
Питання по спеціалізації 1.2 “Оцінка машин і обладнання ” 

1) Машини, обладнання як об’єкти оцінки. Класифікація та характеристики, за якими проводиться 

ідентифікація машин, обладнання, устаткування. 

Класифікація - це розподіл усього масиву об’єктів оцінки на групи за певними ознаками. Класифікація є необхідним 

етапом процесу оцінки цілісних майнових комплексів і великих списків обладнання. 

Класифікація дозволяє привести в систему і розташувати в певному порядку машини та обладнання, розробити 

загальні вимоги і показники споживних властивостей обладнання окремих груп, полегшує вивчення об’єктів оцінки, 

сприяє виявленню тенденцій у ціноутворенні та спрощує процедуру оцінки. Важливе значення має класифікація і для 

планування процесу оцінки. 

Класифікація повинна відповідати таким правилам: 

-  ознаки класифікації повинні бути чітко сформульованими, логічно виведеними і характерними для даного 

обладнання; 

-  починати класифікацію слід за найбільш загальною та істотною ознакою (для більшості груп обладнання такою 

ознакою є призначення); 

-  на кожному етапі поділу повинна бути використана одна класифікаційна ознака. 

Типовий алгоритм класифікації: 

  місце розташування (цех або підрозділ, у якому експлуатуєть-' ся об^кт); 

  визначення первинного об’єкта оцінки; 

 вибір способу класифікації; 

  визначення глибини деталізації в межах обраного способу. 

Як первинний об’єкт оцінки можуть бути обрані: 

-  інвентарний об’єкт; 

-  технологічний комплекс; 

-  однорідний машинний парк підприємства чи його структурних підрозділів. 

Окремим інвентарним об’єктом вважається закінчений конструктивний пристрій з усіма пристосуваннями і пристроями, 

які належать до нього, конструктивно відокремлений предмет, який призначений для виконання визначених 

самостійних функцій, або визначений комплекс конструктивно об’єднаних предметів, що становлять єдине ціле і разом 

виконують певну роботу. Кожному інвентарному об’єктові присвоюють визначений інвентарний номер, який залиша-

ється незмінним на весь період експлуатації. 

Звичайно інвентарний об’єкт обирають як первинний при проведенні детальних оцінок окремих об’єктів, технологічний 

комплекс - при оцінці з використанням дохідного підходу відокремленої групи обладнання, на якій випускають товарну 

продукцію, машинний парк - при масовій переоцінці основних фондів підприємства. 

Інвентарними об’єктами вважаються: 

-  за силовими машинами і обладнанням - кожна силова машина з фундаментом і всіма пристосуваннями до неї, 

приладами та індивідуальною огорожею; 

-  за робочими машинами і виробничим обладнанням - кожний верстат або машина з пристосуваннями, які входять 

у його склад (обладнання і прилади, огорожа, а також фундамент, на якому змонтований інвентарний об’єкт); 
-  за транспортними засобами - кожний об’єкт транспортних засобів з пристосуваннями і обладнанням, яке 

належить до нього (вантажний автомобіль, включаючи запасне колесо з камерою, покришкою і комплект інструменту). 
Первинним об’єктом оцінки можуть виступати: 

-  функціонально самостійні машини, агрегати і обладнання; 

-  технологічні комплекси, поточні і автоматичні лінії; 

-  машинний або верстатний парк виробничого структурного підрозділу, що є сукупністю інвентарних об’єктів. 

- Основні типи машин та обладнання 
- Енергетичне обладнання (силові машини й обладнання) - маши- ни-генератори, що видають теплову й 

електричну енергію, і машини- двигуни, що перетворюють енергію будь-якого виду в механічну. 
- Робочі машини й обладнання - усі види технологічного обладнання, включаючи автоматичні машини й 

обладнання, для виробництва промислової продукції, обладнання сільськогосподарське, транспортне, 

будівельне, торгове, складське, обладнання водопостачання і каналізації, санітарно-гігієнічне та інші види 

машин і обладнання. 
- Інформаційне обладнання - обладнання систем зв’язку, засоби вимірювання і керування, засоби 

обчислювальної техніки й оргтехніки, засоби візуального й акустичного відображення інформації, засоби 

збереження інформації, театрально-сценічне обладнання. 



- Транспортні засоби - залізничний рухомий склад, рухомий склад водяного, автомобільного, повітряного, 

космічного, міського транспорту і засоби виробничого транспорту. 
- Інвентар виробничий і господарський - ємності для зберігання рідин, пристрої і тара для сипучих, 

штучних і тарно-штучних матеріалів, пристрої і меблі, що служать для полегшення виробничих операцій, 

предмети конторського і господарського використання, спортивний інвентар. 

- Підходи до класифікації машин та обладнання 
- За видами основних засобів - на виробничі чи невиробничі залежно від їхньої належності до складу 

відповідних підрозділів підприємства. Використовується при проведенні оцінки окремих служб чи підрозділів 

підприємства. 
- Згідно з наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 507 від 

19.08.1997 затверджено Державний класифікатор України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів» (КОФ). 
- КОФ побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. 

Кожна позиція в КОФ міс-, тить шестизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань. 
- Структуру коду подано у формі такої схеми: 

 

Объектами оценки машин и оборудования могут быть: 

-весь комплекс машин и оборудования в составе действующего предприятия или его структурных подразделений 

(филиалов, цехов, участков, хозяйств). Эти объекты представляют собой совокупности объектов основных 

средств; 

-технологические комплексы, объединяющие несколько взаимосвязанных между собой технологических машин 

и вспомогательных устройств (поточные и автоматизированные линии, роботизированные комплексы, гибкие 

модули и т.д.). Эти объекты оценки могут быть объектами основных средств, а могут объединять несколько 

объектов основных средств; 

-функционально самостоятельные машины, агрегаты и установки. Они обычно являются объектами основных 

средств. 

Як об’єкт оцінки машини та обладнання являють собою рухоме майно. На відміну від об’єктів 

нерухомості (будинків і споруд), вони непов’язані жорстко з землею і можуть бути переміщені 

(відкріпленні від нерухомості) без нанесення непоправної фізичної шкоди як самим собі, так і 

нерухомості. Специфічною рисою машин та обладнання є їх різноманітність по функціональному 

призначенню, типам, маркам, моделям, технічними характеристикам та конструкторським рішенням. 

Тому приступаючи до оцінки, слід визначитися з первинним об’єктом оцінки. Звичайно, для цього 

використовують інвентарний об’єкт, під яким розуміють закінчений пристрій, предмет чи комплекс 

предметів зі всіма пристосуваннями та приладдями, що відносяться до нього. У відповідності до цього, 

інвентарними об’єктами вважаються:  

 по силовим машинам та обладнанню — кожна силова машина з фундаментом та всіма 

пристосуваннями, приладдями, приборами та обмежувальною загорожею до неї; 

 по робочим машинам та виробничому обладнанні — кожен станок чи апарат, включаючи всі 

пристосування, приладдя, прибори та обмежувальну загорожу до нього, а також фундамент на 

який змонтовано даний об’єкт; 

 по інструментам та інвентарю — кожен предмет, який має самостійне значення і не являється 

частиною будь-якого інвентарного об’єкту (машини, станка, апарату, агрегату тощо). 

Пошук та ідентифікація інвентарних об’єктів проводиться за їх номерами, які є обов’язковими при 

постановці на баланс підприємства. До того ж на кожен інвентарний об’єкт машин та обладнання в 

бухгалтерії оформляється інвентарна картка, де відображені дані первинних документів. Наприклад, 

інформація акту прийняття чи передачі засобів праці, їх технічних паспортів, відомості про основні 

характеристики об’єкту, про його початкову, відновну та залишкову вартість, час виготовлення та 

введення в експлуатацію й інше, що необхідно для його оцінки. Крім того, визначається в якому 

структурному підрозділі підприємства знаходиться об’єкт та у якої матеріально відповідальної особи він 

стоїть на обліку. 

