду. 
 

Тема 2. Організаційно-управлінські та правові аспекти 

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

2. Міжнародні стандарти оцінки. 

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

5. Право власності та інші речові права.  
 

1. Оцінка майна, майнових прав – це процес визначення їх вартості 
на дату оцінки за процедурою, встановленою чинними нормативно-

правовими актами. Об’єктами оцінки є: 
� об’єкти в матеріальній формі: рухоме і нерухоме майно; 

� об’єкти у нематеріальній формі: фінансові інтереси та інші 
майнові правами (це будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від 

права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права 
власності, а також інші специфічні права та права вимоги). 
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Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що 

проведена суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом 

господарювання. Процедури оцінки майна встановлюються 
нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках 

проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку 

майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом 

державної влади або органом місцевого самоврядування складається 
акт оцінки майна. Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються 
процедури оцінки майна та визначається вартість майна.  
Суб’єктами оціночної діяльності є: 
� суб’єкти господарювання – зареєстровані в установленому 

законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-

правової форми та форми власності, які здійснюють господарську 
діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які 
отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до 
чинного законодавства; 

� органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які 
отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі 
виконання функцій з управління та розпорядження державним 

майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі 
яких працюють оцінювачі. 

2. Оцінка власності своїми коріннями сягає в класичну і сучасну 

економіку. До 40-х років у багатьох країнах світу були розроблені в 
основному подібні між собою принципи і методи оцінки. Проте лише 
в другій половині ХХ століття почав розвиватися підхід до поняття 
оцінки як професії. Протягом 60-70-их років ХХ століття деякі 
національні організації оцінників розробили і опублікували Стандарти 

професійної практичної діяльності. Проте до 80-х років даний процес 
розвивався у кожній країні окремо, не виходячи на міжнародний 

рівень. В кінці 70-х років ХХ ст., у зв’язку з розширенням діяльності 
міжнародних фінансових інститутів та інтеграції національних ринків 
нерухомості, з’явилася потреба в розробці міжнародних стандартів 
оцінки, задля уникнення помилок і непорозумінь на ринку 

нерухомості та бізнесу. В 1981 році був створений Міжнародний 

Комітет Стандартів оцінки майна (МКСОМ). Головними завданнями 

комітету є формулювання і публікація Стандартів практичних 

рекомендацій з процедури оцінки майна для використання їх в 
фінансовій звітності, діяльність щодо розповсюдження даних 
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матеріалів у світі, сприяння використанню і дотриманню їх 

національними організаціями з оцінки майна. 
У 2007 р. Міжнародний комітет з стандартів оцінки опублікував 

сьоме видання Міжнародних стандартів оцінки (МСО). Стандарти 

включають: загальну інформацію про МКСО та характеристику МСО, 

основні положення щодо оцінки майна, сферу застосування та правила 
оцінки. Дані стандарти також містять Кодекс професійної етики 

оцінника та глосарій. Правила охоплюють вказівки щодо конкретних 
проблем оцінки та застосування стандартів у більш конкретних 
ситуаціях, зокрема, оцінка машин і обладнання, оцінка 
нематеріальних активів тощо. Кожне з даних правил присвячене 
питанням, пов’язаним із застосуванням стандартів, які виникають в 
практиці оцінки або визначаються тими, хто користується послугами з 
оцінки. Правила містять такі шість розділів: вступ; область 
застосування; визначення; взаємозв’язок зі стандартами 

бухгалтерського обліку; правило; дата набуття чинності. 
Основна сфера застосування даних стандартів – це забезпечення 

діяльності професійних оцінювачів. 
3. Державне регулювання оціночної діяльності – це система 

заходів і дій, спрямованих на підвищення якості послуг оцінників 
відповідно до стандартів і норм професійної етики оцінника, органами 

державної влади та місцезабезпеченні суспільних інтересів у питаннях 

оцінки майна, створення конкурентного середовища серед суб’єктів 
оціночної діяльності - суб’єктів самоврядування згідно законодавства. 
Основними напрямами державного регулювання оціночної 

діяльності є:  
— контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та 

організаційного забезпечення оцінки майна; 
— забезпечення норм і рівня професійної  підготовки  оцінювачів 

та контроль за їх додержанням; 

— контроль за виконанням оцінювачами та суб’єктами оціночної 
діяльності умов здійснення оціночної діяльності;  

— організаційне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії;  
— видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;  
— визнання статусу саморегулюючих організацій оцінювачів та 

контроль за додержанням ними правил громадського регулювання 
оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх широкого 
залучення до регулювання оціночної діяльності;  

- контроль за додержанням законодавства суб’єктами оціночної 
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діяльності та іншими суб’єктами під час проведення оцінки майна;  
- сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в 

Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах;  

- ведення Державного реєстру оцінювачів та  Державного реєстру 

суб’єктів оціночної діяльності;  
- інші напрями діяльності для реалізації функцій державного 

регулювання оціночної діяльності.  
Органом державної влади, який здійснює державне регулювання 

оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України 

(ФДМУ), створений в 1992 році. ФДМУ забезпечує широке 
інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та 
особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні. 
Основними формами державного регулювання оціночної 

діяльності є: 
� розробка і прийняття стандартів професійної діяльності 

(Національний стандарт № 1, 2, 3, 4); 

� ліцензування, сертифікація атестація. 
Основні форми саморегулювання оціночної діяльності є: 
� стандарти; 

� кодекс етики; 

� членство в професійних організаціях; 

� виконання вимог статуту; 
� система професійних знань (професійна підготовка оцінників). 
Регулювання оціночної діяльності включає комплекс дій та 

процедур, спрямованих на підвищення якості послуг оцінників і 
відповідність їх певним критеріям, які встановлюються професійною 

спілкою оцінників чи державними органами, чи спільно. 

4. Головним законодавчим актом, який регулює сьогодні процес 
оцінки майна та майнових прав у нашій державі, є Закон України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», прийнятий у 2001 році. Даний закон регламентує основні 
положення оціночної діяльності в Україні. Відповідно до закону 
проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках: 

— створення підприємств (господарських товариств) на базі 
державного майна, або майна, що є у комунальній власності; 

— реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних 

підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною 

часткою майна; 
— виділення або визначення частки майна у суспільному майні, в 
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якому є державна частка (частка комунального майна); 
— визначення вартості внесків учасників та засновників 

господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься 
майно господарських товариств із державною (комунальною) 

часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника 
зі складу такого товариства; 

— приватизації та іншого відчуження; 
— оренди, обміну, страхування державного майна та майна 

комунальної власності, а також повернення даного майна на підставі 
рішення суду; 

— переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку; 
— оподаткування майна; 
— передачі майна під заставу; 
— визначення збитків або розміру відшкодування, у випадках, 

встановлених законом. 

Однак власник має право на проведення добровільної оцінки при 

обґрунтуванні та відстоюванні своїх позицій у взаєминах з іншими 

економічними суб’єктами. 

Методичне регулювання оцінки здійснюється у відповідних 
нормативно-правових актах з оцінки, якими є: 
а) положення (національні стандарти) з оцінки майна, що 

затверджуються Кабінетом Міністрів України; 

б) методики та інші нормативно-правові акти, які розробляються з 
урахуванням положень (національних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України. 

Зокрема, Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р., 

«Методика оцінки об’єктів оренди» від 10.08.1995 р., «Методика 
товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», 

інші нормативно-правові акти. 

Положення (Національні стандарти № 1, № 2, № 3, № 4) з оцінки 

майна, по-перше, містять: визначення понять, принципів оцінки, 

методичних підходів та особливостей оцінки відповідного майна 
залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та 
порядок його рецензування; по друге, визначають випадки 

застосування та випадки обмеження застосування оцінювачами 

методичних підходів до розрахунку різних видів вартості майна. 
5. Право власності регулює Конституція України, Цивільний 

кодекс, Кодекс про надра, Водний, Лісовий, Земельний кодекси, Закон 

України «Про іпотеку», Закон України «Про оцінку майна, майнових 
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прав і професійну оціночну діяльність» та інші. 
Право – це соціальний регулятор, який володіє об’єктивним 

змістом і не залежить від волі та інтересів окремих громадян або груп 

людей. Серед системи прав виділяється право власності – одне з 
найважливіших прав, згідно з яким в Україні власник володіє, 
користується та розпоряджається належним йому майном на свій 

розсуд. Право власності виникає внаслідок створення майна, 
одержання користі та доходів від даної нерухомості, використання 
майна, придбання нерухомості чи бізнесу за угодами та на інших 
підставах не заборонених законом. Конституція України встановила 
основні засади права власності. Ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Держава 
забезпечує захист усіх прав власності та господарювання. Усі суб’єкти 

права власності рівні перед законом.  

Право власності та обмежені речові права є речовими правами. 

Речове право – встановлене в межах закону безпосереднє панування 
особи над річчю, внаслідок чого виникає обов’язок усіх і кожного не 
порушувати дане право. Відповідно до п. 1 ст. 395 ЦКУ речовими 

правами на чуже майно є: 1) право володіння; 2) право користування 
(сервітут); 3) право користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис); 4) право забудови 

земельної ділянки (суперфіцій). Законодавством можуть бути 

встановлені й інші речові права на чуже майно. Право заставне – 

право, за яким кредитор, у разі невиконання боржником забезпеченого 
заставою зобов’язання, має переваги на задоволення претензій щодо 

вартості заставленого майна, в тому числі нерухомого. Право оренди – 

засноване на договорі строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, нерухомістю, необхідною орендареві для 
провадження підприємницької та іншої діяльності. Право постійного 

користування – право володіння і користування земельною ділянкою, 

яка перебуває у державній або комунальній власності, без 
встановлення строку. 

 

Тема 3. Теоретичні основи оцінки майна та бізнесу 
1. Система оцінних принципів.  
2. Фактори, що впливають на вартість майна та бізнесу.  
3. Вартість об’єктів оцінки та її види.  

 

1. Вихідними положеннями оцінки майна та бізнесу є оцінні 
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принципи. У світовій практиці прийнято виділяти чотири групи 

оцінних принципів: 
1) принципи, засновані на уяві потенційного власника (корисності, 

очікування, заміщення); 
2) принципи, що випливають із процесу експлуатації нерухомості 

(внеску, залишкової продуктивності землі, збалансованості, 
зростаючої та спадаючої віддачі, економічного поділу); 

3) принципи, обумовлені дією ринкового середовища (попиту і 
пропозиції, конкуренції, відповідності, зміни, залежності); 

4) принцип найкращого і найбільш ефективного використання. 
Оцінка нерухомості в Україні проводитися з дотриманням 

принципів корисності, попиту і пропозиції, заміщення, очікування, 
граничної продуктивності внеску, найбільш ефективного 
використання. Принцип найбільш ефективного використання полягає 
в урахуванні залежності ринкової вартості об’єкта оцінки від його 

найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним 

використанням розуміється використання нерухомості, в результаті 
якого вартість об’єкта оцінки є максимальною. Даний принцип 

передбачає розумне і можливе використання об’єктів нерухомості, 
шляхом перевірки відповідності варіантів, що розглядаються, 
критеріям: 

а) фізично можливо – земельна ділянка з покращеннями або без 
покращень технологічно придатні для використання; 
б) юридично дозволено – використання даного об’єкту нерухомості 

не суперечить чинному законодавству країни; 

в) фінансово виправдано – обґрунтовано з погляду окупності 
інвестиційного капіталу; 
г) забезпечує найвищу вартість чи прибутковість нерухомості та 

природного ресурсу – який із запропонованих варіантів принесе 
максимальний чистий дохід. 

На практиці принцип найбільш ефективного використання є 
вихідною передумовою, на якій ґрунтується вибір конкретного виду 
вартості нерухомості, що оцінюється, і будується висновок про її 
величину. Використання тих чи інших принципів залежить від 

конкретної ситуації, яка складається на момент оцінки. 

