
Тема 6. Оцінювання вартості стартапа 
 
1. Методи оцінювання вартості стартапів.  
 
Питання грошової оцінки вартості стартапу є надзвичайно важливими 

для обох сторін процесу венчурного фінансування – підприємця, який є 
автором та ініціатором проекту, та потенційного інвестора. І автору, і 
інвестору важливо оцінити поточну вартість, очікувану ринкову ціну та 
капіталізацію проекту. Тому методи оцінки бізнесу, що дозволять 
визначити як проміжну, на етапах залученнянаступного траншу 
інвестування, так і кінцеву вартість проекту, на етапі виході з 
ньоговенчурних інвесторів, є надзвичайно важливими при прийнятті 
рішення щодо реалізації та фінансування стартапу. 

Загалом, для традиційних проектів виділяють такі підходи щодо 
оцінки вартості підприємств, що їх реалізують: 

    Ринковий підхід. 
    Спосіб визначення вартості підприємства, заснований на порівнянні 

даного підприємства з аналогічними вже проданими капіталовкладеннями 
з акцентом на порівняння саме вартості капіталу. 

    Прибутковий підхід. 
    Загальний спосіб визначення вартості підприємства і його власного 

капіталу, заснований на конкретній оцінці та підрахунку очікуваних доходів 
від діяльності. 

    Підхід на основі активів. 
    Загальний спосіб визначення вартості підприємства і його власного 

капіталу, заснованийточному обчисленні вартості активів підприємства 
виключаючи  зобов'язання. 

На жаль, жоден з цих визнаних вже та апробованих підходів не дає 
об'єктивної оцінки ефективності інвестицій в стартапи. При прийнятті 
рішення про участь в проекті інвестор оцінює його за такими 
параметрами:розумність і затребуваність проекту, його цільова 
аудиторія;ризики проекту, можливість їх мінімізації;можливість контролю 
за ходом проекту;передбачувана норма прибутку проекту;глибина аналізу 
прогнозів по фінансовим і маркетинговим параметрам проекту;стабільність 
зростання області бізнесу, на яку націлений проект;можливість виходу з 
проекту (ліквідність успішного проекту, мінімізація збитків в разі провалу). 

 
Глибина опрацювання і точність відповідей на наведені питання,знову 

ж таки, дуже залежить від стадії, на якій знаходиться проект. Очевидно, що 



проект на стадії ідеї не може похвалитися глибиною аналізу ринку.Фахівці 
вважають, що першим потенціал проекту повинен аналізувати саме бізнес 
експерт, а не технолог, при цьому, він виходить з припущення, що 
запропонована технологія працює, і продукт вже створений. На цій стадії 
він оцінює можливість побудови рентабельного бізнесу. Наразі найбільш 
розповсюдженими та такими, що довели свою практичну цінність, є такі 
методи: 

 
    Витратний метод – дозволяє оцінити реальні фінансові витрати на 

створення проекту за аналогією з існуючим. 
    Метод Беркусу–дозволяє оцінити потенціал стартапу за допомогою 

введення емпіричних коефіцієнтів до відновлювального методу. 
    Метод норми прибутку – передбачає обчислення майбутньої 

вартості інвестиції та вартості проекту. 
    Метод оцінки потенційної аудиторії з точки зору прибутковості 

клієнта– спирається на стандартний метод оцінки бізнесу за доходом. 
    Метод оцінки перспективної вартості, заснований на 

мультиплікаторі–найпопулярнішим з яких є заснований на визначенні 
коефіцієнту відношення капіталізації до виручки. 

    Метод розрахунку по моделі AveMaria (вільне скорочення від англ. 
Acquisition, Value, Engagement, Monetization, Retention, IntellectualProperty). 

    Метод скорингу–дозволяє оцінити стартап до моменту отримання 
перших доходів, при цьому порівнює його з іншими типовими проектами, 
що фінансуються, і коригує середню оцінку. 