Як об’єкти оцінки машини та обладнання характеризуються рядом особливостей, що відрізняють їх від 

інших елементів майнового потенціалу підприємства, і в першу чергу від будинків і споруд. До основних 

з них належать: 



По-перше, кількість об’єктів оцінки на підприємстві може сягати десятків тисяч різних видів обладнання, 

що відрізняється за призначенням, експлуатаційним  і конструктивним характеристикам. Серед них 

зустрічаються об’єкти, що важко ідентифікувати. Вони настільки сильно пов’язані з будинками та 

спорудами, що можуть бути віднесені як до нерухомості, так і до обладнання. Наприклад, настінні чи 

настільні освітлювальні прилади, стелажі, вентиляційні та опалювальні системи в будинках по своїй суті 

є обладнання, але відносяться до нерухомості. Ліфт в будинку, його кабінка, привід та система управління 

— це обладнання, а шахта ліфта — споруда. Крім того, оцінюються не сучасні, а зняті з виробництва 

машини та обладнання, аналоги яких слід шукати на вторинних ринках продаж чи в дореформених 

прейскурантах оптових цін та номенклатурних каталогах. 

По-друге, в аналізованій предметній сфері оцінки немає таких узагальнюючих техніко-економічних 

показників як вартість 1 м2 площі, 1 м3 об’єму, 1 погонного метра довжини та інше, що широко 

використовуються при оцінці будинків та споруд, передавальних пристроїв та полегшують їх оцінку. 

По-третє, для швидко мінливих  поколінь машин більш актуальнішою, більш важкою для визначення і 

більш значимою за своїми наслідками, ніж для нерухомості,  являється проблема фізичного зносу, 

функціонального, технологічного і зовнішньоекономічного старіння засобів праці, а також пов’язаного з 

цим їх знецінення. 

По-четверте, оцінку вартості машин та обладнання дуже утруднює велика частка імпортного обладнання 

у складі машинного парку підприємства, яке, як правило, неспівставне з вітчизняними зразками не тільки 

по технічному рівню та якості, але й по вартісним (монопольно високим) параметрам. 

2) Нормативне регулювання режиму експлуатації машин, обладнання, устаткування підвищеної 

небезпеки, щодо яких здійснюється державний нагляд у сфері промислової, транспортної, пожежної 

та іншої безпеки та охорони праці. Підходи до визначення вартості машин, обладнання, 

устаткування підвищеної небезпеки, які мають дозвільний (регульований) режим експлуатації. 

Всі основні машини розробляються і виготовляються в повній відповідності до стандартів. Розрізняють 

за сферою дії: 

 стандарти державні (ДСТУ) - діють на території України і для галузей народного господарства; 

 стандарти галузеві (ГСТ) - відображають специфіку машин даної галузі, міністерства, відомства; 

 стандарти підприємств і об'єднань (СТП); 

 стандарти ISO (міжнародна організація по стандартизації, в якій розробку стандартів здійснюють 

технічні комітети). 

 Режим эксплуатации машин, оборудования повышенной опасности регулируются ЗУ, госстандартами, 

нормативно-правовыми актами министерств и ведомств, их разрешительными (регулирующими) 

документами: 

Законы Украины Разрешительные документы 

О пожарной 
безопасности 

Разрешение на начало работы вновь созданного предприятия. 
Разрешение на внедрение в производство образцов новых пожароопасных 
машин, механизмов, оборудования, транспортных средств и продукции. 

Об охране труда 
Разрешение на начало работ и виды работ предприятия, деятельность 

которых связана с выполнением работ и эксплуатацией объектов, машин, 
механизмов, оборудования повышенной опасности. 

Об обеспечении 
санитарного и 
эпидемического 
благополучия 
населения 

Согласование на разработку, изготовление и использование новых 
машин, механизмов, оборудования, других средств производства, новых 
технологий производственных процессов. 
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 
по производству новых видов пищевых продуктов, внедрение новых 
технологических процессов их производства и обработки, а также 
материалов, контактирующих с продовольственным сырьем или 
пищевыми продуктами при изготовлении, хранении, транспортировке и 
реализации. Согласование на ввод в эксплуатацию новых и 
реконструированных объектов производственного, социально-культурного 
и другого назначения, санитарно-защитных зон предприятий. 



Об охране 
атмосферного воздуха 

Разрешение на предельно допустимые уровни шума, образующегося 
стационарными источниками, в частности во время работы машин, 
механизмов, оборудования, инструментов. 

Об объектах 
повышенной опасности 

Разрешение на эксплуатацию объектов повышенной опасности 

Об охране 
окружающей 
природной среды 

Разрешение на специальное использование природных ресурсов и 
установление лимитов использования природных ресурсов 
общегосударственного значения. 

Можливо застосування 3-х підходів відповідно до Національного стандарту 1. При цьому необхідно 

враховувати додаткові витрати на заходи пов’язані з заходами безпеки в залежності від мети оцінки. 

 

3) Порядок визначення та врахування витрат на монтажні, пусконалагоджувальні роботи, ремонт 

та обслуговування обладнання під час оцінки обладнання 

Пуско-налагоджувальні роботи виконуються, якщо обладнання підлягає монтажу.  У цьому випадку 

оцінювачі для розрахунку використовують стандарти чи ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж 

устаткування з доповненнями – ДБНД.2.3-1-99-ДБН Д.2.3-39-99 (Наказ Мінбуду України від 28.02.2006 

№ 55), та вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм.   

Кошторисні норми ДБН, щодо пуско-налагоджувальних робіт; Можна УПВВ вартість фундаментів 

Шеф-монтаж – це нагляд спеціалізованих організацій, рідше – заводу-виробника за дотриманням 

технічних вимог і спеціальних умов при виробництві монтажу обладнання на місці його майбутньої 

роботи.  Вартість шеф-монтажу залежить від кількості людино-днів та класу спеціалістів, необхідних для 

проведення монтажних робіт.  

Шеф-монтаж, від компанії яка поставляє обладнання (необхідність якого встановлюється виготовляючим 

заводом), за пропозицією, за інвойсом. 

Може бути складена індивідуальний кошторис, якщо необхідні пуско-налагоджувальні роботи.  При 

виконанні демонтажних робіт, коли у технічних частинах вводних вказівок немає правила визначення 

затрат на демонтаж, то до відповідних норм на монтаж застосовуються наступні коефіцієнти:   

  а) для обладнання, крім кабелів, з укладкою в ящики із складанням специфікації, змазка антикорозійним 

шаром – 0,5 від вартості монтажних робіт.   Для обладнання, призначеного для подальшої  роботи, без 

упаковки і змазки антикорозійним шаром – 0,4.  Для обладнання, призначеного для брухту – 0,3.  Для 

кабельно-дротової продукції – призначеної для подальшого використання – 1. 

Якщо одночасно монтуються декілька одиниць, то надаються знижки: дві та більше однорідних – 0,7, три 

– 0,6, чотири – 0,5.  Згідно нових стандартів, витрати на шеф-монтаж належать до обладнання.   Якщо 

об'єкти порівняння на дату оцінки різко відрізняються від початкової вартості у сторону зменшення, 

досить можливо, що на бухгалтерському обліку знаходяться тара, упаковка, транспортні витрати і 

витрати на шеф-монтаж чи пуско-налагоджувальні роботи.  

Для складного обладнання і спецтехніки необхідно зазначати періоди і обсяги проведення 

техобслуговування і капітального ремонту.   

СВ - вартість відтворення  

ОС - залишкова вартість заміщення    

СЛ – вартість ліквідації 

В    - призначений ресурс  

А   – ресурс  

С   – міжремонтний період, між двома капітальними ремонтами  

D   – невідновний знос після виконання ремонту  

F   – період часу, що продовжує дійсний строк служби за рахунок обов’язкового виконання ремонта  



K-m – зображена прямою на графіку, насправді ця крива не є прямою, а має незначні зміни вартості за 

рахунок поточних ремонтів.  Цей графік відображає одну з методик  … розрахунку накопиченого зносу.  

Режими експлуатації, обсяги і своєчасність виконання ремонтів є обов’язковими.   

Визначається фізичний знос обладнання. 

Практично в оцінці застосовується поелементний метод – для обладнання з різночасовим призначеним 

ресурсом окремих вузлів.  Найчастіше – для дуже складного обладнання.  Прямий метод може бути 

застосований лише для достатньо нового обладнання.  Коли передбачається не ремонт (складне 

складання кошторису), а заміна однієї деталі на зовнішньому ринку.   