До принципів, пов’язаних зі збором та аналізом інформації для 
оцінки вартості підприємства, відносяться такі: коректності вихідних 
даних; достовірності; цільової спрямованості; системності; 
багатокритеріальності; актуалізації результатів розрахунків; аналогії; 
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оптимальності; принцип адекватності. 
2. Ринки майна та бізнесу функціонують під впливом ряду 

взаємозв’язаних факторів, які впливають на кон’юктурний ланцюг 
ринку «попит-пропозиція-ціни». Дані фактори враховують при оцінці 
майна. Так, при оцінці нерухомості дані фактори об’єднанні в шість 
основних груп: політичні, економічні, соціально-культурні, 
демографічні, природно-географічні і науково-технічні.  
При визначенні вартості підприємства оцінщик аналізує вплив на 

неї різних макро- і мікроекономічних факторів. Макроекономічні 
показники характеризують інвестиційний клімат в державі, містять 
інформацію про те, чи вплинуть і як саме на діяльність підприємства 
зміни макроекономічної ситуації. Фактори макроекономічного ризику 

породжують систематичний ризик, що спричинений зовнішніми 

подіями та не може бути усунений диверсифікацією в межах 
національної економіки та об’єднуються в такі групи: економічні, 
соціальні, політичні, юридичні. Однак, окрім макроекономічних 

факторів, вартість підприємства знаходиться під впливом і 
мікрофакторів, що додатково мають бути враховані оцінщиком при 

розрахунку вартості підприємства, а саме: внутрішні (виробничо-

технічні, фінансово-економічні, соціальні, управлінські, іміджеві) та 
зовнішні фактори.  

Серед великої кількості факторів, під впливом яких формується 
вартість об’єктів, особливо слід виділити фактор часу та ризики. 

Фактор часу, мабуть, – найважливіший фактор, що впливає на всі 
ринкові процеси, на ціну, на вартість, на прийняття рішень. Ринкова 
вартість об’єкта змінюється в часі, під впливом багатьох факторів, 
тому вона розраховується на конкретну дату. Тому постійна оцінка і 
переоцінка об’єктів власності в цілому є необхідною в умовах 

ринкової економіки. 

При оцінці також важливо пам’ятати, що існують різні види 

ризику, і жодне з вкладень в умовах ринкової економіки не є 
абсолютно безризиковим. Під ризиком розуміють непостійність і 
невизначеність, пов’язані з кон’юнктурою ринку, макроекономічними 

процесами тощо. Іншими словами, ризик – це вірогідність того, що 

доходи, які будуть отримані від інвестування, виявляються більші або 
менші ніж прогнозовані. Усі види ризиків так чи інакше мають 
фінансовий вимір, збільшуючи витрати за проектом або угодою та 
знижуючи доход, або призводять до перевищення запланованих 
строків інвестування, або у крайньому випадку – до втрати не тільки 
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доходу, але й капіталу. Тому необхідно шукати всі можливі шляхи для 
зменшення ступеню ризиків. 

3. Процес оцінювання, тобто знаходження грошового еквівалента 
різному майні в конкретний момент часу, являє собою визначення 
його вартості. Вартість майна, як і будь-якого товару, має дві форм 

прояву – споживчу і мінову вартість (рис.1). 

Споживча вартість носить суб’єктивний характер і виражає 
корисність майна з погляду конкретного користувача, котра виходить 
зі сформованого варіанта його використання. 

Мінова вартість виражає корисність майна з погляду типових 

суб’єктів ринку, на конкретну дату продажу виходячи з варіанта його 

найкращого використання. З міновою вартістю тісно пов’язана інша 
характеристика – ціна, під якою звичайно розуміють ту кількість 
коштів, за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити 

одиницю товару. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Групи вартості нерухомості. 
Мінова вартість лежить в основі процесу обміну майна – купівлі-

продажу, передачі під заставу, в тому числі і під кредити, здачі в 
оренду, внесенню в статутні фонди підприємств тощо, – і 
характеризує його здатність обмінюватися на гроші чи інші товари, 

носить об’єктивний характер.  

Ринкова вартість майна – це найбільш ймовірна ціна, за яку 

об’єкт може бути проданий на відкритому конкурентному ринку при 

дотримані всіх умов чесної продажі, а саме: 
- продавець і покупець діють в рамках закону, переслідують свої 

власні інтереси, поступають продумано і всебічно інформовані; 
- об’єкт виставлений на відкритому ринку достатній період часу; 
- ціна не є наслідком спеціального кредитування чи поступу якої-

ВАРТІСТЬ НЕРУХОМОСТІ 

Вартість споживча Вартість в обміні 

інвестиційна; 
балансова; 
вартість у використанні; 
вартість для цілей 
оподатковування 

ринкова; 
 ліквідаційна; 
 заставна; 
 страхова; 
 орендна 
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небудь зі сторін, що приймає участь в угоді; 
- оплата здійснюється в грошовій формі і не супроводжується 

додатковими умовами. 

Загальновідомо, що ринок платить тільки за ті активи, які 
приносять йому доход від їхнього використання. Для вибору 
адекватного стандарту вартості бізнесу такою основною ознакою 

виступає джерело формування доходу. Виділяють два джерела 
формування доходу при використанні підприємства:  

� доход від діяльності підприємства; 
� доход від розпродажу активів підприємства.  
Відповідно до сказаного виділяють два види вартості:  
— вартість діючого підприємства – це вартість, що відображає 

перше джерело доходу, передбачає, що підприємство продовжує свою 

діяльність і приносить доход; 

— вартість підприємства за активами – це вартість, що відображає 
друге джерело доходу, передбачає, що підприємство буде 
розформовано або ліквідоване, тобто підприємство оцінюється 
поелементно.  

Найбільш часто вживані види (стандарти) вартості, що 
відображають джерела утворення доходу бізнесу, наведені в 
таблиці 1:  

Таблиця 1 

Діюче підприємство Поелементна оцінка 

Ринкова вартість. 
Цей вид вартості відображає обидва підходи і відповідає максимуму 
із вартостей, отриманих за допомогою використання двох підходів. 

Інвестиційна вартість. 
Це обґрунтована вартість 
підприємства для конкретного або 
передбачуваного власника. 
Враховує приріст доходу від 

використання ноу-хау, планів 
реорганізації і тощо. 

Ліквідаційна вартість. 
Це обґрунтована вартість 
продажу активів підприємства за 
вирахуванням загальної суми 

зобов’язань і витрат на продаж. 

Залежно від цілей оцінки та обставин майно та бізнес можуть 
оцінюватися по-різному з визначенням таких видів вартості, згідно до 
Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав»: ринкова вартість, ліквідаційна вартість, вартість 
заміщення, вартість відтворення, залишкова вартість відтворення, 
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вартість ліквідації, спеціальна вартість, інвестиційна вартість, вартість 
у використанні, заставна вартість, балансова вартість. 

 

Тема 4. Методологічні основи оцінки майна та бізнесу  
1. Структура процесу оцінки.  

2. Основні підходи і методи оцінки вартості.  
3. Узгодження результатів, отриманих за допомогою різних 

підходів.  
4. Звіт про оцінку майна та бізнесу. 
 

1. Оцінка вартості майна – складний і трудоємкий процес. Оцінка 
проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності 
– суб’єктом господарювання – та замовником оцінки або на підставі 
ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна. 
Договір на проведення оцінки майна укладається у письмовій формі та 
може бути двостороннім або багатостороннім. Оцінка може бути: 

� масовою – це оцінка великої кількості об’єктів на конкретну дату 
з використанням стандартних методик та статистичного аналізу, 
носить приблизний характер; 

� індивідуальною – це оцінка конкретного об’єкта на певну дату, точна. 
Індивідуальна оцінка проводиться у декілька етапів, що об’єднані у 

поняття «процес оцінки» – послідовність дій, що виконуються 
оцінювачем під час визначення ним вартості об’єкта. Зазвичай, 

виділяють сім таких етапів. 
1. «Постановка завдання та укладення договору на оцінку 

об’єкта» охоплює: ідентифікацію об’єкт, визначення мети оцінки, 

визначення виду оціночної вартості, встановлення дати оцінки – 

календарної дати, станом на яку визначається вартість об’єкта, що 
оцінюється. 

2. «Попередній огляд та складання плану робіт» – визначають: яка 
інформація (дані) необхідна та достатня для проведення оцінки, 

джерела та способи її отримання; витрати на збір та обробку 
необхідних даних, а також винагороду оцінювачу, складається план 

виконання робіт щодо визначення вартості об’єкта. 
3. «Збір та обробка даних» збираються дані як про сам об’єкт, що 

оцінюється, так і про його оточення (місце розташування, район, 

регіон розташування), при потребі про об’єкти-аналоги в інших 

регіонах, про ціни їх продажу тощо. Перевіряється повнота та 
достовірність отриманої інформації. Зібрані дані обробляються та 
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готуються для подальшої обробки. 

4. «Аналіз найбільш ефективного використання» майна 
обґрунтовується варіант найкращого використання об’єкта оцінки. 

Щодо промислових підприємств аналіз кон’юнктури ринку за 
показниками, що характеризують промислове підприємство, динаміку 
капіталовкладень, інформацію про замовлення, показники 

продуктивності, внутрішній товарообіг, зовнішню торгівлю, 

показники кредитно-фінансової системи, ціни. 

5. «Застосування підходів до оцінки вартості майна» включає 
визначення вартості об’єкта за традиційними підходами до оцінки: 

витратним, доходним та порівняльним. Оцінювач повинен 

використати (або обґрунтувати відмову від використання) зазначених 
трьох підходів. Вибір підходів визначається метою оцінки 

конкретного об’єкта та видом вартості, що розраховується. 
6. Узгодження отриманих результатів оцінки. 

7. Складання звіту про оцінку – документу, в якому міститься 
обґрунтований висновок оцінювача стосовно оціненої вартості майна.  

2. Експертна оцінка ринкової вартості майна базується на трьох 

загальноприйнятих підходах – витратному (майновому), 
порівняльному (ринковому) та доходному, – вірогідність результатів 
за якими у кожному конкретному випадку може бути різною. 

Найвірогіднішим у світовій практиці методом оцінки нерухомості 
вважається порівняльний підхід, а у випадку оцінки виробничих і 
комерційних об’єктів – доходний підхід. Дані твердження справедливі 
за наявності розвинутого конкурентного ринку нерухомості, його 
відкритості й досконалості нормативно-правової бази. 

Доходний підхід базується на уяві про вартість об’єкта як про 

еквівалент усіх очікуваних доходів, які даний об’єкт здатен принести 

своєму власнику у майбутньому при його розумному використані. 
Даний підхід побудований на визначенні поточної вартості майбутніх 

доходів майна та бізнесу включає: 
– метод капіталізації доходу – застосовується, якщо очікується 

постійний за величиною та рівний у проміжках періоду прогнозування 
чистий операційний дохід, отримання якого не обмежується у часі, 
тобто очікується стабільна дохідність бізнесу; 

– метод дисконтування грошових потоків – застосовується коли 

прогнозовані грошові потоки від використання об’єкта оцінки є 
неоднаковими за величиною, непостійними протягом визначеного 
періоду прогнозування або якщо отримання їх обмежується у часі. 
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Зокрема, застосовується у сферах бізнесу, де фінансовий стан компанії 
залежить від укладених угод, а також при оцінюванні порівняно 

молодих підприємств, які ще не закріпилися на ринку та мають 
високий ступінь ризику бізнесу. 
При оцінюванні вартості підприємств дохідним методом 

виникають три завдання, які вимагають коректного вирішення у 
процесі обґрунтування вартості: 

- визначення ставки дисконту для грошових потоків; 
- вибір часового горизонту прогнозування вартості; 
- розрахунок вартості реверсії. 
Основною перевагою методів даного підходу є врахування 

майбутніх умов діяльності підприємства: умов формування цін на 
продукцію, майбутніх капіталовкладень, умов ринку, на якому 
функціонує підприємство та інших факторів. 