    Метод PVN («PalcemvNebo») –оцінки, отримані на основі цього 
методу, але спираючись на бізнес-інтуїцію інвестора, є найбільш надійними 
і достовірними. 

http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/99812 
 

Метод оцінювання Опис 

1 Метод Беркуса Оцінка базується на визначені 5 ключових факторів успіху 

2 
Сумування факторів 
ризику 

Оцінка на основі базового значення, скоригованого для 12 
стандартних факторів ризику 

3 
Система показників, збір 
даних 

Оцінка на основі середньої вартості, обчисленої для 
аналогічної компанії 

4 
Метод порівняльних 
транзакцій 

Оцінка, що базується на правилі трьох показників KPI від 
аналогічної компанії 

5 Балансова вартість Оцінка, що базується на матеріальних активах компанії 
6 Ліквідаційна вартість Оцінка на основі мінімальної вартості матеріальних активів 



7 
Дисконтований грошовий 
потік 

Оцінка, що будується на сумі усіх майбутніх грошових 
потоків 

8 Перший Чиказький метод 
Оцінка по середньозваженому числу трьох інших сценаріїв 
оцінки 

9 
Метод венчурного 
капіталу 

Оцінка на базі показника ROI, який очікується інвесторами 

Зверніть увагу, що більшість методів оцінки базуються на даних, таких як порівняльні 
матеріали або базова оцінка аналогічних компаній. Такі дані потрібно збирати окремо. 

 
Метод Беркуса 
 
Просте і зручне правило для оцінки вартості вашого стартапу. Метод 

розроблений Дейвом Беркусом, відомим автором та інвестором. Базовий 
критерій — чи вважаєте ви, що вартість бізнесу може досягнути $20 млн 
через 4 роки після заснування стартапу? Якщо відповідь «так», можете 
оцінити ваш стартап відповідно до п’яти основних критеріїв: 

 
    Ідея (базове значення) — $300 тис. 
    Прототип (технологія) — $500 тис. 
    Ефективність команди менеджменту — $300 тис. 
    Стратегічні відносини (вихід на ринок) — $200 тис. 
    Випуск продукту або продаж — $100 тис. 
Попередня оцінка — $1,4 млн. Це дає приблизне уявлення про те, 

скільки коштує стартап та що слід поліпшити (те, що важливіше для 
проекту). За словами Беркуса, вартість попередньої грошової оцінки не 
повинна перевищувати $2 млн. Детальніше про  

 
Метод Беркуса можна дізнатися https://berkonomics.com/?p=131 
 
Метод підсумовування факторів ризику (RFS).  
 

Метод підсумовування чинника ризику або метод RFS є більш поглибленою версією методу 
Беркуса. В першу чергу, визначаєте початкову вартість бізнесу. Потім налаштовуєте 
зазначену вартість для 12 факторів ризику, властивих стартапам на етапі розвитку: 

Початкове вартість   $1 500 000 

1. Ризик менеджменту Дуже низький +$500 000 $2 000 000 

2. Стадія бізнесу Середній   



3. Законодавчі/політичні ризики Середній   

4. Виробничі ризики Середній   

5. Ризики збуту та виробництва Середній   

6. Ризик фінансування/залучення 
капіталу 

Середній   

7. Ризик конкуренції Дуже високий -$500 000 $1 500 000 

8. Технологічний ризик Низький +$250 000 $1 750 000 

9. Ризик судових процесів Дуже низький +$500 000 $2 250 000 

10. Міжнародні ризики Середній   

11. Репутаційні ризики Дуже низький +$500 000 $2 750 000 

12. Потенційно вигідний вихід Середній   

Оцінка бізнесу     $2 750 000 

  

Початкове значення визначається як середнє для аналогічного бізнесу у вашому регіоні, а 
фактори ризику моделюються у вигляді кратних значень в розмірі $250 тис, починаючи від 
$500 тис за дуже невеликий ризик та -$500 тис для дуже високого ризику. Найважче завдання 
для цього методу, як і для більшості аналогічних методів оцінки — знайти інформацію про 
подібні стартапи. 

Метод RFS призначений для стартапів, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку. 

http://blog.gust.com/valuations-101-the-risk-factor-summation-method/ 
 
 
Метод оцінки показників.  