Метод експертизи стану – досить комфортний з точки зору експертизи оцінювача:  

1.  Призначається комісія по виконанню робіт по фізичному зносу,  

2.  До складу комісії входять відповідальні посадові особи,  

3.  У звіті публікують шкалу – унизу члени комісії підписуються про те, що вони будуть визначати 

розмір зносу, відповідно до цієї шкали,  

4. Гарний стан обладнання – 20-35 / 2,  

Міняємо питому вагу думки, відповідно до виду обладнання, по якому дає висновок експерт.   

Найменування 

обладнання 

Механічне 

обладнання 

Енергетик Оцінювач –

спеціаліст з 

оцінки 

обладнання 

Стажер Завідувач 

гаражем 

Комплектність 

Механік 40% / знос  
37% 

10%/ знос  
37% 

/ знос  37%  / знос  0%  

Автотр       

 

У першому випадку розмір фізичного зносу буде дорівнювати:  

Pфи = (37%*0,4) + (40%*0,1)+(37%*0,2)+(45%*0,25)+(37%*0,05) 

Функціональний знос  – в обладнанні (стор. № 35).  Застосування обладнання з більш точними 

показниками, ніж це необхідно по технологічному процесу.  Розраховуються більші капітальні затрати 

на придбання обладнання.  Збільшення операційних затрат на обладнання у порівняння з функціональним 

аналогом.  Більш висока енергоємність.   Збільшення операційних затрат.   

Зовнішній знос – економічне знецінення.  

Високоліквідність (франкосклад), низьколіквідні (місячний склад), середньоліквідні (). 

Розмір зовнішнього зносу (економічного зносу) найчастіше визначається маркетингом ринків збуту 

продукції, що випускається, нестандартизованим обладнанням, відсутністю збуту продукції, або повною 

відсутністю сировини.  

При застосуванні затратного підходу – три види зносу:  

Фізичний знос – визначається по елементним методом.  Метод експертизи стану – використовується 

шкала експертних оцінок.  Виставлений процент – середньозважена величина.  Метод зниження 

доходності і прибутковості.  Доходність залежить від зносу.    

Економічне знецінення – проблеми галузі і підприємства у цілому.   Якщо обладнання не задіяне у 

виробництві. Накопичений знос. 

4) Вихідні дані та інформаційні джерела для забезпечення проведення оцінки машин і обладнання. 

Стандартизація і сертифікація машин та обладнання. Габаритність, комплектність обладнання, 

комплектність товаросупроводжувальної документації, монтажно-технологічні вимоги 

Оцінювач самостійно здійснює пошук інформаційних джерел (за винятком документів, надання яких має 

забезпечити замовник оцінки згідно з договором), їх аналіз та викладання обґрунтованих суджень. При 



цьому оцінювач повинен розглядати всі інформаційні джерела, пов’язані з об’єктом оцінки, тенденції 

ринку подібного майна, інформацію про угоди щодо подібного майна, які використовуються при 

застосуванні усіх підходів, та іншу суттєву інформацію. Якщо зазначена інформація обмежена або 

відсутня, у звіті про оцінку майна аналізується вплив цього факту на результати оцінки майна. 

Вихідними даними для оцінки можуть бути інформація з веб сторінок виробників нового обладнання, веб 

сторінки пропонується обладнання бувшого у використанні, інформація що міститься у фінансовій та 

технічній звітності підприємства та аналогічних підприємств – виробників подібної продукції, а також 

інформація з будь-яких джерел інтернету стосовно купівлі-продажу подібного обладнання або 

устаткування. 

 Стандартизация - установление единых норм и требований на готовую продукцию, полуфабрикаты, сырье и 

материалы. 

Главная цель стандартизации - реализация единой технической политики в сфере стандартизации, 

метрологии и сертификации, защита интересов потребителей и государства по вопросам безопасности 

продукции для жизни, имущества и охраны окружающей среды. Основные принципы стандартизации - 

учет уровня развития науки и техники, экологических требований, экономической целесообразности и 

эффективности технологических процессов, полезности и безопасности для потребителей и государства 

в целом. 

Различают следующие уровни стандартизации: заводская, национальная, региональная, 

межгосударственная. 

В органы государственной службы стандартизации относятся: Государственный комитет Украины 

по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт Украины); Государственный научно-

исследовательский институт стандартизации, сертификации и информатики (Укрнии); Государственный 

научно-исследовательский институт «Система» (ГНИИ «Система»); Государственный научно-

производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации (УкрЦСМ); технические 

комитеты по стандартизации и территориальные центры стандартизации, метрологии и сертификации. 

Госстандарт Украины был создан согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №293 от 

23.09.1991 г. на базе украинского республиканского управления Госстандарта СССР. Он является 

национальным органом по стандартизации в стране и руководит всеми работами по стандартизации, 

метрологии и сертификации. 

Стандарты: 

·      устанавливают предел качества продукции, ниже которой она считается некондиционной; 

·      дифференцируют продукцию по качеству на определенные категории, классы, сорта; 

·      содержат определенную совокупность показателей качества сырья для машин, оборудования, 

материалов; 

·      требуют единых процессов и режимов для получения стандартной продукции высокого качества 

независимо от места ее производства. 

Интеграция Украины в Европейский Экономический Союз требует прежде всего устранение 

технических барьеров, то есть создания гармонизированных правовых актов по безопасности и охране 

окружающей среды, гармонизированных Европейских стандартов, доверия к результатам оценки 

соответствия испытанной продукции нормативам. 

Украина является членом Международной организации ISO, что дает ей право наравне с другими 90 

странами мира принимать участие в деятельности более 1000 международных рабочих органов, 

технических комитетов по стандартизации и использовать в своей работе более 12 тыс. международных 

стандартов. 

В Европейском Союзе действует новый подход, согласно которому требования к работам и услугам 

устанавливаются стандартами. Существует 24 законодательные акты этого подхода. Система 

законодательных актов ЕС придает особого статуса стандартам (презумпция соответствия), а между 

стандартами и законами существует тесная связь. 

В мае 2001 г. в Украине был принят Закон «О стандартизации». Основными его принципами является 

соответствие стандартов законодательству. В соответствии с этим законом было утверждено «Положение 

об технические комитеты стандартизации». В настоящее время в Украине действует более 3000 

стандартов, за 2000-2001 гг. было разработано и утверждено 800 стандартов, которые отвечают 

требованиям ISO. 

Стандарты ISO 9000 можно считать первым всемирно признанным знаком образцово-показательного 

ведения бизнеса. В целом ISO 9000 - это схема для проведения бизнес-процедур таким образом, чтобы 



обеспечить наивысшее возможное качество работы предприятий. Она охватывает все этапы производства 

продукции и предоставления услуг: закупка сырья или комплектующих, анализ контракта, контроль 

качества, проектирование, создание, обработка, доставка, обучение персонала, а также обслуживание и 

поддержка клиентов. Стандарт ISO 9000 определяет базовый набор мероприятий по контролю качества. 

В Украине действует около 3000 государственных стандартов, из них 300 аналогичные 

международным стандартам серии ISO и европейским серии EN. 

Разница между украинскими и международными стандартами заключается в том, что в первых четко 

сформулированы требования к качеству продукции, а также требования по содержанию вредных для 

здоровья человека веществ. Международные и европейские стандарты не являются стандартами в нашем 

понимании. В них сформулированы только методики определения содержания определенных веществ в 

продукции, но все предприятия или компании, производящие продукцию, обязаны использовать эти 

методики. 

Сертификация - это подтверждение независимой от производителя и потребителя третьей стороной 

того, что продукция соответствует определенным требованиям, установленным государством, если эта 

сфера является обязательной или деловыми партнерами если эта сфера добровольная. Заверения 

покупателя продавцом в отношении качества продукции также было одной из древнейших и простых 

форм того, что сейчас мы называем сертификацией. В наше время сертификация стала одним из важных 

механизмов управления качеством, который дает возможность объективно оценить продукцию, 

предоставить потребителю подтверждение ее безопасности, обеспечить контроль за соответствием 

продукции требованиям экологической чистоты, и этим повысить ее конкурентоспособность. 