Майновий (витратний) підхід до оцінки майна та бізнесу оцінює 

майно як сукупність активів, що визначається сумою витрат на його 
відтворення або заміщення з урахуванням сукупного зносу. Методи 

витратного підходу дозволяють визначити, скільки коштів необхідно 
новому власнику для того, щоб створити майно (рухоме чи нерухоме), 
бізнес подібного профілю з такими ж характеристиками що й у 

об’єкта, що оцінюється. Даний підхід включає такі основні методи: 

– метод прямого відтворення полягає у визначенні вартості 
відтворення з подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення); 

– метод заміщення полягає у визначенні вартості заміщення з 
подальшим вирахуванням суми зносу (знецінення). 
Основною перевагою використання методів у рамках майнового 

підходу є те, що вони базуються на реально існуючих активах та 
витратах. 

Порівняльний підхід до оцінки майна та бізнесу орієнтується на 
використанні ринкових цін об’єктів-аналогів (або їх частин) та на 
фактично досягнуті результати діяльності оцінюваного об’єктf. 
Потребує активно функціонуючого ринку та включає такі основні 
методи: 

– метод ринку капіталу – орієнтація кінцевого розміру вартості на 
ринкові ціни купівлі-продажу акцій, що належать подібним 

компаніям; 

– метод угод (або метод порівняльного аналізу продаж) передбачає 
використання цін придбання контрольного пакета акцій підприємства-
аналога або цілого підприємства; 
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– метод галузевих коефіцієнтів – заснований на використанні 
рекомендованих співвідношень між ціною і певними фінансовими 

параметрами та застосовується для приблизних оцінок вартості бізнесу. 
При оцінці деяких видів майна та бізнесу спостерігається 

комбінування вищезазначених підходів. 
3. Остаточний висновок про вартість робиться за сукупністю 

одержаних результатів за допомогою різних підходів та методів 
оцінки, які, як правило, повинні бути близькими. Істотні розбіжності 
вказують або на помилки в розрахунках, або на незбалансованість 
ринку. Кінцевий розмір вартості об’єкта, що оцінюється може 
визначатися двома способами: як середньоарифметична величина або 
математичним зважуванням. 

Розрахунок середньоарифметичної величини є найпростішим, але й 

найбільш неадекватним, оскільки не враховує внутрішні та зовнішні 
фактори, що впливають на вартість об’єкта. На практиці, як правило, 

цим методом не користуються, натомість, вартість, зазвичай, 

визначається шляхом суб’єктивного зважування кінцевих результатів 
оцінювання за формулою 

i

n

i
іО

ZВВ ⋅=∑
=1

 

 

де Во — кінцева вартість об’єкта оцінки; 

Вi — вартості об’єкта оцінки, визначена i-м підходом (або 

методом): усі використані методи чи підходи оцінки вільно 

нумеруються; 
i = 1, ..., n — кількість застосованих підходів (методів) оцінки; 

Zi — питомий коефіцієнт i-го підходу (методу) оцінки. 

Єдиними нормами професійної оціночної практики при проведені 
експертної оцінки передбачено застосування всіх трьох підходів. 
Результати оцінки, одержані різними підходами, дійсно можуть і 
повинні мало відрізнятися – не більше як на 10 – 15 %, а отже, 
процедуру узгодження можна звести до визначення 
середньоарифметичного результатів застосованих методів.  

4. За результатами незалежної оцінки оцінювач складає звіт про 

оцінку майна у повній чи у стислій формі. У звіті про оцінку майна 
зазначається така інформація: 
а) про суб’єкта оціночної діяльності, його місцезнаходження 

(номер та термін дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності); 
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б) опис об’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати; 

в) дата надходження матеріалів для оцінки і дату завершення 
складення звіту; 
г) питання (завдання), які поставлені перед оцінювачем, експертом 

(мета оцінки); 

ґ) перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких 

проводиться оцінка; перелік використаних довідкових джерел 
інформації, літератури із зазначенням основних бібліографічних 
даних (найменування, автори, місце та рік видання); 
д) перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки; виклад 

усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка; 
е) опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої 

інформації під час проведення оцінки; 

ж) висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш 

ефективного використання об’єкта оцінки; 

з) виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та 
оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою 

яких підготовлено висновок про вартість майна 
и) письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних 

даних та іншої інформації, особистий огляд об’єкта оцінки, 

дотримання національних стандартів оцінки майна та інших 
нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші 
заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та 
об’єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;; 
і) висновок про вартість майна; 
й) додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби – 

інші інформаційні джерела, які роз’яснюють і підтверджують 
припущення та розрахунки. 

Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі 
доопрацювання (актуалізації) оцінки об’єкта оцінки на нову дату 
оцінки, а також в інших випадках, визначених відповідними 

національними стандартами. Звіт про оцінку майна підписується 
оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і 
скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної 
діяльності. Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані 
оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про 
оцінку майна зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності не 
менше ніж п’ять років, якщо інше не встановлено договором на 
проведення оцінки майна. 
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Тема 5. Доходний підхід до оцінки майна та бізнесу 
1. Економічний зміст доходного підходу: переваги, недоліки, 

особливості застосування.  
2. Метод прямої капіталізації доходу.  
3. Метод дисконтування грошових потоків.  
4 Дохідний підхід до оцінки земельної ділянки.  

 

1. Доходний підхід – пряма або непряма капіталізація чистого 

операційного доходу або рентного доходу. Використовується при 

оцінці майна, що приносять доход. В основу підходу покладено 
принципи: очікування, заміщення та найбільш ефективного 
використання. Підхід відображає: якість та кількість доходу, що може 
принести об’єкт протягом всього строку використання; ризики, які 
характерні для об’єкту оцінки та регіону. Доходи від володіння 
майном можуть надходити у вигляді: 

- поточних і майбутніх грошових надходжень; 
- поточної та майбутньої економії на податках; 
- доходів від приросту вартості майна, отриманих при його 

продажу в майбутньому чи заставі під іпотечний кредит; 
- інших можливих грошових надходжень. 
Існує два основних методи, які використовуються при оцінці 

майна, що приносить доход: 

- метод прямої капіталізації, який завдяки ставці капіталізації 
перетворює дохід за один часовий період у вартість майна. 
Використовується для визначення ринкової, орендної та інвестиційної 
вартості майна; 

- метод дисконтування грошових потоків, заснований на 
перетворенні майбутніх доходів за декілька прогнозних років від 

володіння майном, у їхню поточну вартість. Прогнозовані майбутні 
прибутки, дисконтовані в поточну вартість з використанням ставок 
доходу, відображають очікування ринку. Також даний метод враховує 
виручку від перепродажу об’єкту в кінці прогнозного періоду. Може 
використовуватися до об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів, 
на яких здійснювалася реконструкція. 
Найчастіше підхід використовується під час визначення вартості 

майна, що здатне потенційно приносити прибуток – це комерційна 
нерухомість (офісні, складські приміщення, торгові площі, готелі); 
деякі види житлової нерухомості; цілісні майнові комплекси; 

фінансові інтереси; універсальне обладнання. Досить важко та 
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недоречно використовувати методи доходного підходу при оцінці 
неприбуткової нерухомості; майна, здатного функціонувати лише як 
частина більш крупної виробничої структури. 

Основними недоліками підходу є: 
– необхідність прогнозування довгострокового потоку доходів; 
– вплив факторів ризику на прогнозований потік; 
– проблематичність збору даних про доходність аналогічних об’єктів. 
На відміну від витратного та порівняльного підходів, точність 

показників прибутку, що прогнозуються, багато в чому залежить від 

суб’єктивних уявлень оцінювача. З усіх трьох підходів ступінь 
суб’єктивізму у доходному підході найбільший. Даний підхід не 
використовується до оцінки колісних транспортних засобів. 

2. Метод прямої капіталізації – визначення вартості майна шляхом 

співвідношення величини річного доходу (або середньорічного 
доходу) на відповідну даному доходу ставку капіталізації.  

1) метод прямої капіталізації – використовується, якщо: 
- потоки доходів стабільні тривалий проміжок часу, значні і 

позитивні; 
- потоки доходів зростають стійкими, помірними темпами. 

В основі методу капіталізації доходу принципи очікування,  
заміщення, попиту і пропозиції. Даний метод базується на чистому 

операційному доході (ЧОД) та коефіцієнті капіталізації (R), а вартість 
нерухомості (V) розраховується відношенням чистого операційного 
доходу до коефіцієнта капіталізації 

 

V= ЧОД/R 

 

Чистий операційний доход розраховується в такій послідовності: 
1. Визначається потенційний валовий доход (ВД) – доход, який 

можна отримати від нерухомості при 100% її використанні (оренда) 
без врахування всіх втрат і витрат. Орендні ставки бувають 
контрактними (визначаються договором оренди) і ринковими. 

2. Дійсний (ефективний) валовий доход (ДВД) – це потенційний 

валовий дохід за вирахуванням втрат (Вт) від недовикористання площ 

при зборі орендної плати і з врахуванням інших доходів (Дін) від 

нормального ринкового використання об’єкта нерухомості 
 

ДВД = ВД – Вт + Дін . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

3. Чистий операційний доход – це дійсний валовий доход за 
мінусом всіх експлуатаційних витрат і витрат на управління (В) за рік, 
але до обслуговування боргу за кредитами, оподатковування й 

амортизаційних відрахувань 
 

ЧОД = ДВД – В. 

Витрати прийнято поділяти на умовно-постійні; умовно-змінні; 
витрати на заміщення, або резерви. До постійних витрат належать 
витрати, які не залежать від степені завантаженості об’єкту 
нерухомості (податки на майно та страхові внески тощо).  

Коефіцієнт капіталізації доходу визначається за такими методами: 

- методу прямої капіталізації за допомогою даних продажу 
аналогічних об’єктів нерухомості, зібраних на ринку;  

- методів рекапіталізації доходу; 
- методу зв’язаних інвестицій або технікою інвестиційної групи, за 

формулою: 

 

RК = М ×Rm + (1 – M) ×RE, 

 

де М – коефіцієнт іпотечної заборгованості,  
Rm – іпотечна стала (фактор внеску на амортизацію); 

RE – коефіцієнт капіталізації для власного капіталу. 
3. Метод дисконтування грошових потоків (непрямої капіталізації) 

використовується для визначення поточної вартості майбутніх вигод, 

які принесе використання або, можливо, подальший продаж майна. 
Метод заснований на принципах очікування і заміщення. 
Метод дисконтування грошових потоків застосовується, коли: 

- передбачається, що майбутні потоки від використання об’єкта 
оцінки є неоднаковими за величиною, непостійними протягом 

визначеного періоду прогнозування; 
- наявні дані, які дозволяють обґрунтувати розмір майбутніх 

потоків грошових коштів від майна; 
- потоки доходів і витрат носять сезонний характер; 

- майно, що оцінюється, – крупний багатофункціональний 

комерційний об’єкт тощо; 
Розрахунок вартості природних ресурсів та нерухомості методом 

непрямої капіталізації охоплює такі основні етапи: 

- обґрунтування періоду прогнозування;  
- прогнозування валового доходу, операційних витрат та чистого 
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операційного доходу (рентного доходу) за роками, кварталами або 
місяцями в межах прогнозованого періоду;  

- обґрунтування вибору оціночної процедури визначення ставки 

дисконту та її розрахунок; 
- визначення поточної вартості грошового потоку як суми поточної 

вартості чистого операційного доходу (рентного доходу); 
- прогнозування вартості реверсії та розрахунок її поточної 

вартості; 
- визначення вартості об’єкта оцінки як суми поточної вартості 

грошового потоку та поточної вартості реверсії. Приведення 
майбутньої вартості грошових потоків до поточної здійснюється з 
використанням техніки складного відсотка. 
Ставка дисконту показує ефективність вкладень капіталу з 

урахуванням ризику одержання майбутніх доходів і розраховується за 
такими методами: 

- кумулятивний метод; 

- модель оцінки капітальних активів; 
- модель середньозваженої вартості капіталу.  
Розрахунок вартості нерухомості методом дисконтування 

грошових потоків розраховується за формулою 

 

PV = 
n

n

i

VF

)1( +

 +
n

i

M

)1( +

, 

 

де РV – поточна вартість;  
VF – майбутня вартість;  
r – ставка дисконту; 
n – число періодів; 
М – вартість реверсії; 

)1(

1

r+ – фактор поточної вартості. 
Для розрахунку поточної вартості грошових потоків і вартості 