Складніший підхід до завдання оцінки стартапу. Починається так само, як і метод RFS, тобто 
ви визначаєте базову оцінку бізнесу, після чого коригуєте значення для певного набору 
критеріїв. Нічого нового, крім того, що ці критерії самі по собі оцінюються на підставі їх 
впливу на загальний успіх проекту. 

    Вага vs. середній проект 

1. Можливості команди 40% 125% 

2. Готовність продукту/технології 30% 100% 

3. Розмір ринку 20% 15% 

4. Конкуренція 10% 75% 

    

Початкова вартість $1 500 000  

Коефіцієнт 117,5%  

Оцінка стартапу $1 760 250   



Ваш бізнес на 17,5% краще, ніж схожі в цілому проекти 

Цей інструмент також відомий як метод Білла Пейна, що розглядає шість критеріїв: 
менеджмент (30%), потенціал можливостей (25%), товар або послуга (10%), канали збуту 
(10%), стадія бізнесу (10%) та інші фактори (15%). 

Метод призначений для стартапів, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку.  

Метод порівняльних транзакцій 

Метод порівняльних транзакцій складається лише з трьох правил. 

 

Залежно від типу стартапу потрібно знайти індикатор, який буде оптимальним аналогом 
для оцінки бізнесу. Цей показник може бути специфічним для вашої галузі: щомісячний 
періодичний дохід (SaaS), кількість працівників (тимчасових), кількість відділень (роздрібна 
торгівля), заявлені патенти (медтехніка/біотехнології), щотижневі активні користувачі тощо. 
У більшості випадків ви можете просто взяти рядки з P&L: обсяг продажів, валова маржа, 
EBITDA та інше. 

  Продано за 
Коефіцієнт 
доходу 

Коефіцієнт WAU 
(Weekly Active 
Users) 

Схожий бізнес #1 $957 3,0 x 2,3 x 

Схожий бізнес #2 $647 3,3 x 6,4 x 

Схожий бізнес #3 $327 1,9 x 1,5 x 

Схожий бізнес #4 $737 5,4 x 0,2 x 

Схожий бізнес #5 $6 248 8,6 x 5,7 x 

Схожий бізнес #6 $39 087 7,3 x 4 x 

Схожий бізнес #7 $6 576 12,1 x 31 x 



Схожий бізнес #8 $4 258 8,3 x 3,5 x 

Схожий бізнес #9 $3 798 3,4 x 1,1 X 

 Дохід WAU  

Індикатор мого бізнесу $90 1000  

Середньозважений коефіцієнт 7,6  6,7  

Оцінка бізнесу, що базується на такому 
методі $685 $6,736  

В залежності від показників аналогічного бізнесу, стартап оцінюється в $685 або $6 736 

Метод порівняльних транзакцій призначений для стартапів на ранніх та пізніх стадіях 
розвитку.  

https://www.business-valuation.net/methods/precedent-transactions/ 

5. Метод балансової вартості 

Забудьте про магічний ящик і подивіться на свій бізнес з іншого боку. 

 

Балансова вартість відноситься до чистої вартості компанії, тобто матеріальних активів, 
«hardware». Метод балансової вартості не дуже підходить для стартапів, оскільки він 
орієнтований на матеріальну цінність компанії, тоді як більшість стартапів 
зосереджуються на нематеріальних активах: дослідження та розробки в галузі біотехнологій, 
база користувачів та розробка ПЗ для веб-стартапів тощо.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_value 

6. Метод ліквідаційної вартості 



Рідко є прийнятним з точки зору продавця, засновника стартапу, адже мова йде про 
ліквідаційну вартість компанії, коли вона згортає бізнес. У вартість входять матеріальні 
активи: нерухомість, обладнання, інвентар і все, для чого ви можете знайти покупця за 
короткий проміжок часу. Проблема в тому, що продати все потрібно дуже швидко, буквально 
за пару місяців, тому ціна буде невеликою. Практично, ліквідаційна вартість є сумою вартості 
«брухту» всіх матеріальних активів компанії. 