За рубежом безопасность продукции для человека и окружающей среды давно подтверждается 

сертификацией, и хотя стоимость ее значительная, производитель вынужден получать сертификат для 

того, чтобы иметь рынок сбыта и избежать потерь при продаже своей продукции. А эти потери могут 

быть значительные: по данным Торгово-промышленной палаты в нашей стране они достигают 25 % от 

объема продаж. 

В Западной Европе действуют частные органы по сертификации, которым уже более ста лет. Они 

имеют очень хорошую репутацию среди производителей и потребителей. В 1989 г. европейские страны 

для обеспечения единства рынка и свободного передвижения товаров на внутреннем рынке ЕС решили 

ввести обязательное подтверждение соответствия требованиям для некоторых видов продукции. 

Следовательно, директивами ЕС было начато внедрение унифицированных процедур подтверждения 

соответствия в странах Европейского Союза. 

Ныне в ЕС действует чуть больше 20 директив, согласно которым вводится обязательное 

подтверждение соответствия для продукции, которая потенциально может представлять опасность для 

потребителя или окружающей среды. Преимущество предоставляется подтверждению соответствия - 

декларированию соответствия, когда сам производитель декларирует соответствие своей продукции 

установленным требованиям безопасности, отмечая свое наименование и адрес. Сертификация же 

применяется только для тех видов продукции, которые являются наиболее критичными с точки зрения 

безопасности. 

Сертификация является лишь одним из способов подтверждения соответствия, которых в мире 

существует три: первый - сам производитель декларирует соответствие своей продукции установленным 

требованиям; второй - когда такое соответствие свидетельствует сам потребитель или поставщик; третий 

способ - соответствие продукции подтверждается независимой стороной - компетентным органом по 

сертификации. Как раз этот способ и есть собственно сертификацией, которая существует в Украине пока 

что как единственный способ подтверждения соответствия. 

Основной целью сертификации является минимизация (именно минимизация, поскольку нулевого 

риска не существует) рисков потребителей, а также отслеживания передвижения продукции, чтобы в 

случае причинения вреда потребителю или окружающей среде можно было бы через орган по 

сертификации найти непосредственного производителя и предъявить ему судебный иск. 

Ведущими международными организациями в области сертификации продукции и систем качества 

является Всемирный Форум ISO 9000, Международная ассоциация по аттестации и подготовки 

экспертов-аудиторов (ІАТСА), Международный Форум по аккредитации лабораторий (ILAC), 

Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (CENELEC), Европейская организация 

качества (EOQ), Европейский фонд управления качеством (EFQM), Европейская организация по 

испытаниям и сертификации систем качества (EQNET), Европейская аккредитация сертификационной 

деятельности (ЕАС) и некоторые другие организации. 



В Украине за годы независимости было введено лишь подтверждение соответствия - сертификацию. 

Создано государственную систему обязательной сертификации УкрСЕПРОО) в которой могли 

оперировать только органы по сертификации государственной формы собственности, частные органы на 

право осуществления деятельности в этой системе не аккредитовали. 

После принятия постановления Кабинета Министров № 95 от 27.02.1992 г. и Законов Украины «О 

стандартизации» и «О подтверждении соответствия» от 17.05.2001 г. начали разрабатываться первые 

нормативные документы системы сертификации УкрСЕПРО. Система УкрСЕПРО создана согласно 

международных нормативных документов ISO/IEC и предусматривает такие взаимосвязанные виды 

деятельности, сертификация продукции процессов, услуг) сертификацию систем качества, аттестацию 

производства, аккредитацию испытательных лабораторий центров) аккредитацию органов по 

сертификации продукции, аккредитацию органов по сертификации систем качества, аттестации 

экспертов-аудиторов по перечисленным видам деятельности. Общее руководство системой, 

координацию и организацию работ по сертификации осуществляет Госстандарт Украины - национальный 

орган по сертификации, а его функции непосредственно выполняет Управления сертификации 

Госстандарта. 

В условиях рыночных отношений сертификация является эффективным средством развития торгово-

экономических связей страны и продвижения продукции, услуг предприятий организаций на внешнем и 

внутреннем рынках, а также закрепление на них на довольно длительное время. Именно это определило 

принятие в Украине Закона О стандартизации и сертификации» широкое распространение сертификации, 

а также включение ее как функции к системе качества СЯЯ. 

Сертификацию рассматривают как действие, устанавливает соответствие продукции, услуги, 

процесса или стандарта техническому регламенту путем выдачи лицензии (разрешения) на нанесение 

знака сертификата (сертификационного знака) или сертификата соответствия. 

Сертификат соответствия (сертификат) - документ, выданный по правилам системы сертификации 

для подтверждения соответствия сертифицированной продукции (услуг, процессов) установленным 

требованиям. Для обеспечения признания отечественных сертификатов и знаков соответствия за рубежом 

правила и рекомендации по сертификации в нашей стране построены согласно международных правил, 

изложенных в пособиях ISO и Международной электротехнической комиссии (МЭК), МС ISO серий 

9000, 10 000 и 14 000 европейских стандартах серий 45 000 и 29 000, в документах других международных 

и региональных организаций. Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и 

испытательных лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в Украине осуществляется на 

основе двух - и многосторонних соглашений, участником которых является наша страна. 

  
Габаритность оборудования – характеристика по длине, ширине и высоте оборудования.  

  
Комплектность оборудования - соответствие номенклатуры и количественного соотношения 

машин, агрегатов, механизмов и т. п. оборудованию, нужном для рациональной эксплуатации 

предприятия и выполнения его производственной программы, или указанном в контрактах (договорах) 

поставок оборудования, техники. Комплектным должно быть технологическое, энергетическое, 

подъемно-транспортное оборудование, передаточные устройства, оборудование ремонтных, 

инструментальных и других вспомогательных и обслуживающих служб, отдельных предприятий, 

комплексов бытового обслуживания населения. К.у. имеет исключительно важное значение не только для 

действующих предприятий, но и для строящихся, так как является одним из основных условий 

комплексного и своевременного введения их в действие. 

  

Товаросопроводительная документация включает: сертификат или другой документ о качестве, 

отгрузочную спецификацию, упаковочный лист и комплектовочную ведомость. 

- к ней относят: упаковочный лист, подписываемый упаковщиком и контролером ОТК, которые 

подтверждают гарантию предприятия-изготовителя соответствия машин или оборудования требованиям 

стандартов; ведомость упаковки, если в комплект поставки входят несколько грузовых мест с различным 

набором комплектующих узлов.  

  

Монтажнотехнологические требования - характеризует приспособленность и готовность 

оборудования для эффективного его монтажа у потребителя. При оценке эффективности монтажа 

учитываются как технико-экономические показатели монтажных работ, так и их качество, влияющие на 

работоспособность, ремонтопригодность и эксплуатационную надежность оборудования 



Монтажнотехнологические требования, приспособленность и готовность оборудования к монтажу 

определяются: 

транспортабельностью - приспособленностью к транспортировке изделия в целиком собранном виде 

или законченными изготовлением составными частями; 

монтажной технологичностью - приспособленностью изделий к выполнению монтажных работ 

типовыми методами и средствами без предъявления специальных требований к квалификации и 

специализации рабочих, а также приспособленностью к монтажу широкой номенклатуры монтажных 

блоков; 

блочностью поставки - полнотой использования возможных габаритов погрузки для поставки 

изделия потребителю с минимальным количеством транспортируемых частей; 

заводской готовностью - готовностью изделий к эксплуатации без необходимости разборки, 

регулировки, доводки и испытания; 

качеством изготовления - готовностью изделия к эксплуатации без необходимости контроля качества 

заводского изготовления и устранения выявленного брака; 

информативностью монтажной документации - полнотой и доступностью отражения в монтажной 

документации характеристик оборудования, состава монтажных работ, технических требований к 

монтажу, методов и средств производства работ, контроля и правил приемки смонтированного 

оборудования; 

комплектностью поставки - полнотой включения в состав изделия составных его элементов, 

материалов и спецоснастки для монтажа, эксплуатационной документации, необходимых для сборки 

технологической линии у потребителя. 
Экспертная стоимость машин и оборудования может определяться с помощью трех основных подходов: 

•   затратного (имущественного); 

•   сравнительного (рыночного); 

•   доходного. 