реверсії враховується ставка дисконту. 
4. Методичний підхід, що базується на капіталізації чистого 

операційного або рентного доходу (фактичного або очікуваного) 

передбачає визначення розміру вартості земельної ділянки від 

найбільш ефективного її використання з урахуванням установлених 

обтяжень та обмежень. Чистий операційний доход – різниця між 
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прогнозованою сумою надходжень від використання земельної 
ділянки та операційними витратами, пов’язаними з одержанням 

валового доходу. Рентний доход (земельна рента) – доход, який 

можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості 
та місця розташування земельної ділянки. Він розраховується як 
різниця між очікуваним доходом від продукції, одержуваної на 
земельній ділянці (фактичної або умовної), та виробничими витратами 

й прибутком виробника.  
Для поліпшеної земельної ділянки доход із землі визначається 

шляхом розподілення загального доходу між її фізичними 

компонентами – землею та земельними поліпшеннями. Розрахунок 
вартості земельної ділянки здійснюється з використанням методу 
прямої або непрямої капіталізації. Метод капіталізації застосовують 
до земельних ділянок, які приносять постійні або рівнозмінювані 
доходи. Метод дисконтування грошових потоків використовується до 

земельних ділянок з мінеральними ресурсами, вартість яких 
розглядається як покращення даної земельної ділянки та до земель с/г 
призначення, що надаються в оренду. Методика експертної грошової 
оцінки земельних ділянок передбачає визначення оцінки прав 
орендодавця (власника) земельної ділянки та оцінки права оренди 

земельної ділянки для орендаря. Оцінка прав орендодавця (власника) 
земельної ділянки визначається як сума чистого операційного доходу 
від надходження плати, визначеної договором оренди земельної 
ділянки або договором користування земельною ділянкою на умовах 

емфітевзису чи суперфіцію для певної земельної ділянки та поточною 

вартістю реверсії за методом дисконтування грошових потоків. 
При оцінці земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю та 

призначених для вирощування лісу, чистий операційний доход 

визначається на основі доходу, що його можна отримати на ринку від 

оренди землі за умови її найбільш ефективного використання. Чистий 

операційний доход розраховується як різниця між сумою відповідних 

орендних платежів та інших надходжень від надання послуг щодо 
використання залісненої земельної ділянки, які можуть бути отримані 
протягом року, за винятком операційних витрат, пов’язаних з 
утриманням земельної ділянки. При обчисленні чистого операційного 
доходу від надання в оренду заліснених земельних ділянок для 
визначення вартості землі застосовується принцип залишку для землі. 
Проблемою при оцінці земельних ділянок вважається оцінка ставки 

капіталізації. Вона містить лише ставку дохідності ресурсу, а 
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розрахунок здійснюється: 
- виходячи з характеристик грошового ринку на дату оцінки, 

зокрема процентна ставка за інвестиціями (Іспанія – 3%), процентна 
ставка за довгостроковими валютними депозитами (використовується 
при стабільному ринку); 

- за встановленим кадастровим індексом, що характеризується 
строком протягом якого відтворюється капітал у сільському та 
лісовому господарстві (відповідно 33 і 50 років); 

- за кумулятивним підходом (безризикова ставка за річними 

депозитами плюс регіональний ризик плюс ризик ліквідності; 
- за аналізом порівняльних продаж (відношення доходу до ціни 

продажу аналогів) з розрахунком середньозваженої; 
як різниця між загальною ставкою капіталізації для поліпшеної 

земельної ділянки та нормою повернення капіталу з урахуванням 

питомої ваги вартості земельних поліпшень. 
 

Тема 6. Витратний підхід до оцінки майна та бізнесу 
1. Загальна характеристика витратного підходу. 
2. Методи розрахунку повної вартості відновлення та вартості 

заміщення. 
3. Види зносу нерухомості та методи їх оцінки. 

4. Оцінка рухомого майна витратним підходом. 

5. Оцінка земельної ділянки витратним підходом. 

 

1. Витратний підхід базується на розрахунку вартості відтворення 
чи заміщення майна з урахуванням всіх видів зносу та з врахуванням 

вартості ділянки землі (як незабудованої). Підхід базується на 
принципах корисності та заміщення. 
Витратний підхід застосовується в таких випадках: 

- при оцінці нових і нещодавно збудованих об’єктів нерухомості; 
- при аналізі найкращого і найбільш ефективного використання 

земельної ділянки; 

- при техніко-економічному обґрунтуванні нового майна та бізнесу; 
- при оцінці об’єктів незавершеного будівництва; 
- при оцінці з метою виділення об’єктів для оподаткування і 

страхування; 
- для переоцінки основних фондів підприємства;  
- для оцінки нерухомості на малоактивних ринках 
- у випадках при наявності недостатньої інформації для 
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використання інших підходів до оцінки майна, зокрема, до суспільно-

державних об’єктів нерухомості (наприклад, лікарень, шкіл, музеїв, 
бібліотек тощо) та спеціальних об’єктів. 
Підхід важко застосувати до будівель з унікальними 

архітектурними і естетичними характеристиками, які мають історичну 
цінність, а також до будинків з надмірним зносом (фізичним, 

функціональним і зовнішнім).  

Використання витратного підходу охоплює такі основні етапи: 

1) огляд об’єкту нерухомості і знайомство з наявною 

документацією; 

2) оцінка вартості відтворення чи заміщення; 
3) оцінка величини підприємницького прибутку; 
4) розрахунок всіх видів зносу; 
5) оцінка вартості земельної ділянки; 

6) розрахунок загальної вартості об’єкту нерухомості шляхом 

корегування вартості відтворення покращань з урахуванням зносу, 

вартості земельної ділянки. 

2. Повна вартість відтворення – це вартість будівництва в 
поточних цінах точної копії оцінюваного об’єкта нерухомості з 
використанням ідентичних матеріалів, будівельних стандартів, 
дизайну і відповідної якості робіт. 

Повна вартість заміщення – це вартість будівництва в поточних 

цінах оцінки об’єкта однакової корисності із оцінюваним об’єктом, 

але побудованого з використанням сучасних матеріалів, стандартів, 
проектів і архітектурних рішень. 
В основі визначення вартості відтворення лежить розрахунок 

витрат, пов’язаних з будівництвом об’єкта і здачею його замовнику. У 

залежності від порядку обліку даних витрат у собівартості 
будівництва прийнято виділяти прямі і загальновиробничі витрати. 

У залежності від мети оцінки і розрахункової точності найбільш 

часто використовуються такі методи визначення вартості: 
– метод порівняльної одиниці; 
– метод розбивки за компонентами; 

– метод кількісного аналізу. 
Метод порівняльної одиниці передбачає розрахунок вартості 

будівництва порівняльної одиниці (1 м2
, 1 м3

) аналогічного будинку. 
Застосовується до стандартних типових будівель і споруд, які мають 
невеликі відхилення в конструктивному рішенні. Використовується 
для визначення вартості заміщення оцінюваної будівлі за формулою 
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ПВВ = В VСТР k, 

 

де ПВВ – повна вартість відновлення; 
В – вартість відтворення чи заміщення одиниці виміру (м3

) даного 

типу будівель; 
VСТР – будівельний об’єм будинку; 
K – коригувальний коефіцієнт, який враховує відмінності 

конструктивного рішення будинку, внутрішнього обладнання, 
кліматичного району і територіального поясу. 
При виборі типового об’єкту (аналога) варто врахувати: однакове 

функціональне призначення, подібність фізичних характеристик (клас 
конструктивних систем), співставимий хронологічний вік тощо. 

Метод розбивки за компонентами – вартість усього будинку 

розраховується як сума вартостей його окремих будівельних 

компонентів фундаментів, стін, перекриттів і т.п, за формулою 

СЗЗ =








⋅∑

n

JJ CV
1 (КН,КЗН) 

 

де СЗЗ – вартість будівництва будинку загалом; 

Vj – обсяг j-го компонента; 
Cj – вартість одиниці об’єму; 
n – кількість виділених компонентів будинку; 
КН – коефіцієнт, що враховує наявні відмінності між оцінюваним 

об’єктом і обраною типовою спорудою (для ідентичного об’єкта 
КН = 1); 

КЗН – коефіцієнт, що враховує сукупний знос. 
Метод кількісного аналізу потребує детального підрахунку всіх 

витрат на спорудження чи встановлення (монтаж) складових частин 

нового будинку, непрямих витрат (дозволу на будівництво, 

топозйомки, загальновиробничих витрат, включаючи страхування і 
податки тощо), а також прямих витрат. Методи кількісного аналізу та 
розбивки за компонентами використовуються для розрахунку вартості 
відтворення. 

3. Знос характеризується зменшенням корисності майна, його 
споживчої привабливості з погляду потенційного інвестора і 
виражається в зниженні його вартості під впливом різних факторів з 
часом. Знос (З) зазвичай вимірюють у відсотках, а вартісним 

вираженням зносу є знецінення (Зн). У залежності від причин, що 
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викликають знецінення об’єкта нерухомості, виділяють такі види зносу: 
- фізичний знос являє собою поступову втрату споконвічно 

закладених при створенні техніко-експлуатаційних якостей об’єкта 
під впливом природно-кліматичних факторів, а також життєдіяльності 
людини; 

- функціональний знос – невідповідність оцінюваного майна 
сучасним стандартам; 

- зовнішній знос (економічний) спричинюється зовнішніми 

чинниками у відношенні до оцінюваного майна (нерухомого і бізнесу). 
За можливістю усунення розрізняють усувний і неусувний знос 

(таблиця 2). Критерієм усувного зносу служить перевищення доданої 
вартості над затратами на її усунення. 

Таблиця 2 

Класифікація видів зносу об’єктів нерухомості 
Фізичний знос 

 

Функціональний знос 
 

Зовнішній знос 
 

а) усувний 

б) неусувний 

а) усувний 

б) неусувний 

як правило неусувний 

 

При виявленні всіх зазначених видів зносу говорять про загальний 

накопичений знос об’єкта нерухомості. У вартісному вираженні 
сукупний знос являє собою різницю між відновною вартістю і 
ринковою ціною оцінюваного об’єкта. 

Методи визначення зносу:  

- метод ринкової вибірки базується на аналізові поточних 

співставленних продажах аналогічних об’єктів; 
- метод терміну життя передбачає, що сукупний знос є функцією 

строку життя майна та характеризується фізичним життям, 

економічним життям тощо, і є співвідношенням ефективного віку 
(хронологічного) до строку фізичного життя, виражений у відсотках, а 
для бізнесу строку економічного життя; 

- метод розбиття за трьома видами зносу з визначенням 

сукупного зносу. 
В умовах слаборозвиненого і малоактивного ринку, а також 

нестабільності економіки, витратний підхід до оцінки нерухомості був 
і залишається одним, а часом ледве не єдиним, що застосовується у 

вітчизняній практиці. 
4. Витратний підхід застосовується для визначення вартості 

відновлювального ремонту колісних транспортних засобів (КТЗ) та 
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вартості матеріального збитку, заподіяного власникові КТЗ.  

Витратний підхід базується на визначенні суми витрат на 
виробництво транспортного засобу на дату оцінки з подальшим її 
коригуванням на величину фізичного (експлуатаційного) зносу та 
відповідних знецінень. 
Витратний підхід використовується тільки для визначення вартості 

переобладнаних або відновлених раритетних транспортних засобів та 
транспортних засобів що мають аварійні пошкодження чи 

розукомплектовані, а також для визначення вартості транспортних 
засобів – вироблених штучно. Окрім останнього випадку початковою 

базою оцінки є середньостатистична ринкова вартість транспортного 
засобу, визначена за допомогою ринкового (порівняльного) підходу. 
Витратний підхід може бути також використаний при визначенні 

проектної вартості, так як об’єктом оцінки в даному випадку є 
одиничний екземпляр транспортного засобу нової марки, зібраний в 
експериментальному цеху автозаводу. 
Основні методи витратного підходу, які використовуються для 

оцінки КТЗ: 
� калькуляція витрат на переобладнання КТЗ; 

� калькуляція витрат на відновлення пошкоджених чи 

розукомплектованих КТЗ і їх складників; 
� калькуляція витрат на штучне виготовлення КТЗ; 

� калькуляція витрат на демонтаж працездатних складників у разі 
визначення утилізаційної вартості КТЗ. 