Однак для інвестора ліквідаційна вартість корисна як параметр для оцінки ризику 
інвестування. Більша величина ліквідаційної вартості означає нижчий ризик. Наприклад, 
при всіх інших рівних умовах краще вкладати гроші в компанію, яка володіє своїм 
обладнанням, а не в ту, що його орендує. Принаймні, ви зможете заробити гроші на продажі 
обладнання, у випадку ж оренди ви нічого не отримаєте. 

 

Яка різниця між балансовою вартістю та вартістю ліквідації? Якщо стартапу дійсно 
доведеться продати свої активи у разі банкрутства, сума, яку він отримає від продажу, 
швидше за все виявиться нижче його балансової вартості через несприятливі умови продажу. 
Ліквідаційна вартість визначає ту суму, яку акціонери отримують при виході з бізнесу, 
а балансова — ту, що вони вклали у бізнес. 

 

7. Метод дисконтованих грошових потоків (DCF) 

Якщо ваш стартап працює добре, він приносить певну суму грошей щороку. Можна сказати, 
що поточна вартість бізнесу — це сума всіх майбутніх грошових потоків протягом наступних 
років. І саме ця ідея закладена в оцінку за методом DCF. 



 

Скажімо, ви прогнозуєте надходження грошових потоків протягом N років. Що далі? 

Варіант 1: ви вважаєте, що бізнес буде постійно зростати та генерувати певні (поки точно 
невідомі) грошові потоки після N років. Далі можете застосувати формулу для кінцевої 
вартості (terminal value — TV): 

TV = CFn + 1 / (r- g); де «r» — дисконтна ставка, а «g» — очікуваний темп зростання 

Варіант 2: ви плануєте вихід з бізнесу після N років. По-перше, ви хочете оцінити майбутню 
вартість придбання вашого стартапу, наприклад, за допомогою методу порівняльних 
транзакцій, описаного вище. Тоді ви повинні застосувати знижку до цієї майбутньої вартості, 
щоб отримати чисту поточну вартість: 

TV = вихідна вартість / (1 + r) ^ n 

Рекомендується використовувати цей метод для стартапів на зрілих стадіях розвитку.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow 

8. Перший Чиказький метод 

Відповідає на конкретне питання: який шанс у вашого бізнесу стати великим? Як ви 
можете оцінити його потенціал? Перший Чиказький метод (названий на честь Першого 
Чиказького банку) відповідає на це питання шляхом проведення трьох оцінок: вірогідність 
найгіршого сценарію (малий бізнес), нормального сценарію (середній бізнес), найкращого 
сценарію (великий бізнес). 



 

Кожна оцінка здійснюється за допомогою методу DCF. Далі ви маєте визначити у відсотках 
ймовірність кожного сценарію. Ваша оцінка, відповідно до першого Чиказького методу, є 
середньозваженою величиною для кожного випадку. 

Перший Чиказький метод призначений для стартапів на зрілих стадіях розвитку.  

http://www.venionaire.com/first-chicago-method-valuation/ 

9. Метод венчурного капіталу 

Як зазначає сама назва, метод венчурного капіталу аналізує ситуацію з точки зору інвестора. 



 

Бізнесмен завжди очікує певну рентабельність для своїх інвестицій, наприклад, 20-разову. 
Крім того, згідно з галузевими стандартами інвестор вважає, що ваш бізнес може бути 
проданий за $100 млн через 8 років. На підставі цих двох елементів інвестор визначатиме 
максимальну суму, яку він готовий інвестувати у ваш бізнес після коригування 
майбутнього дроблення капіталу. 

Метод «венчурного капіталу» підійде для проектів на ранніх та зрілих стадіях розвитку.  

http://blog.gust.com/startup-valuations-101-the-venture-capital-method/ 

 
 
    Метод розрахунку по моделі AveMaria (вільне скорочення від 

англ. Acquisition, Value, Engagement, Monetization, Retention, 
IntellectualProperty). 