В зависимости от вида решаемой оценочной задачи идентификация машин и оборудования может 

проводиться по-разному. 

В случае оценки стоимости действующего предприятия в целом нет необходимости осуществлять детальный 

анализ каждого отдельного экземпляра оборудования. Оборудование здесь участвует в формировании денежных 

потоков в виде амортизационных отчислений, что отображается в отчете о финансовых результатах предприятия 

(форма 2), а также влияет на составляющую ставки дисконта, обусловленную технологическим риском, связанным 

с общим старением оборудования, эффективностью его использования, обслуживания, замены и т.д. 

В случае необходимости оценки комплекса оборудования, являющегося частью определенного 

действующего производства, требуется изучение технологии производства, составной частью которого является 

данное оборудование. При этом необходимо: 

•   произвести сбор информации об основных и вспомогательных процессах; 

•   определить место и вес оцениваемой машины или комплекса оборудования в общем 

производстве; 
•   произвести анализ соответствия технологии производства мировому уровню с определением ее 

преимуществ и недостатков. 

Описание оцениваемого объекта включает следующие данные: 

•   наименование, модель и марку комплекса; 

•   назначение; 

•   основные технические характеристики, позволяющие определить потребительские или технологические 

свойства объекта; 

•   комплектацию, включая приспособления, управляющие программы и инструмент; 

•   дату сборки и ввода в эксплуатацию; 



•   сведения о ремонтах и техническом обслуживании, включая затраты на выполнение работ; 

•   наименование и реквизиты изготовителя 

В случаях, если машины или оборудование не являются составной частью определенного технологического 

процесса (например - бытовое оборудование), а также при оценке предприятия в случае его банкротства или 

ликвидации производится идентификация каждой единицы машин и оборудования. 

Информация об оборудовании на предприятиях сведена в инвентаризационные ведомости, в которых 

указываются следующие данные: 

•    инвентарный номер оборудования; 

•    наименование (марка); 

•    дата приобретения (ввода в эксплуатацию); 

•    стоимость на дату приобретения; 

•    балансовая стоимость. 

Естественно, что данной информации недостаточно для идентификации и оценки отдельного оборудования. 

Поэтому в качестве дополнительной информации требуется получение следующих данных: 

•    год выпуска; 

•    завод-изготовитель; 

•    технические характеристики; 

•    срок службы; 

•    сведения о ремонтах; 

•    затраты на ремонты и обслуживание. 

Следует отметить, что способ идентификации машин и оборудования может существенно влиять на их 

стоимость. В некоторых случаях группа единиц машин и оборудования, объединенных в единый комплекс, может 

иметь стоимость, превышающую суммарную стоимость отдельных единиц, и наоборот. 

В любом из рассмотренных случаев необходимо провести исследование рынка данного вида оборудования, 

особенно серийного, определить состояние и направления развития технологий. Данные исследования позволят 

в дальнейшем определить степень ликвидности оцениваемой машины или оборудования и могут существенно 

повлиять на ее стоимость. 

5. Способи перевірки комплектності, машин, обладнання на етапі ідентифікації об’єкта оцінки. 

Умови поставки та комплектації обладнання. Супровідна документація. 

Исходить из вопроса 4 – ответ там. 

6. Визначення вартості машин та обладнання за витратним підходом: сутність, сфера застосування, 

методи та оціночні процедури. 

. При використанні витратного підходу визначається вартість відтворення або вартість заміщення і з неї 

віднімається всі види зноси. Вартість відтворення найбільш точно характеризує сучасну вартість 

конкретного об'єкта. Об'єкт який заміщає повинен забезпечувати виробництво тієї ж продукції (надання 

тих же послуг), в тих же або близьких обсягах, з тими ж або кращими споживчими характеристиками, 

при тих же або менших питомих експлуатаційних витратах, що і об'єкт оцінки. Вимога мінімізації 

вартості придбання означає вибір в якості заміщає НЕ будь-якого, а мінімально достатнього за всіма 

своїми характеристиками аналога. 

 

Дописать с книги 



7. Вартість відтворення та вартість заміщення машин, обладнання. Методи визначення вартості 

відтворення, вартості заміщення машин та обладнання. 

Вартість заміщення – поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення або придбання 

нового об’єкта подібного об’єкту оцінки, який може бути йому задовільною заміною. 

Вартість відтворення – поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення (придбання) в 

сучасних умовах нового об’єкта, що є ідентичною копією об’єкта оцінки. 

Для визначення вартості відтворення використовують такі методи оцінки: прямого відтворення; 

актуалізації ціни, метод угод. 

Метод прямого відтворення полягає у використанні у процесі розрахунку вартості ідентичного за своїми 

характеристиками об’єкта порівняння. У цьому разі джерелом цінової інформації є актуальний прас-лист, 

або комерційна пропозиція виробника чи дилера. Головною проблемою реалізації методу є відсутність 

або закритість актуальної цінової інформації. 

Методо актуалізації ціни. До методів, які використовують історичні цінові дані, належать: 

-метод індексації історичної вартості; 

-метод актуалізації балансових даних; 

-метод угод. 

Джерелами базової цінової інформації в методах актуалізації ціни можуть бути: 

-прайс-лист, або комерційна пропозиція, дата формування якої не збігається з датою оцінки; 

-дані про неіндексовану вартість постановки на баланс 

-ВМД (вантажно-митні декларації), інвойс (накладні), договори і контракти. 

Цінові дані отримані з вищеперерахованих джерел, приводять до сучасного рівня цін за допомогою 

індексів коригування(індексів дефляторів) 

Метод угод. Використовується в разі відсутності цінової інформації про ціни обладнання на ринку. 

Визначальною ознакою методу є використання цінових даних контракту, за яким відбулась поставка 

обладнання власникові. 

Методи визначення вартості заміщення 

Для визначення вартості заміщення найбільш поширені наступні методи оцінки: 

- метод заміщення чи аналого-параметрична модель вартості заміщення; 

- метод вартості укрупнених елементів або ресурсно-технологічна модель; 

- метод кількісного аналізу (по-елементний розрахунок витрат); 

- метод питомих цінових показників; 

- метод статистичного моделювання ціни; 

- метод актуалізації ціни або індексний метод частковим випадком якого є індексація "історичної 

вартості". 

 

8. Фізичний знос як фактор втрати вартості. Ознаки фізичного зносу. Основні методи розрахунку 

фізичного зносу машин та обладнання 

Фізичний знос – це втрата вартості внаслідок експлуатації або тривалого зберігання. 

Характерними відмінностями машин і обладнання в порівнянні з іншими видами майна є відносно 

короткий термін життя об’єкта і домінуючий вплив величини зносу на вартість об’єкта. 

Основними ознаками фізичного зносу є те, що обладнання чи машина втрачають свою первинний 

вигляд(поява нерівностей, ржа, деформація) або метод спостереження. 

Для визначення фізичного зносу використовуються методи: 

1) експертні 

а) спостереження 

б)метод ефективного віку 

2) економіко-статистичні 

а)  метод зменшення прибутковості; 

б) метод аналізу циклів; 

3) експериментально-аналітичні 

а) метод зниження споживчих властивостей; 

б) метод урахування ресурсів; 

в) метод прямого грошового виміру. 



Найбільш розповсюдженим методом визначення фізичного зносу є застосування шкали технічного стану 

обладнання наведені в таблиці 
Стан 

обладнання 

Характеристика  

фізичного стану 

Коефіцієнт 

зносу, % 

Нове Нове, змонтоване обладнання, що не було в експлуатації, у відмінному стані 
0 

5 

Дуже добрий 
Практично нове обладнання, що було у недовгій експлуатації, яке не потребує ремонту 

або заміни яких-небудь частин 

10 

15 

Добрий 
Обладнання, що було в експлуатації, повністю відремонтоване або реконструйоване у 

доброму стані 

20 

25 

30 

35 

Задовільний 
Обладнання, що було в експлуатації, яке вимагає деякого ремонту або заміни окремих 

дрібних частин, таких, як підшипники, вкладиші та ін. 