При проведенні оцінки розрізняють фізичний і функціональний 

знос. Фізичний знос є результатом експлуатації КТЗ, яка приводить до 

утворення дефектів і пошкоджень, тобто до часткової або повної 
втрати елементами КТЗ своїх початкових технічних якостей. 

Основним методом визначення фізичного (експлуатаційного) зносу 
транспортного засобу - метод нормативного пробігу та строку 
експлуатації. Фізичний знос несправного КТЗ (його складників) чи 

такого, який був у користуванні, підлягає усуненню за умов 
технологічної можливості та економічної доцільності їх відновлення, 
що враховується під час оцінки. Значення коефіцієнта фізичного 
зносу, яке підлягає усуненню, не може перевищувати 0,7. 

Коефіцієнт фізичного зносу Ез розраховується за формулою  

 

ЕЗ = 1 – С : ЦН. 
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Значення ЕЗ для нових складових та для складових КТЗ, строк 
експлуатації яких не перевищує двох років, приймається таким, що 
дорівнює нулю, за винятком:  

а) якщо КТЗ експлуатуються в інтенсивному режимі (фактичний 

пробіг щонайменше вдвічі більший за нормативний);  

б) якщо ДТЗ раніше був перефарбований зовні;  
в) якщо складові мають сліди попередніх аварій, відновлювального 

ремонту або корозійні зруйнування.  
 

Тема 7. Ринковий підхід до оцінки майна та бізнесу 
1. Особливості застосування порівняльного підходу. 
2. Корегування та методи його здійснення. 
3. Оцінка рухомого майна ринковим підходом.  

4. Практика застосування порівняльного підходу до оцінки бізнесу. 
 

1. Порівняльних підхід до оцінки майна базується на 
інформації про останні угоди з аналогічними об’єктами на 
відповідному сегменті ринку майна та порівнянні майна, що 

оцінюється, з об’єктами-аналогами. В основу методу покладена 
теза: «жоден покупець (інвестор) не купить об’єкт рухомого чи 

нерухомого майна, якщо його вартість перевищує витрати на 

придбання на ринку подібного об’єкта з тією ж корисністю». 

Основним принципом порівняльного підходу до оцінки 

нерухомості є принцип заміщення. 

Визначення вартості порівняльним підходом здійснюється в такій 

послідовності та охоплює чотири основні етапи оцінки: 

- вивчення стану, тенденцій розвитку та особливостей того 
сегменту ринку майна, до якого належить оцінюваний об’єкт; 

- збір, перевірка і аналіз інформації про об’єкти-аналоги та вибір 

об’єктів порівняння; 
- вибір методу розрахунку вартості об’єкта оцінки; 

- внесення поправок до ціни продажу порівнюваних об’єктів; 
- узгодження відкоригованих цін об’єктів-аналогів і виведення 

величини ринкової вартості майна, що оцінюється. 
При проведені оцінки об’єкти і суб’єкти повинні бути подібні: 
- об’єкти - за призначенням використання, якістю, 

місцезнаходженням, правами, які передаються, фізичними 

характеристиками; 

- суб’єкти - за платоспроможністю, можливостями фінансування, 
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інвестиційною мотивацією. 

Крім того, об’єкти-аналоги повинні: належати до одного сегменту 

ринку, що й об’єкт оцінки; угоди з ними здійснюватися на типових 

для даного сегменту ринку умовах – терміні окупності, незалежності 
суб’єктів угоди, інвестиційної мотивації. 

Переваги порівняльного підходу: 

1) найбільш простий підхід, 

2) статистично обґрунтований, 

3) передбачає методи коригування, 
4) формує дані для інших підходів. 
Недоліки порівняльного підходу: 

1) потребує активного ринку, 
2) не завжди наявні достовірні порівняльні дані, потребує 

внесення поправок, більша кількість яких здійснює вплив на 
достовірність результатів, 

3) базується на минулих подіях, не беручи до уваги майбутні 
очікування. 
2. Основними критеріями при виборі порівнянних об’єктів-аналогів є: 

1) право власності на нерухомість, 
2) умови фінансування, 
3) умови і час продажу, 
4) місце розташування, 
5) фізичні характеристики. 

При проведенні порівняння проданих об’єктів-аналогів з 
оцінюваним спільним знаменником коригування даних є фізична 
одиниця (ціна за 1 м2

, за 1 га тощо), або економічна одиниця 
порівняння (валовий рентний мультиплікатор чи загальний коефіцієнт 
капіталізації). 

Валовий рентний мультиплікатор (ВРМ) – співвідношення ціни 

продажу до потенційного валового доходу (ПВД), або до фактичного 
валового доходу. Ймовірна ціна продажу об’єкту оцінки визначається 
за формулою 
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де Цоб – ймовірна ціна об’єкта оцінки, 

ПВДО – потенційний валовий доход об’єкта оцінки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

ВРМа – усереднений валовий рентний мультиплікатор за 
аналогами, 

Ціа – ціна продажу і-го співставимого аналога, 

ПВДіа – потенційний валовий доход і-го об’єкта аналога, 
m – кількість відібраних аналогів. 

Загальний коефіцієнт капіталізації визначається відношенням 

чистого операційного доходу (ЧОДа) співставимого аналога до 

його ціни продажу (Ца) 

а

а

Ц

ЧОД
К =кап

. 

 

3. Коригування ціни продажу об’єктів-аналогів за наявними 

відмінностями між ними і об’єктом, що оцінюється, здійснюються за 
допомогою поправок (рис.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація поправок. 
 

Для розрахунку і внесення поправок застосовуються різні методи, 

серед яких виділяють: 
– метод парних продаж; 

– експертні методи розрахунку і внесення поправок; 
– статистичні методи розрахунок поправок. 
Під парним продажем розуміється продаж двох об’єктів, які в 

ідеалі є точною копією один одного за винятком одного параметра 
(наприклад – місця розташування або дати продажу), наявністю якого 
і пояснюється різниця в ціні даних об’єктів. Даний метод дозволяє 
розрахувати поправку на вищевказану характеристику і застосувати її 
для корегування ціни продажу порівнюваного з об’єктом оцінки 

об’єкту-аналога. 
Основу експертних методів розрахунку і внесення поправок, за 

звичай процентних, складає суб’єктивна думка експерта-оцінювача 
проте, наскільки оцінюваний об’єкт гірший чи кращий порівнюваного 

аналога. Основні правила внесення коригувань до ціни продажу 

Поправки 

Процентні Вартісні (грошові) 
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аналогів такі: 
Правило 1. Внесення коригувань здійснюється від об’єкта 

порівняння до об’єкта оцінки. 

Правило 2. Якщо об’єкт порівняння гірше за об’єкт оцінки, то 
коригування будуть позитивні, якщо краще – негативні. 
У загальному вигляді модель розрахунку ринкової вартості об’єкта 

оцінки за порівняльним підходом (Вп) має такий вигляд 

 

Вп = Ці  ± Кі , 

 

де Ці – ціна продажу і-го об’єкта-аналога 
Кі – розмір коригування ціни продажу і-го об’єкта оцінки. 

Даний метод використовується, коли неможливо розрахувати 

досить точно вартісні поправки, але наявна ринкова інформація про 

процентні відмінності. 
Серед статистичних методів найчастіше використовується 

кореляційно-регресивний метод. Суть даного методу полягає в 
допустимій формалізації залежності між змінами цін об’єктів 
нерухомості і змінами будь-яких його характеристик, насамперед 

фізичних. Даний метод громіздкий і потребує для свого застосування 
наявності добре розвинутого ринку нерухомості, так як передбачає 
аналіз великої кількості репрезентативних вибірок із бази даних. 

4. Порівняльний підхід є основним підходом до визначення 
ринкової вартості КТЗ. Даний підхід ґрунтується на аналізі цін 

продажу (пропозиції) КТЗ, ідентичних або аналогічних оцінюваному 
на первинному чи вторинному ринках КТЗ, з відповідним 

коригуванням, що враховує відмінності між об’єктом порівняння та 
об’єктом оцінки. Для оцінки вартості використовуються такі методи: 

засновані на аналізові ідентичних чи аналогічних об’єктів порівняння. 
Найбільш вірогідним методом порівняльного підходу до оцінки 

КТЗ є метод, заснований на аналізі цін ідентичних КТЗ. За даним 

методом вартість визначається на базі середньої ціни продажу 
ідентичного КТЗ з відповідним строком експлуатації. Подальше 
коригування враховує різницю між пробігом, комплектністю, 

укомплектованістю, технічним станом об’єкта порівняння та об’єкта 
оцінки. Коригування ринкової вартості КТЗ, отриманої із 
застосуванням порівняльного підходу, здійснюється за формулою 

 

С = Сср (1 ± (Гк / 100) ± (Дз / 100)) ± Сдод ,  
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де С – ринкова вартість, грн.; 

Сср – середня ринкова ціна КТЗ, грн; 

Дз – процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової 
вартості КТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання, 
використання тощо, %. Процент додаткового збільшення (зменшення) 
ринкової вартості визначається на підставі даних Методики 

товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. 
24.11.2003 N 142/5/2092; 

Сдод – додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості КТЗ, 

виходячи з його комплектності, укомплектованості, пошкоджень, 
відновлення і оновлення складових, грн; 

Гк – коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною 

пробігу, %.  

Середня ринкова ціна КТЗ – величина, яка визначається 
статистичними методами, еквівалентна найбільш вірогідній вартості 
продажу (пропозиції до продажу), сукупності КТЗ визначеної моделі з 
відповідним строком експлуатації на визначений момент часу, у 

конкретному регіоні чи місцевості з дотриманням вимог, що 

відповідають поняттю «ринкова вартість». 

У разі неможливості визначення ринкової вартості КТЗ із 
застосуванням середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТЗ 

використовується метод, заснований на аналізі цін аналогічних 
транспортних засобів у вигляді розрахунків за такою формулою  

  

Сср = Цн · Кз · (Г / 100) · К + М, 

  

де Цн – ціна нового КТЗ в Україні або в провідних країнах-

експортерах за інформацією з довідкової літератури; 

Кз – коефіцієнт функціонального зносу КТЗ; 

Г - процентний показник ринкової вартості КТЗ, %. 

Показник Г не враховує фактичного технічного стану КТЗ і 
відхилень від його нормативного пробігу. 
Коефіцієнт коригування ринкової вартості КТЗ за величиною 

пробігу Гк ураховує відмінності між фактичним середньорічним та 
нормативним середньорічним пробігом оцінюваного КТЗ. Показник 

Гк не застосовується для причепів, напівпричепів, спеціальних КТЗ, 

будівельної та сільськогосподарської техніки.  
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5. Основними методами порівняльного підходу до оцінки ЦМК є 
метод ринку капіталу та метод ринкових угод. Загальним для методів 
порівняльного підходу є етап формування переліку подібних ЦМК, 

що використовуватимуться як об’єкти порівняння, та збирання 
інформації про них. Перелік подібних ЦМК формується з 
урахуванням таких критеріїв, як належність ЦМК певній галузі, його 
розмір, одно- або багатопродуктовість бізнесу, ринки збуту продукції 
(товарів, робіт, послуг), структура активів та інвестованого капіталу, 
місцезнаходження та інших суттєвих критеріїв.  
Метод ринку капіталу ґрунтується на припущенні про 

рівноцінність ринкової вартості ЦМК його ринковій капіталізації або 
можливій ринковій капіталізації з урахуванням вартості прав 
контролю. Ринкова капіталізація ЦМК визначається як добуток 
ринкового курсу однієї акції акціонерного товариства, що існує або 
може бути створене на базі оцінюваного ЦМК, на загальну кількість 
акцій такого товариства. Ринковий курс однієї акції визначається 
виходячи з даних про продаж (пропонування) акцій акціонерного 
товариства на фондових біржах та в позабіржових торговельно-

інформаційних системах. 

