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METHODICAL BASIS OF ENTERPRISE POTENTIAL ASSESSMENT 
 
У зв’язку з тим, що рівень реалізації поточних і потенційних можливостей без-

посередньо впливає на досягнення оперативних, тактичних і стратегічних цілей 
діяльності підприємства, виникає об’єктивна необхідність у його визначенні, 
визначенні його якості, тобто оцінці потенціалу  
підприємства. Причому, основною характеристикою потенціалу в процесі такої оцінки 
повинна бути його цінність для досягнення зазначених цілей. Потенціал підприємства 
доцільно характеризувати не одним, а сукупністю показників, причому залежно від 
природи самого показника, застосовувати чи то вартісну оцінку, чи то натуральну. 
Найбільш універсальною і методичною обґрунтованою представляється концепція 
вартісної оцінки, тому  що  враховує  усі  необхідні  вимоги  до  потенціалу як  об’єкту  
оцінки.  
Вихідною передумовою вартісної оцінки є те, що підприємство як об’єкт, що 
характеризується певним рівнем потенціалу, може бути джерелом доходу й об’єктом 
ринкової угоди.  

Оцінка вартості потенціалу підприємства – це упорядкований, цілеспрямований 
процес визначення в грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного і 
реального доходу, який має місце в певний проміжок часу за умов конкретного ринку. 
Існування різноманітних цілей оцінки посилює вимоги до обґрунтованості і 
вірогідності величини вартості, яка повинна правильно відбивати сферу використання 
результатів оцінки. 

В основі теорії оцінки лежить низка принципів, які є основними в процесі вико-
нання оцінних процедур. У Міжнародних і Національних стандартах оцінки, 
спеціальній літературі з оцінної діяльності прийнято виділяти три групи взаємозалежних 
принципів оцінки: 

1) засновані на уявленнях власника; 
2) пов’язані з експлуатацією власності; 
3) обумовлені дією ринкового середовища. 
Оцінка вартості, перш за все, ґрунтується на розумінні того, що будь-який 

об’єкт проходить стадію свого народження, яка супроводжується необхідними витра-
тами. Надалі, права на будь-який об’єкт можуть виступати предметом обміну на ринку, 
і тому є можливість оцінити його на основі статистики ринкових продажів. І, нарешті, 
будь-яке придбання в умовах ринкової економіки обґрунтовується з позицій 
ефективності інвестицій, тому об’єкт оцінки можна розглядати як джерело вигод, на 
отримання яких розраховує його власник. Відповідно до цього методологія оціночної 
діяльності поєднує три загальновизнаних підходи, кожен з яких характеризується влас-
ними методами та прийомами: 

- доходний підхід; 
- порівняльний (ринковий) підхід; 
- підхід з погляду акумуляції активів – майновий (для підприємства як цілісного 

майнового комплексу) або витратний (якщо мова йде про оцінку окремих активів). Ко-
жен підхід дозволяє підкреслити певні характеристики об’єкта. 