40 

45 

50 

55 

60 

Умовно придатний 

Обладнання, що було в експлуатації, в стані, придатному до подальшої експлуатації, але 

яке потребує значного ремонту або заміни головних частин, таких, як двигун, та інших 

відповідальних вузлів 

65 

70 

75 

80 

Незадовільний 
Обладнання, що було в експлуатації, яке потребує капітального ремонту, такого, як 

заміна робочих органів основних агрегатів 

85 

90 

Непридатний до 

використання або брухт 

Обладнання, по відношенню до якого нема розумних перспектив на продаж, крім як по 

вартості основних матеріалів, які можна з нього отримати (утилізувати) 

97,5 

100 

 

 

9. Функціональний знос як фактор втрати вартості. Ознаки функціонального зносу. Основні 

методи розрахунку функціонального зносу машин та обладнання. 

Функціональний знос – це знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних функцій 

(споживчих) характеристик об’єкта оцінки. Функціональний знос обумовлений розвитком нових 

технологій у сфері виробництва подібних машин. З причин, що викликають функціональний знос, 

виділяють технологічний і операційний знос. 

Технологічний знос – це знос, який обумовлений надлишком капітальних втрат. Причина – розходження 

в дизайні і складі конструктивних матеріалів, що використовуються в об’єктах порівняння і в об’єктах 

оцінки, а також у змінах технологічного циклу виробництва, в який включений об’єкт оцінки. Чинники 

які впливають на технологічний знос: технологічні зміни, нові матеріали, неефективне розміщення і 

компонування, незбалансованість виробничого процесу. 

Операційні знос – це знос, причиною якого є поліпшення характеристик обладнання подібного об’єкта 

оцінки.(зміна технічних параметрів або конструктивних рішень, поява нових можливостей, більшої 

екологічності, ергономічності і т.д.) або здешевлення виробництва. 

 

10. Економічний (зовнішній) знос як фактор втрати вартості. Ознаки економічного (зовнішнього) 

зносу. Основні методи розрахунку економічного (зовнішнього) зносу машин та обладнання. 

Економічний (зовнішній) знос – знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних та інших 

факторів відносно об’єкта оцінки. За наявність суттєвого впливу зовнішніх факторів (соціально-

економічних, політичних, екологічних тощо) на ринок подібного майна, що призводять до фактичної 

неможливості надання аргументованого та об’єктивного висновку про ринкову вартість, у звіті про 

оцінку майна надаються додаткові роз’яснення та застереження. При цьому оцінювач має право надавати 

висновок про ринкову вартість об’єкта оцінки, що ґрунтується, зокрема на використанні інформації щодо 

попереднього рівня цін на ринку подібного майна або на припущеннях про відновлення стабільної 

ситуації на ринку. 

 

11. Дохідний підхід для оцінки машин та обладнання: сутність, сфера застосування, методи та 

оціночні процедури. 

Дохідний підхід ґрунтується на тому, що потенційний інвестор не заплатить за майно суму, більшу ніж 

поточна вартість майбутніх доходів від володіння цим майном. Доходи, отримані від володіння 



оцінюваним майном, розглядаються з точки зору найбільш ефективного використання. Дохідний підхід 

ґрунтується на двох методах: методі прямої капіталізації доходу і методі дисконтування грошових 

потоків. Даний підхід застосовується тоді, коли необхідно врахувати прибуток від експлуатації 

оцінюваного майна в складі діючого підприємства. Дохідний підхід зазвичай не застосовується для 

оцінки індивідуальних одиниць машин і устаткування. Причинами незастосовності дохідного підходу для 

оцінки індивідуальних одиниць машин і устаткування є: 

 Важко передбачити дохід від експлуатації окремої одиниці машин і обладнання; 

 Важко виділити дохід від експлуатації окремої одиниці машин і устаткування із загального доходу 

підприємства. 

Рішення даної проблеми може бути знайдено на основі оцінки вартості обладнання як одного з факторів 

виробництва на підприємстві і визначенні пайової коефіцієнта оцінюваної одиниці обладнання в складі 

машинного комплексу підприємства. Алгоритм оцінки вартості окремої одиниці обладнання має вигляд: 

 Розраховується дохід від експлуатації підприємства; 

 Розраховується частина доходу, яка відноситься до земельної ділянки; 

 Розраховується частина доходу, яка припадає на будівлі і споруди; 

 Розраховується частина доходу, яка припадає на нематеріальні активи; 

 Методом залишку розраховується частина доходу, що приносить на машинний комплекс; 

 Методом капіталізації або дисконтування розраховується вартість машинного парку 

підприємства; 

 Визначається вартість оцінюваної машини або обладнання. 

Для машин і обладнання, що здаються в оренду, базою для визначення чистого операційного доходу є 

ставки орендної плати. 

 

12. Порівняльний підхід для оцінки машин та обладнання: сутність, сфера застосування, методи та 

оціночні процедури. 

Порівняльний підхід - полягає в аналізі продажів і цін пропозиції аналогічних об'єктів власності для 

розрахунку найбільш імовірною продажною ціни оцінюваного об'єкта. Ґрунтується на зборі даних, 

встановленні відповідних одиниць порівняння і застосуванні отриманих даних до оцінюваного об'єкту. 

Результати оцінки на основі даного підходу багато в чому залежать від того, які об'єкти взяті в якості 

аналогів. Даний об'єкт може бути визнаний аналогом для оцінюваного об'єкта, якщо він, по-перше, має 

те ж саме функціональне призначення, що і оцінюваний об'єкт, по-друге, обидва порівнюваних об'єкта по 

техніко-експлуатаційних параметрів і характеристик належать до одного класифікаційного виду і, по-

третє, у порівнюваних об'єктів є подібність в принципі дії і конструкції. Якщо дані машини і обладнання 

присутні на первинному і вторинному ринку, то використовуються рекламні листи заводів виробників, 

"прайс-листи", для аналізу співвідношення попиту і пропозиції і визначення ринкової ціни за методом 

аналогів продаж. 

Метод статистичного моделювання вартості є окремим випадком методу заміщення і застосовується, 

коли відсутні близькі аналоги, але є великий обсяг інформації про ціни однотипних об'єктів. За 

статистичними даними про ціни та параметрах декількох однотипних об'єктів методом кореляційного 

(взаємовпливають) аналізу з використанням прикладних комп'ютерних програм розробляється модель 

розрахунку вартості об'єкта. 

Методика побудови статистичних моделей включає в себе ряд етапів: 

 Відбір однотипних об'єктів; 

 Відбір параметрів, що впливають на ціну; 

 Ухвалення допущення про форму зв'язку; 

 Математична обробка даних та отримання кореляційних моделей; 

 Оцінка і тлумачення результатів; 

 Застосування кореляційної моделі для розрахунку вартості об'єкта. 

Вартість об'єкта оцінки визначається за формулою: 

Цо = Ца * (П1)Х1 *…….*(Пп)Хп 

Где: Ца - вартість однотипного обладнання; 

П1…….Пп – чисельні значення технічних характеристик; 

Х1…….Хп – параметри моделі. 

 



13. Формування сукупності об’єктів порівняння під час застосування порівняльного підходу для 

оцінки машин та обладнання. Класифікація ознак та елементів порівняння машин та обладнання. 

Оціночні процедури внесення коригувань під час оцінки машин та обладнання. 

Переписать от Гохберга порівняльний підхід 

 

14. Визначення ліквідаційної вартості машин та обладнання. 

Ліквідаційна вартість – вартість, що може бути отримана за умов продажу об’єкта оцінки у строк, що є 

значно коротшим за термін експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, 

що дорівнює ринкової вартості. 

Якщо дані машини або обладнання вже не випускаються, не зазначені продажи на вторинному ринку і 

майже відсутній ринок запасних частин, то можна визначити: 

 ліквідаційну вартість, як суму передбачуваної виручки від продажу тих вузлів, агрегатів, деталей 

які є універсальними і можуть бути затребувані ринком; 

 по іншим деталям, частинам агрегатів, визначається їх утилізаційна вартість. 