Метод ринкових угод ґрунтується на припущенні про 
еквівалентність ринкової вартості ЦМК цінам продажу подібних 
ЦМК. Як базовий показник для зазначеного методу застосовуються 
ціни продажу та ціни пропонування подібних ЦМК або ціни продажу 
та ціни пропонування їх корпоративних часток, що характеризуються 
певними правами контролю. 

 

Тема 8. Оцінка вартості бізнесу 
1. Особливості оцінки бізнесу.  
2. Методика оцінки бізнесу. 
3. Сучасні підходи, які застосовуються до оцінки бізнесу.  
4. Оцінка контрольного і неконтрольного пакетів акцій.  

 

1. Бізнес – це підприємницька діяльність, спрямована на 
виробництво і реалізацію товарів, послуг, цінних паперів, грошей чи 

інших видів дозволеної законом діяльності з метою отримання 
прибутку. Для досягнення такої мети повинно бути створене 
підприємство. При проведенні оцінної експертизи бізнесу 
визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин 

і устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, 
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нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність 
роботи компанії, її колишні, сучасні та майбутні доходи, перспективи 

розвитку і конкурентне середовище на даному ринку, а потім 

оцінювана компанія порівнюється з підприємствами-аналогами. На 
підставі такого комплексного аналізу реально оцінюють бізнес як 
майновий комплекс, здатний приносити прибуток. 
Оцінка бізнесу є функцією (діяльністю), яку в різних ситуаціях 

часто приходиться здійснювати в ринковій економіці. Дану оцінку 
необхідно здійснювати при продажеві підприємства-банкрота, та при 

визначені того, на яку суму нормально працююче публічне акціонерне 
товариство має право випустити нові акції, при обчисленні ціни, за 
якою будь-яке публічне акціонерне товариство повинно викуповувати 

акції акціонерів, що виходять з нього. 

Оскільки бізнес – це конкретна діяльність, організована в рамках 
певної структури, власник бізнесу має право продати його, заставити, 

застрахувати, заповісти. Таким чином, бізнес стає об’єктом угоди, яка 
володіє всіма ознаками товару, але даний товар, має такі особливості: 

– товар інвестиційний, тобто товар, вклади в який здійснюють з 
метою віддачі в майбутньому; 

– бізнес є системою, але продаватися може як вся система загалом, 

так і окремі її підсистеми і навіть елементи; 

– потреба в даному товарі залежить від процесів, які відбуваються 
як всередині самого товару, так і у зовнішньому середовищі. 
У міжнародних стандартах оцінки підходи до оцінки бізнесу та 

частки в ньому регламентуються Міжнародним правилом з оцінки 

(МПО 6) «Оцінка бізнесу», відповідно важливими є ряд ключових 
положень, серед яких: 

- оцінка бізнесу – дія або процес досягнення судження або 

визначення щодо вартості бізнесу чи підприємства, або інтересу в 
ньому; 

- контроль – можливість управління менеджментом та політикою 

підприємства; 
- премія за контроль – додаткова вартість контрольного інтересу, 

що відображає можливості контролю на відміну від міноритарних 

інтересів; 
- знижка на відсутність контролю – кількість або відсоток, що 

вираховується з пропорційної частки вартості 100% інтересу в бізнесі 
для відображення відсутності деяких або всіх ступенів контролю; 

- частка меншості – позиція власника, що має менше ніж 50% 
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голосів у бізнесі; 
- частка більшості – позиція власника, який має більше ніж 50% 

голосів у бізнесі; 
- дисконт меншості – знижка на відсутність управління, що 

застосовується до часток меншості; 
- знижка на відсутність ліквідності – кількість або відсоток, що 

вираховується з вартості інтересів в акціонерному капіталі, для 
відображення відсутності ліквідності. 

2. Бізнес як відкриту систему досліджують з двох точок зору: 
зовнішнього середовища – макро- і мікрооточення, в якому діє бізнес, 
та внутрішнього середовища, що складається з низки ланок та сфер 

діяльності. Метою дослідження зовнішнього середовища 
підприємства є виявлення факторів несприятливого впливу (загроз) і 
факторів сприятливого впливу (потенційних можливостей). 

Пріоритетність факторів може змінюватись залежно від сфери 

діяльності бізнесу, галузевої спрямованості, наявності експортно-

імпортних операцій, стану ресурсного забезпечення, міждержавних 

відносин з країнами-партнерами. Дослідження факторів дозволяє 
оцінити сприятливість макросередовища та розробити заходи щодо 
реалізації можливостей і зниження загроз. Аналіз безпосереднього 
оточення підприємства передбачає аналіз попиту і споживачів 
продукції, постачальників і конкурентів. Одним з найважливіших 

факторів мікросередовища підприємства є наявність і ступінь 
конкурентної боротьби на ринку товарів, що виробляються бізнесом. 

Проведення аналізу і оцінювання споживачів, постачальників і 
конкурентів дозволяє здійснити узагальнене оцінювання факторів 
мікросередовища, визначити фактори сприятливого і негативного 
впливу, скласти перелік загроз і можливостей та сформувати можливі 
варіанти дій підприємства.  
Після аналізу зовнішнього макро- і мікросередовища здійснюється 

аналіз внутрішнього середовища бізнесу, що являє собою систему 
факторів, які діють всередині нього. Для економічної характеристики 

бізнесу необхідно зібрати та систематизувати інформацію про 

результати його діяльності за визначений період, оцінити вірогідність 
даних і провести їхній аналіз. Етапи процесу оцінки: 

1) визначення проблеми; 

2) попередній огляд підприємства і укладання угоди на оцінку; 
3) збір і аналіз інформації; 
4) аналіз кон’юнктури ринку; 
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5) вибір методів оцінки та їх застосування для оцінки аналізуючого 
об’єкту; 

6) узгодження результатів, отриманих за допомогою різних 
підходів; 

7) підготовка звіту та висновку оцінки. 

При оцінці бізнесу визначають такі види вартості:  
� вартість діючого підприємства, яке залишатиметься цілісним 

майновим комплексом і приноситиме в майбутньому прибуток; 
� вартість на основі активів, яка припускає, що підприємство може 

бути реформоване або ліквідоване, і тому підприємство оцінюється 
поелементно.  

Після визначення виду вартості, яка відображає мету оцінювання, 
відбувається вибір підходів оцінювання. Найчастіше при оцінюванні 
бізнесу поєднують два-три методи, найбільш придатні для відповідної 
ситуації. Визначення загальної вартості здійснюють математичним 

зважуванням або суб’єктивним (експертним) зважуванням, за якими 

визначають питому вагу кожного з використаних методів оцінювання, 
беручи до уваги кількість та якість даних, які підкріплюють кожен 

метод. Підсумкова оцінка має інтегральний характер і кожен з 
елементів знаходить своє вираження у конкретних вартісних 

показниках: 
- вартість земельних ділянок, будівель, споруд; 

- вартість машин, обладнання, устаткування, інструментів, 
інвентарю; 

- вартість сировинних і матеріальних запасів; 
- вартість трудового потенціалу технологічного та управлінського 

персоналу; 
- вартість нематеріальних активів; 
- вартісна оцінка якості господарських процесів на підприємстві.  
3. Враховуючи сказане, щоб отримати реальну оцінку, 

застосовують усі три підходи, а потім обґрунтовують єдине значення 
оцінювання бізнесу. Затратний підхід в оцінці ринкової вартості 
бізнесу базується на таких методах: 

- метод чистої балансової вартості – найпростіший метод 

оцінювання активів компанії, згідно якого чиста балансову вартість 
активів визначається як різниці між значенням валюти балансу і всіма 
короткостроковими та довгостроковими зобов’язання підприємства. У 

підсумку визначається вартість власного капіталу компанії, тобто 
значення чистої балансової вартості активів; 
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- метод скоригованої балансової вартості – містить результат 
переоцінювання, який коригує залишкову вартість активів на фактор 
інфляції. Таким чином визначається чиста, скоригована балансова 
вартість, яка по суті є сумою власного капіталу компанії і резерву 

переоцінювання; 
- метод оцінювання чистої ринкової вартості материальних 

активів – передбачає коригування матеріальних активів на рівень 
інфляції; 

- метод вартості заміщення – оцінює підприємство, виходячи з 
витрат на повне заміщення її активів при збереженні її господарського 
профілю. Метод орієнтований тільки на оцінку матеріальних активів і 
прийнятний для капіталомістких підприємств; 

- метод відновної вартості – розраховують всі витрати, необхідні 
для створення точної копії оцінюваної фірми, як відновна вартість 
оцінюваного об’єкта. На відміну від попереднього методу, даний 

метод враховує вартість нематеріальних активів, таких як авторські 
права, патенти, комп’ютерні програми тощо; 

- метод ліквідаційної вартості – використовується у випадку, коли 

фірма припиняє свої операції, розпродує активи і погашає свої 
зобов’язання. Метод дає найнижчу цифру оцінки і дає змогу 
визначити нижній рівень вартості бізнесу. 

Доходний метод в оцінюванні ринкової вартості бізнесу: 

- метод капіталізації чистого доходу – визначає потік доходу і 
перетворює його в поточну вартість шляхом застосування норми 

капіталізації; 
- метод капіталізації дивідендів – застосовується для оцінювання 

компанії, акції якої котируються на фондовому ринку; 
- метод капіталізації надлишкового доходу – метод ґрунтується на 

отриманні додаткового прибутку від гудвілу; 
- метод дисконтування грошового потоку – вартість підприємства 

дорівнює вартості чистих активів, сумі вартостей всіх його активів 
(матеріальних і нематеріальних) за вирахуванням зобов’язань. Як 
дисконтований дохід використовується або чистий дохід, або 
грошовий потік. 

Ринковий (порівняльний) підхід в оцінці ринкової вартості бізнесу: 

- метод галузевих коефіцієнтів – базується на використанні 
рекомендованих співвідношень між ціною бізнесу підприємства і 
фінансовими параметрами. Застосовується при наявності даних по 

галузі; 
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- метод порівняння продажів – ґрунтується на використанні ціни 

придбання підприємства – аналога загалом чи його контрольного 
пакета акцій; 

- метод мультиплікаторів (метод ринку капіталів) – 

використовується для оцінювання закритих компаній, акції яких не 
котирують на біржі. Для них використовують дані про прибутки та 
ціни на акції аналогічних компаній. 

Зазвичай при оцінюванні бізнесу залежно від цілей оцінювання, 
шуканої вартості, поставлених умов, стану самого об’єкта і 
економічного середовища поєднують декілька методів, 
найвідповідніших у певній ситуації. 
Кожна група розглянутих методів має власну сферу застосування. 

Майнові методи використовуються при визначені мінімальної ціни 

бізнесу, тобто, його заставної, відновлювальної, ліквідаційної 
вартості. Доходні методи дають змогу визначити інвестиційну 
вартість, за якої окупляться витрати на придбання та забезпечення 
отримання необхідної норми прибутку. Порівняльні методи 

дозволяють визначити найбільш імовірну вартість купівлі-продажу 

бізнесу. Таким чином, оцінювання має бути комплексним, 

ґрунтуватися на використанні різних методичних підходів, що 
дозволяє враховувати переваги окремих методів і мінімізувати 

властиві їм недоліки. 

4. Акції надають своєму власникові майнові права на отримання 
частини прибутку акціонерного товариства і частини його майна, 
право на управління товариством та інші немайнові права, 
передбачені законодавством, відповідно ринкова вартість пакету акцій 

може бути співвіднесена з частиною ринкової вартості цілісного 

майнового комплексу акціонерного товариства. Оцінка пакету акцій з 
погляду принципу «діючого підприємства» виконується в три етапи: 

1. Визначається ринкова вартість ЦМК акціонерного товариства. 
2. Визначається розрахункова величина вартості пакету акцій як 

частка в ринковій вартості ЦМК акціонерного товариства, 
пропорційна розміру пакету. 

3. Отримана розрахункова величина коригується на поправки, що 

враховують властивості даного пакету в частині надання власникові 
прав контролю в акціонерному товаристві і ліквідності даного пакету 
акцій у разі відчуження. Підсумкове значення і відображає ринкову 

вартість пакету акцій. 