 

15. Порядок визначення вартості машин та обладнання, що на дату оцінки потребують 

капітального ремонту. 

Визначається кошторисна вартість капітального ремонту. У разі проведення повного відновлювального 

ремонту обладнання його вартість не буде перевишчувати вартість 50% нового. У разі проведення кап 

ремонту окремих вузлів, вартість збільшеться пропорційно вартості таких вузлів у складі нового 

обладнання. В усякому випадку залишкову вартість можна визначити шляхом застосування шкали 

відсотка зносу в залежності від таких ознак: 

 
Стан 

обладнання 

Характеристика  

фізичного стану 

Коефіцієнт 

зносу, % 

Нове Нове, змонтоване обладнання, що не було в експлуатації, у відмінному стані 
0 

5 

Дуже добрий 
Практично нове обладнання, що було у недовгій експлуатації, яке не потребує ремонту 

або заміни яких-небудь частин 

10 

15 

Добрий 
Обладнання, що було в експлуатації, повністю відремонтоване або реконструйоване у 

доброму стані 

20 

25 

30 

35 

Задовільний 
Обладнання, що було в експлуатації, яке вимагає деякого ремонту або заміни окремих 

дрібних частин, таких, як підшипники, вкладиші та ін. 

40 

45 

50 

55 

60 

Умовно придатний 

Обладнання, що було в експлуатації, в стані, придатному до подальшої експлуатації, але 

яке потребує значного ремонту або заміни головних частин, таких, як двигун, та інших 

відповідальних вузлів 

65 

70 

75 

80 

Незадовільний 
Обладнання, що було в експлуатації, яке потребує капітального ремонту, такого, як 

заміна робочих органів основних агрегатів 

85 

90 

Непридатний до 

використання або брухт 

Обладнання, по відношенню до якого нема розумних перспектив на продаж, крім як по 

вартості основних матеріалів, які можна з нього отримати (утилізувати) 

97,5 

100 

 

 

16. Вартість ліквідації машин та обладнання: поняття, сутність, методи та оціночні процедури. 

Відходи, що містять дорогоцінні метали: загальні відомості, характеристика, врахування вартості 

відходів, що містять дорогоцінні метали, під час визначення вартості ліквідації. 

Вартість ліквідації – вартість, яку очікується отримати за об’єкт оцінки, що вичерпав корисність 

відповідно до первісної встановленої мети. 

Вартість ліквідації розраховується як сума валових доходів, які очікується отримати від реалізації об’єкта 

оцінки як цілого або його складових частин, виходячи з принципу найбільш ефективного використання, 

за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з такою ліквідацією. 

Приклади дорогоцінних металів які зустрічаються при оцінці обладнання: золото, срібло, платина, 

паладій. 



Оцінювач дає запит на місткість дорогоцінних металів в обладнанні в кожній інвентарній одиниці. В 

залежності від ринкової вартості того чи іншого дорогоцінного металу визначається вартість можливого 

продажу дорогоцінних металів за вирахуванням вартості від’єднання від обладнання такого металу.  

При визначенні вартості ліквідації необхідно враховувати наступні фактори:  

 Акт технічного стану про неможливість використання як окремих вузлів, так і обладнання в 

цілому. Вартість ліквідації = вартість металолому, плюс неметалеві частини плюс окремі вузли та 

дорогоцінні метали за вирахуванням витрат на демонтаж та утилізацію. 

 Якщо необхідно проаналізувати продаж, передачу, поховання та супутні витрати залишків 

обладнання. Поховання проводять лише ліцензійні організації. Затрати на поховання можуть 

значно перевищувати суми надходжень від ліквідації. Тобто у цьому випадку вартість такого 

обладнання є від'ємна (по вимога законодавства – якщо вартість є від'ємна величина, то  такий 

актив може бути оцінений в 1 гривню.) Якщо обладнання потребує поховання у спец. 

могильниках, то затрати на поховання значно перевищують суми надходжень, і ці платежі 

регулюються Мінекології, Міністерством з надзвичайних ситуацій, Міністерством фінансів. 

Вартість поховання не повинна перевищувати вартість підприємства. Необхідно провести 

натурний огляд таких об'єктів і зробити фотографії стрічковим фотоапаратом. Є особливість у 

вартості ліквідації харчових продуктів та підприємств харчової промисловості – не довіряти 

паспортам і обов'язково розраховувати вагу. 

 

 

17. Визначення вартості машин та обладнання, що на дату оцінки потребують значних витрат на 

проведення ремонту, або ремонт яких визнано недоцільним. 

 

18. Організація процесу оцінки машин, обладнання і її етапи. 

 

При складанні звіту, оцінювачу необхідно особливу увагу приділити питанням технічного, 

технологічного, фінансового стану підприємства. Все що оцінюється майно розподіляється на однорідні 

групи, для кожної з яких обґрунтовується проведення індивідуальної або масової оцінки. Визначається 

приналежність оцінюваних інвентарних об'єктів до робочих або неробочим активів. Аналіз фінансового 

стану підприємства, в складі якого оцінюються машини та обладнання, дозволяє обґрунтувати підходи 

до оцінки вартості методом капіталізації доходу. Екологічний стан та інші фактори зовнішнього впливу, 

дозволяють обґрунтувати необхідність включення в розрахунок величини зносу від зовнішнього впливу. 

Проводиться розрахунок всіх видів зносу, які експерт вважає необхідними врахувати в оцінці машин і 

устаткування. Після розділу "Визначення вартості об'єкта експертної оцінки", проводиться стандартна 

процедура за погодженням результатів оцінки вартостей, отриманих різними методами. На завершення 

складання звіту, експерт заповнює форму "Результат експертної оцінки технічного об'єкта (об'єктів)". 

 

19. Оцінка обладнання, яке нерозривно пов’язане із земельними поліпшеннями. 

 

 

20. Оцінка обладнання, формування цін на яке відбувається за системою ціноутворення у 

будівництві. 

 

 

21. Обробне обладнання (метало-, дерево-, каменеобробне обладнання тощо): класифікація, 

характеристики, за якими проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його 

вартість. Особливості оцінки обробного обладнання. 

 

Обробне обладнання прийнято класифікувати, як виробниче обладнання яке є основним джерелом 

виробництва та ознаками функціонального призначення згідно постанови КМУ від 06.09.1996 р. № 1075 

«Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних 

відрахувань на витрати виробництва(обігу)» віднести до 3 групи – основні фонди, що не ввійшли до групи 

1 і 2 , включаючи сільськогосподарські машини і знаряддя. Далі слід класифікувати обробне обладнання 

за використанням – обладнання яке експлуатується і використовується для отримання доходу, 

обладнання, яке розукомплектоване, несправне, яке не бере участі у формуванні доходу. Наступне, за 

типом обладнання – універсальне, спеціалізоване. За етапом життєвого циклу. За правом власності. За 



способом придбання. За походженням. За ступенем універсальності. За ступенем автоматизації. За 

функціональним призначенням. За призначенням для певного сегмента ринку та інтенсивності 

експлуатації. Для цілей оцінки обладнання рекомендують групувати за такими видами: основне 

технологічне, допоміжне, автотранспортне, офісне. Зазвичай обробне обладнання можна віднести до 

основного технологічного. 

Ідентифікація передбачає складання списку оцінюваних об’єктів, в нашому випадку - обробне 

обладнання і приведення у відповідність із реальним станом основної початкової інформації про об'єкт 

оцінки. Інформаційний паспорт об'єкта, складений у результаті ідентифікації, здебільшого, містить такі 

основні відомості про об'єкт оцінки: найменування, модель(марка), призначення и принцип дії, маса і 

габарити, основні технічні та ціноутворювальні характеристики, характеристики системи управління, 

комплектація, рік виготовлення, відомості про виробника, місце перебування об'єкта, стан. 

   

 

 

22. Обладнання загальнозаводського призначення (зварювальне, холодильне обладнання, 

обладнання для підтримки мікроклімату тощо): класифікація, характеристики, за якими 

проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки 

обладнання загальнозаводського призначення. 