При цьому, варто зважати на ту обставину, що сума вартостей 
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окремих пакетів акцій як часток бізнесу може дорівнювати, а може й 

відрізнятися від вартості підприємства в цілому. Тому виникає 
необхідність в корегуванні вартості бізнесу при його оцінюванні, 
беручи до уваги наступні чинники:  

- розмір пакету акцій або оцінюваної частини бізнесу (контрольна 
чи міноритарна);  

- наявність прав голосування;  
- ліквідність частини бізнесу або бізнесу загалом;  

- положення, що обмежують права власності;  
- фінансовий стан оцінюваного об’єкта та інше.  
У переважній більшості випадків сума вартостей окремих пакетів 

(часток бізнесу) є меншою за вартість цілого підприємства в разі 
придбання його одним покупцем. Цей факт зумовлений тим, що 
володіння підприємством як цілісним комплексом пов’язане з 
більшими правами та інтересом, ніж сума прав окремих власників та 
інтересів, взятих на міноритарній основі.  
Мета вартісної оцінки акцій підприємств полягає у виборі цінних 

паперів, якості яких інвестор може проаналізувати, порівняти з 
іншими і реально здійснювати операції з ними, тобто купувати та 
продавати. Нині до оцінки акцій підприємства застосовується метод 

ринку капіталу порівняльного підходу. Даний метод ґрунтується на 
припущенні про рівноцінність ринкової вартості цілісного майнового 
комплексу його ринковій капіталізації або можливій ринковій 

капіталізації з урахуванням вартості прав контролю. Ринкова 
капіталізація цілісного майнового комплексу визначається як добуток 
ринкового курсу однієї акції акціонерного товариства, що існує або 
може бути створене на базі оцінюваного цілісного майнового 
комплексу, на загальну кількість акцій такого товариства. Ринковий 

курс однієї акції визначається виходячи з даних про продаж 

(пропонування) акцій акціонерного товариства на фондових біржах та 
в позабіржових торговельно-інформаційних системах. 

 

Тема 9. Оцінка ліквідаційної вартості майна та бізнесу 
1. Ліквідаційна вартість та особливості її застосування.  
2. Інвентаризація як складова процесу оцінки майна підприємства.  
3. Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості.  
4. Особливості оцінки вартості цілісного майнового комплексу в 

умовах банкрутства підприємства. 
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1. Ліквідаційна вартість підприємства є різницею між сумарною 

вартістю всіх активів підприємства і витратами на його ліквідацію.  

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані 
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування 
ліквідаційної процедури. Суб’єктами банкрутства можуть бути лише 
зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької 
діяльності юридичні особи, зокрема державні підприємства, 
підприємства із часток державної власності в статутному фонді. Не 
можуть бути суб’єктами банкрутства відособлені підрозділи 

юридичних осіб (філії, представництва, відділення). 
Процес здійснення ліквідаційних процедур при банкрутстві 

включає: 
1. Оцінку майна підприємства-банкрута. Така оцінка проводиться 

на основі повної інвентаризації майна підприємства. Майно 
підприємства-банкрута підлягає реалізації з метою задоволення вимог 
кредиторів. 

2. Визначення ліквідаційної маси. Основу для формування 
ліквідаційної маси становлять майнові активи (майно й майнові 
права). 

3. Вибір найбільш ефективних форм продажу майна. 
4. Забезпечення задоволення претензій кредиторів. 
5. Розробка ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією після 

повного задоволення всіх вимог кредиторів і подача його в 
арбітражний суд. Якщо за результатами ліквідаційного балансу не 
залишалося майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний 

суд виносить постанови про ліквідацію юридичної особи-банкрута. 
Якщо ж у підприємства-банкрута достатньо майна для задоволення 
всіх вимог кредиторів (достатньо із позиції законодавства для його 
функціонування в даній організаційно-правовій формі), воно 
вважається вільним від боргів і може продовжити свою 

підприємницьку діяльність. 
2. Найважливішою складовою процесу оцінки майна підприємства 

є інвентаризація, здійснена з урахуванням вимог «Положення про 

інвентаризацію майна», тому що майно підприємства-банкрута 
підлягає реалізації з метою задоволення вимог кредиторів. Головна 
мета інвентаризації – визначити наявність і стан майна за даними 

бухгалтерського обліку, врегулювати інвентаризаційну різницю й 

відобразити результати інвентаризації в попередньому балансі. 
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За допомогою інвентаризації визначається наявність основних 
фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, коштів і документів, 
визначаються обсяги незавершеного виробництва в натуральній 

формі, і перевіряється їхня відповідність даним бухгалтерського 
обліку. Особи, відповідальні за збереження цінностей, дають розписки 

про те, що до початку інвентаризації всі цінності, які надійшли під 

їхню відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули – списані у 
витрати. Такі ж розписки дають особи, що мають кошти на придбання 
або доручення на одержання цінностей. Наявність цінностей під час 
інвентаризації визначається обов’язковим підрахунком, зважуванням, 

виміром. Якщо виявлені об’єкти не взяті на облік, а також об’єкти, 

стосовно яких відсутні дані в облікових реєстрах, інвентаризаційна 
комісія повинна внести відповідні зміни. Об’єкти, не взяті на облік, 
або виявлені під час інвентаризації, повинні бути оцінені відповідно 
до дійсної вартості відтворення, а зношування визначається за 
технічним станом об’єктів з оформленням відомостей про оцінку й 

зношування за відповідними актами. 

Від того, наскільки повно й правильно здійснюється інвентаризація 
майна підприємства, залежить об’єктивність оцінки його майна. Те, 
якою мірою дотримані вимоги інвентаризації майна й наскільки 

правильно її підсумки відображені в бухгалтерському балансі, 
визначається під час перевірки фінансової звітності підприємства. 

3. Ліквідаційна вартість у разі банкрутства підприємства – чиста 
грошова сума, яку кредитори підприємства можуть одержати при його 
ліквідації. Ліквідаційна вартість може бути трьох видів: 

1. Впорядкована ліквідаційна вартість. Розпродаж активів 
підприємства здійснюється протягом розумного періоду часу , з тим 

щоб можна було отримати високі ціни за активи, що продаються. Для 
найменш ліквідної нерухомості підприємства такий період складає 
приблизно 2 роки. 

2. Примусова ліквідаційна вартість. Активи продаються як 
найскоріше, навіть одноразово на одному аукціоні. 

3. Ліквідаційна вартість припинення існування активів 

підприємства. В цьому випадку активи підприємства не підлягають 
продажу, а списуються та знищуються, а на його місті будується нове 
підприємство, що дає суттєвий економічний чи соціальний ефект. У 

цьому випадку вартість підприємства є негативною величиною, 

оскільки потрібні певні витрати на ліквідацію активів підприємства. 
Оцінка ліквідаційної вартості бізнесу має ряд особливостей, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

обумовлені характером самої надзвичайної ситуації. Вона 
проводиться в таких випадках, коли: 

— компанія знаходиться в стані банкрутства чи є вагомі сумніви 

відносно її спроможності залишатися діючим підприємством; 

— вартість підприємства під час ліквідації може бути більшою, ніж 

при продовженні діяльності. 
При ліквідації бізнесу одним із завдань фінансового менеджменту є 

оптимізація структури підприємства зі створенням на основі таких 

принципів: економічна доцільність; максимальна вартість; 
функціональна замкнутість; юридична обґрунтованість; раціональне 
розміщення. Відповідно вартість визначається як деяка об’єктивна 
величина, що спирається на характеристики стану майна й поточні 
умови відповідного ринку й особливості продажу. Оцінюється 
ринкова вартість. Проте стартова аукціонна ціна бізнесу відповідає 
стандарту ринкової вартості лише частково – з боку типового 

покупця. 
Для оцінки підприємства як товару в закордонній практиці 

одночасно використовують три основних методи: 

- відтворювальний або метод нагромадження активів, заснований 

на визначенні вартості всіх активів підприємства (матеріальних і 
нематеріальних) за мінусом зобов’язань, тобто в даному випадку 
ринкову ціну підприємства буде визначати ринкова вартість його 

власного капіталу; 
- метод порівняльного оцінювання аналогічних підприємств – 

заснований на порівнянні вартості вже проданих оцінених раніше 
підприємств даної галузі з аналогічним ступенем фінансової 
стабільності; 

- метод дисконтування грошових надходжень – припускає 
встановлення прогнозного рівня прибутковості майна й ставки 

дисконту. 
У результаті комплексного використання даних трьох методів 

визначається середньозважена вартість оцінюваного підприємства, яка 
й дорівнює його ринковій ціні.  
Розрахунок вартості підприємства здійснюється за формулою 

 

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

 

де ЦП – ціна підприємства; 
РП – його ресурсний потенціал; 
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Кс – коефіцієнт порівняння, обумовлений відношенням відносних 

показників по оцінюваному підприємству до середніх обласних даних; 

П – передбачуваний балансовий прибуток; 
Уп – питома вага частини чистого прибутку, що направляється у 

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

Кз – кредиторська заборгованість; 
Зс – позикові кошти; 

Сс – власні кошти. 

Загалом технологія оцінки майна підприємства відповідає більшою 

мірою впорядкованій ліквідаційній вартості. 
4. У випадку реалізації збанкрутілого підприємства не вроздріб, а 

як єдиного комплексу, виникає складна проблема – оцінити вартість 
підприємства як ЦМК. Така оцінка вимагає декілька інших підходів за 
оцінку окремих об’єктів активів підприємства. 
Цілісний майновий комплекс (ЦМК) – господарський об’єкт із 

завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). ЦМК 

можуть бути структурні підрозділи підприємства (цехи, виробництва, 
дільниці), які виділяються в установленому порядку в самостійні 
об’єкти приватизації зі складанням роздільного балансу. Вартість 
ЦМК не дорівнює арифметичній сумі окремих майнових об’єктів 
виробництва. Вітчизняне законодавство у випадку ЦМК передбачає 
всі три підходи оцінки. Відповідно до методики оцінки майна шляхом 

капіталізації, рекомендовано для всіх випадків оцінки майна, вартість 
ЦМК визначати за методом відтворювальної вартості 

  

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

 

де Вцмк – вартість цілісного майнового комплексу; 
Оз – залишкова вартість основних засобів з урахуванням індексації 

їх балансової вартості станом на 1 квітня 1996 року; 
На – залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у 

балансі; 
Вкі – віднов на вартість незавершених капітальних вкладень; 
Уні – віднов на вартість устаткування (невстановленого); 

Вдв – довгострокові фінансові вкладення; 
Зз – запаси і затрати, які включаються у валюту балансу; 
Фа – фінансові активи (інші позаоборотні активи, грошові кошти, 

розрахунки та інші активи); 

Кр – кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, 
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розрахунки та інші пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів). 
На вартість ЦМК істотно впливає розмір кредиторської й 

дебіторської заборгованості підприємства, що варто враховувати, при 

визначенні вартості ЦМК під час приватизації або реорганізації 
підприємства. 

 

Тема 10. Оцінка вартості нематеріальних активів 

 

1. Місце нематеріальних активів у майновому стані підприємств, їх 
класифікація. 

2. Сутнісна характеристика нематеріальних активів. 
3. Особливості оцінки нематеріальних активів, сфера її 

застосування. 
4. Методи оцінки нематеріальних активів. 
 

1. Нині у майні підприємств неухильно зростає роль 
нематеріальних активів – різного роду права та привілеї, які 
забезпечують власникам певний доход або іншу користь, мають 
вартість, та не мають матеріально-речовинного змісту. Практичне 
використання нематеріальних активів у економічному обороті 
підприємств, перетворення їх у конкретний механізм для комерційної 
оцінки результатів інтелектуальної праці, інтелектуальної власності 
дає йому можливість: 

- змінити структуру свого виробничого капіталу за рахунок 

збільшення частки нематеріальних активів у вартості нової продукції 
й послуг, збільшивши їх наукомісткість, що має суттєве значення для 
підвищення конкурентності продукції й послуг; 

- економічно ефективно та раціонально використовувати незадіяні 
та ті що лежать, так би мовити, «мертвим капіталом» нематеріальні 
активи, якими все ще володіють багато підприємств, фірми, НДІ, КБ, 

науково-дослідні лабораторії тощо. 

Специфічними рисами нематеріальних активів є:  
� відсутність матеріальної основи; 

�  служіння цілям виробництва продукції; 
�  умовна невіддільність від об’єкта господарювання; 
�  тривалий термін використання; 
�  відсутність корисних відходів; 
�  можливість отримання доходів в майбутньому; 
�  невизначеність ефективності використання; 
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�  підвищений рівень ризику на стадіях створення і використання.  
Нематеріальні активи дуже неоднорідні за своїм складом, їх 

поділяють на чотири основні групи: 

1) інтелектуальна власність, 

2) майнові права, 

3) відкладені, або відстрочені, витрати, 

4) гудвіл. 

Крім того існують такі класифікації нематеріальних активів: 
за терміном корисного використання: 

— функціонуючі, 

— не функціонуючі; 

за оборотністю (тривалістю використання): 

— поточні , 

— довгострокові; 

за ступенем відчуження: 

— відчужені, 

— не відчужені; 

за ступенем впливу на фінансові результати підприємства: 

— об’єкти нематеріальних активів, здатні приносити доход прямо, 

за рахунок їхнього упровадження в експлуатацію; 

— об’єкти нематеріальних активів, які безпосередньо впливають на 
фінансові результати; 

за ступенем правової захищеності: 

— нематеріальні активи, що захищаються охоронними 

документами (авторськими правами); 

— нематеріальні активи, незахищені охоронними документами 

(авторськими правами); 

за ступенем вкладення індивідуальної праці працівниками 

даного підприємства: 

— власні, 

— пайові, 

— придбані. 

2. Для успішного введення нематеріальних активів в економічний 

оборот підприємства та їх оцінки, будь-який учасник даних дій 

зобов’язаний розбиратися в сутнісних характеристиках кожного 
об’єкта нематеріальних активів, у їхніх особливих властивостях, а 
також у супутніх патентно-правових документах. 

Авторські свідоцтва – це правовий документ щодо винахідництва. 
Вимоги до винаходу у випадку одержання на нього авторського 
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свідоцтва були ті ж, що й при одержанні патенту. Різниця полягала в 
тому, що винахід, із-за розкрадання патентів, міг використовуватися 
тільки патентовласниками, а у випадку захисту його авторським 

свідоцтвом виключне право на його використання мала держава. Нині, 
відповідно до нового законодавства винаходи охороняються тільки на 
основі патентів. 

Авторське право («копирайт») поширюється на добутки науки, 

літератури, мистецтва, що є результатом творчої діяльності, 
незалежно від призначення й переваг, а також способу його 

вираження. Авторське право визначає право на даний добуток, 
виготовлення й поширення його копій самим автором (групою 

авторів), або з дозволу останніх, а також право автора(ів) припиняти 

будь-які підробки свого добутку й одержувати протягом всього життя 
й 50 років після смерті доход, що може приносити даний винахід.  

Авторське право не поширюється на ідеї, принципи, методи, 

процеси, системи, способи, концепції, повідомлення про події й 

факти, що лежать в основі винаходів, які охороняються авторським 

правом. Авторське право на даний винахід не зв’язано з правом 

власності на матеріальний об’єкт, у якому винахід виражений.  

Гудвіл (вартість ділової репутації фірми) – нематеріальний актив, 
вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та 
балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового 

комплексу, що виникає в результаті використання кращих 
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, 
нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не 
враховується під час визначення витрат платника податку, щодо 
активів якого виник такий гудвіл. 

Винахід – нове технічне рішення, якому притаманні істотні 
відмінності, що дають позитивний ефект. Об’єктами винаходу є: 
пристрій; спосіб; речовина; штам мікроорганізму; культури кліток 
рослин і тварин; застосування раніше відомих пристроїв, способу, 
речовини, штаму за новим призначенням. 

Ліцензія – правовий документ, що дає: 
1) дозвіл на використання іншими фізичними чи юридичними особами 

винаходів, технологій, технічних знань, виробничого досвіду тощо. 
2) дозвіл, виданий державними органами на здійснення якої-небудь 

господарської діяльності. 
Наукове відкриття – визнання явищ, чи властивостей законів 

матеріального світу, що дотепер не були пізнані й не допускали 
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перевірки. Згідно з Женевським договором про міжнародну 

реєстрацію наукових відкриттів (1978 р.), об’єктом відкриття 
визнається невідома раніше властивість чи закономірність 
матеріального світу.  
Товарний знак – це елемент, що сприяє відмінності товарів і послуг 

одних юридичних осіб чи громадян від однорідних товарів і послуг 
(надалі – товари) від інших юридичних осіб чи громадян. Товарні 
знаки вказують, хто несе відповідальність за якість запропонованих 

населенню товарів. 
Крім того, до нематеріальних активів належать ноу-хау, витрати 

НДДКР, патент, раціоналізаторська пропозиція, топологія 
інтегральних мікросхем (ІМС), фірмові найменування, франчайзинг». 

3. Об’єкти нематеріальних активів не мають матеріальної основи і 
тільки інколи можуть бути матеріалізовані в конкретних результатах. 

Тому їхню вартість не можна визначити традиційними показниками, 

які використовують для оцінювання матеріальних активів. Конкретна 
технологія і методика оцінювання залежить від мети проведення 
оцінювання та від конкретного замовника. При цьому обов’язковою є 
ідентифікація кожного об’єкта оцінювання та його власника в 
кожному конкретному випадку. Особливостями вартісної оцінки 

нематеріальних активів є: 
1) залежність величини вартості від обсягу переданих прав; 
2) можливість несанкціонованого використання для об’єктів, що 

не мають правового захисту; 
3) необхідність урахування можливості відчуження 

нематеріального активу; 
4) обов’язкове проведення підготовчої роботи з організації оцінки 

нематеріальних активів. 
В сучасних умовах суб’єкту підприємницької діяльності, необхідно 

вміти грамотно аналізувати ситуацію на ринку продукції (послуг), 
вести облік тенденцій попиту на свої розробки чи продукцію 

(послуги), закріплювати за собою ринкову «нішу» і бути серйозно 

підготовленим в області підприємницької діяльності, маркетингу, 
знати правові, юридичні основи відносин з партнерами. Тому 
відповідально відноситися до практичного використання 
нематеріальних активів в економічному обороті підприємств, а саме: 

– грамотно класифікувати об’єкти інтелектуальної власності, на 
базі якої повинна формуватися попередня оцінка їхньої ринкової 
вартості; 
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– включення вартості об’єктів нематеріальних активів до складу 

майна підприємств по бухгалтерському рахунку 04 «Нематеріальні 
активи» (відбувається накопичення амортизаційних коштів, які 
спрямовуються на розвиток даного виробництва, на винагороду 
авторам розробок); 

– комерціалізація нематеріальних активів.  
Таким чином, здійснюючи оцінку нематеральних активів, особливу 

увагу варто звернути на спосіб їх оцінки нематеріальних активів. 
4. Нематеріальні активи можуть бути оцінені в грошовій формі з 

використанням таких видів оцінок:  
�  за фактичною собівартістю на основі первісної вартості під час 

придбання; 
�  за поточною відновною вартістю на основі наявних цін з 

урахуванням ринкової ситуації щодо заміни об’єкта; 
�  за поточною ринковою вартістю, що може бути отримана під час 

продажу чи ліквідації на ринку; 
�  за чистою вартістю реалізації, тобто за вирахуванням витрат на 

проведення операцій з реалізації.  
Застосування витратного підходу вимагає урахування зносу 

нематеріальних активів, обумовленого факторами функціонального і 
економічного старіння. Нематеріальні активи вважаються 
несхильними до фізичного зносу.  
При використанні порівняльного підходу нематеріальний актив, що 

оцінюється, порівнюється з аналогічними об’єктами, що були 

розроблені або продані на товарному чи інтелектуальному ринках. 

Елементами порівняння можуть бути:  

�  обсяг прав на володіння і використання нематеріального активу; 
�  спеціальні умови фінансування; 
�  економічні умови, що склалися на момент оцінювання на 

первинному і вторинному ринках об’єктів нематеріальних активів 
аналогічного призначення і корисності; 

�  галузь або бізнес, де використовувався або планується до 

використання нематеріальний актив; 
�  відмінні фізичні, функціональні і технологічні характеристики, 

що обумовлюють особливості використання нематеріального активу 

та впливають на його вартість.  
На вітчизняному інтелектуальному ринку обсяги продажів 

нематеріальних активів є досить низькими, а інформація про угоди є 
важкодоступною, тому для практичного оцінювання таких об’єктів 
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порівняльний підхід використовується рідко.  

Оцінювання нематеріальних активів найчастіше базується на 
доходному підході, який має на меті встановлення причинного зв’язку 
між функціональними (фізичними, техніко-економічними та ін.) 

властивостями об’єкта та майбутніми прибутками від його 
використання. Доходний підхід найбільш поширено використовується 
для оцінки патентів та технології, товарних знаків, об’єктів 
авторського права, програмних продуктів, базових депозитів, прав за 
франчайзингом. Даний підхід найбільше вірогідно відбиває дійсну 
цінність нематеріальних активів та майбутні вигоди, що одержить 
власник від володіння даними активами. 

Важливими об’єктами нематеріальних активів підприємства є 
товарний знак, товарна марка та фірмове найменування, гудвіл. 

Вартість ділової репутації підприємства чи гудвілу визначається 
методом надлишкової рентабельності, який можна розглядати як 
окремий випадок методу капіталізації. Оцінку гудвілу здійснюють як 
складову оцінки вартості підприємства загалом.  

У загальному випадку вартість об’єкта промислової та інших видів 
інтелектуальної власності, яка обумовлена прибутком (3), може бути 

розрахована за формулою 

 

З = П · Д · Т, 

 

де П – річний прибуток, грн.; 

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

Т – час, за який проводиться розрахунок прибутку. 
Частка Д залежить від рівня техніки, її правового захисту, 

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

практично не обмежена. 

Вартість ліцензії (Сл) визначається як частка (Д) від прибутку, 
одержуваного покупцем 

 

Сл = Д · П. 

 

Визначення вартості винаходу як об’єкта інтелектуальної власності 
за ціною ліцензії, яка розрахована на основі роялті, здійснюється за 
формулою 

Сл = Q · Ц · ( Вд - В) · Р, 
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де Р – розмір роялті ( поточних відрахувань з одиниці продукції за 
ліцензією) – залежить головним чином від обсягу виробництва, 
вартості продукції й коливається від 1 до 12%. 

Розмір роялті в угодах на передачу ноу-хау звичайно знижується на 
20-60 % залежно від характеру угоди, наприклад:  

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

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

Вартість товарного знаку як об’єкта промислової (інтелектуальної) 
власності розраховується як частина прибутку від реалізації продукції, 
захищеної товарним знаком, за формулою 

 

Стз = К · Прп , 

 

де Стз – вартість товарного знаку, грн.; 

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

К = до 0,1 – індивідуальне виробництво; 

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

К = 0,2-0,3 – серійне виробництво; 

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

К = 0,4-0,5 – масове виробництво; 

П – прибуток від реалізації продукції, захищеної товарним знаком 

 

Прп = Н · Q · Ц, 

 

де Н – норма прибутку;  
Q – обсяг реалізованої продукції за основний термін дії товарного 

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

У випадку неможливості точного визначення характеру 
виробництва продукції, захищеної товарним знаком, коефіцієнт К 

визначається експертним шляхом як 
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де Прп – додатковий прибуток, створюваний товарним знаком. 

Загалом мається цілий ряд нематеріальних активів, вартість яких 

може бути оцінена тільки на основі витратного підходу. Методом 

розрахунку кошторисних витрат визначається й враховується вартість 
таких нематеріальних активів, як цільові організаційні витрати, 

вартість результатів НДДКР, вартість ліцензій на право займатися 
визначеними видами діяльності тощо. Тому, вартість визначається як 

підсумок витрат за схемою: витрати плюс прибуток. 
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