 

Обладнання загальнозаводського призначення класифікують, як виробниче чи не виробниче залежно від 

їхньої належності до складу відповідних підрозділів підприємства. Класифікацію побудовано за ознаками 

функціонального призначення згідно постанови КМУ від 06.09.1996 р. № 1075 «Про затвердження 

Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати 

виробництва(обігу)», тому даний вид обладнання можна віднести до 2 групи. Далі слід класифікувати 

Обладнання загальнозаводського призначення за використанням – обладнання яке експлуатується і 

використовується для отримання доходу, обладнання, яке розукомплектоване, несправне, яке не бере 

участі у формуванні доходу. Наступне, за типом обладнання – універсальне, спеціалізоване. За етапом 

життєвого циклу. За правом власності. За способом придбання. За походженням. За ступенем 

універсальності. За ступенем автоматизації. За функціональним призначенням. За призначенням для 

певного сегмента ринку та інтенсивності експлуатації. Для цілей оцінки обладнання рекомендують 

групувати за такими видами: основне технологічне, допоміжне, автотранспортне, офісне. Зазвичай 

обробне обладнання можна віднести до основного технологічного. 

Ідентифікація передбачає складання списку оцінюваних об’єктів, в нашому випадку - Обладнання 

загальнозаводського призначення і приведення у відповідність із реальним станом основної початкової 

інформації про об'єкт оцінки. Інформаційний паспорт об'єкта, складений у результаті ідентифікації, 

здебільшого, містить такі основні відомості про об'єкт оцінки: найменування, модель(марка), 

призначення и принцип дії, маса і габарити, основні технічні та ціноутворювальні характеристики, 

характеристики системи управління, комплектація, рік виготовлення, відомості про виробника, місце 

перебування об'єкта, стан. 

 

23. Вантажопідйомні машини і механізми: класифікація, характеристики, за якими проводиться 

ідентифікація об’єкта оцінки, основні механізми та елементи, вимоги до експлуатації. Особливості 

оцінки вантажопідйомних машин і механізмів. 

 

 

24. Залізничний транспорт: класифікація, характеристики, за якими проводиться ідентифікація 

об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки залізничного транспорту. 

 

Під оцінкою залізничного транспорту розглядають як оцінку вагонів, локомотивів, цистерн, так і оцінку 

залізничних контейнерів, комплектуючих та окремих складових частин для рухомого складу. 

За всієї різноманітності рухомого складу в їхній експлуатації відбувся перехід від ресурсного підходу до 

підходу експлуатації за станом, що дає можливість використовувати загальновживані підходи і методи 

оцінки. 

Відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт» транспортні засоби - це залізничний 

рухомий склад (вагони всіх видів, локомотиви, моторельсовий транспорт) і контейнери. Експлуатація 

залізничного транспорту здійснюється на підставі «Правил технічної експлуатації залізниць України», 



затверджений. Наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р № 411 і «Правил технічної 

експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України», затверджений. Наказом 

Міністерства транспорту України від 27.11.2000 р № 654. експлуатація залізничного транспорту, який 

пересувається по внутрішніх шляхах підприємств і організацій і не виходить на шляху загальної мережі 

залізниць, може здійснюватися на основі концепції «за станом». Терміни служби локомотивів 

встановлені в Додатку 2 «Інструкції про порядок виключення з інвентарю залізниць тягового рухомого 

складу», затверджений. Першим заступником генерального директора «Укрзалізниці» 15.02.1995 р 

Особливості експлуатації залізничного транспорту кожного типу визначаються на підставі наступних 

експлуатаційних документів: 

 формуляр (паспортів) - містить найважливіші технічні та експлуатаційні характеристики; 

 Технічного опису. 

З урахуванням особливостей експлуатації залізничного транспорту його вартість може бути представлена 

у вигляді: 

З = З - Сдр, 

Со - вартість залізничного транспорту без урахування додаткових робіт; 

Сдр - вартість додаткових робіт по введенню залізничного транспорту в експлуатацію (капітального 

ремонту, технічного обслуговування, усунення несправностей і т.д.). 

Вихідними даними для оцінки є такі технічні та експлуатаційні характеристики і економічні показники: 

 Призначений ресурс - в кількості календарних років експлуатації або величиною пробігу (для 

локомотивів); 

 Міжремонтний ресурс; 

 Терміни зберігання (якщо рухомий склад зберігається на складі); 

 Поточна вартість рухомого складу; 

 Поточна вартість робіт по приведенню рухомого складу в справний стан (якщо він несправний); 

 Поточна вартість капітальних і поточних (деповських) ремонтів; 

 Поточна вартість технічного обслуговування. 

Оцінка вартості проводиться з урахуванням умов експлуатації рухомого складу. Методика розрахунку 

вартості рухомого складу залізничного транспорту також аналогічна методиці розрахунку вартості 

авіаційної техніки. 

У разі експлуатації рухомого складу відповідно до концепції «за станом» оцінка може проводитися за 

загальною методології витратного підходу. 

Особливістю локомотивів як об'єктів оцінки є те, що їх вартість ліквідації значно перевищує вартість 

розбирання і може досягати 10 - 20% від відновної вартості. Ця обставина не дозволяє нехтувати в 

розрахунках вартістю ліквідації навіть на початкових етапах експлуатації локомотивів. 

Порівняльний підхід як правило, є основним при оцінці ринкової вартості рухомого складу залізничного 

транспорту. Основними елементами порівняння для рухомого складу залізничного транспорту є рік 

випуску, комплектація, технічний стан, умови продажу, а другорядними - напрацювання в мотогодинах 

(для тяглового рухомого складу). Після зіставлення оцінюваного об'єкта і аналога і виявлення 

відмінностей, необхідно внести поправки. Методика внесення поправок відповідає загальній методології 

порівняльного підходу. 

 

25. Нестандартизоване обладнання: класифікація, характеристики, за якими проводиться 

ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки 

нестандартизованого обладнання. 

 

Нестандартизовані обладнання — обладнання, що передбачені в затверджених проектах (робочих 

проектів) і кошторисів на капітальне будівництво і виготовляється за разових (одиничних) замовлень 

підприємствами або будівельно-монтажними організаціями по замовних специфікацій та кресленнями 

проектно-конструкторських організацій, що не повторюється і застосовується лише в силу особливих 

технічних рішень у проекті. 

 

 

26. Будівельні машини (механізми) та обладнання: класифікація, характеристики, за якими 

проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки 

будівельних машин (механізмів) та обладнання. 

 



 

 

27. Засоби вимірювання і контролю (прилади): класифікація, характеристики, за якими 

проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки 

засобів вимірювання і контролю. 

 

 

28. Універсальне промислове обладнання, що використовується на підприємствах різних галузей 

економіки: класифікація, характеристики, за якими проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що 

впливають на його вартість. Особливості оцінки універсального промислового обладнання. 

 

 

29. Офісне обладнання: класифікація, характеристики, за якими проводиться ідентифікація 

об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки офісного обладнання. 

 

 

30. Інструменти, виробничий та господарський інвентар: класифікація, характеристики, за якими 

проводиться ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на вартість. Особливості оцінки 

інструментів, виробничого та господарського інвентарю. 

 

 

31. Прилади побутові електромеханічні: класифікація, характеристики, за якими проводиться 

ідентифікація об’єкта оцінки, що впливають на його вартість. Особливості оцінки приладів 

побутових електромеханічних. 

 

 

32. Оцінка імпортного обладнання. 

 

 

33. Нормативно-правове регулювання та методологічні засади визначення вартості рухомого 

майна Збройних Сил України та інших військових формувань. 

 

Військове майно - це державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та 

організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини). До військового майна належать будинки, 

споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-

мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-

просвітницьке,  медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо. 

Методика оцінки вартості військового майна, а також порядок його реалізації розробляються 

Міністерством оборони України, узгоджуються із заінтересованими міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Порядок 

відчуження військового майна визначається Кабінетом Міністрів України. 

Порядок визначення залишкової вартості рухомого майна Збройних Сил України та інших військових 

формувань здійснюється в відповідності до “Методики визначення залишкової вартості майна Збройних 

Сил України”, затвердж. Постановою Кабінета Міністрів України від 29.05.1998 р. № 759. 