 
-Acquisition  (Одержання  нових  клієнтів  або  користувачів).  Яка 

аудиторія проекту, який її розмір, як її можна описати і характеризувати? За 
допомогою  яких  каналів,  партнерів  можна  залучити  описану  аудиторію, 
скільки людина в підсумку можна залучити в якості користувачів 
(клієнтів)? 

Value (цінність -автор визнає, що термін невдалий, правильніше було 
б  Cost -витрати).  Скільки  коштує  відвідувач,  скільки  коштує  користувач 



(клієнт)? Яка вартість залучення користувача (клієнта) в різних каналах? 
Що впливає на вартість залучення? Яка гранична вартість залучення?- 

Engagement (Залучення користувача (клієнта)). Опис бажаних дій для 
активного і пасивного користувача, а також другорядних, побічних дій. 
Сюди ж відносимо взаємодія користувачів (клієнтів) між собою.- 

Monetization (Монетизація проекту). Яким чином кількість і 
активність користувачів  будуть  конвертовані  в  виручку  проекту?  
Додатково  можна описати різні способи монетизації для різних сегментів 
користувачів. В який момент користувач себе окупить? 

-Retention  (утримання  клієнтів).  Опис  того,  як  змусити  повернутися 
клієнта,  перетворити  його  в  постійного  користувача,  переконати  його 
заплатити  за  членство  (статус)?  Все  це  відноситься  до  теми  утримання 
клієнтів.  Як  буде  розподілятися  бюджет  між  залученням  нових  клієнтів  
і утриманням  старих?  Зіставлення  LCV  (Lifetime  Customer  Value -
кількість грошей, що було знесене клієнтом в ваш бізнес), вартості 
залучення клієнта і вартості утримання. 

-Intellectual  Property (інтелектуальна власність). Як компанія захищає 
себе від підступів конкурентів і від того, що незадоволений співробітник 
йде і відкриває  конкуруючу  компанію?  Як  компанія  може  убезпечити  
себе  від копіювання реалізації робочої ідеї?  

 
    Метод скорингу – Scorecard Method 
Автор -інвестиційний «ангел» Білл Пейн. Метод також відомий як 

метод Білла Пейна або метод бенчмаркінгу (Bill Payne Method, Benchmark 
Method).Цей  метод  порівнює  придбану  компанію  з  іншими  типовими 
фінансуються  ангелом  стартапами  і  коригує  середню  оцінку  недавно 
профінансованих  стартапів  в  регіоні,  щоб  отримати  оцінку  стартапу  до 

моменту отримання перших доходів. Такі порівняння можуть бути зроблені 
тільки для компаній в тій же стадії розвитку, тобто до початку отримання 
доходу. Методологія схожа на метод Брукса, але має прив'язку до 
конкретних місцевих умов. 

Перший крок у використанні методу повинен визначити середню 
оцінку компанії в цьому регіоні і в цьому секторі економіки. Середня оцінка 
може змінюватися  від  регіону  до  регіону  в  залежності  від  стану  
економіки  і конкурентного середовища для стартапів. У більшості регіонів 
ця оцінка не змінюється значно залежно від сектора економіки. 

Другий  крок  у  визначенні  оцінки  стартапа  до  моменту  отримання 
доходів - це, використовуючи метод скорингу, порівняти придбану 



компанію з  вашими  даними  про  подібні  угоди  з  розглядом  наступних  
факторів  і коефіцієнтів, які впливають на вартість оцінки: 

1. Наявність сильної команди, що управляє: 0-30%; 
2. Розмір ринку: 0-25%; 
3. Новизна продукту і технології: 0-15%; 
4. Конкурентне оточення: 0-10%; 
5. Маркетинг, канали продажів, партнерство: 0-10%; 
6. Потреба в додаткових інвестиціях: 0-5%; 
7. Інші фактори: 0-5% 
 
    Метод PVN («PalcemvNebo») –оцінки, отримані на основі цього 

методу, але спираючись на бізнес-інтуїцію інвестора, є найбільш надійними 
і достовірними. 
Найпоширеніший метод оцінки стартапів - метод PVN. Це вид експертної 
оцінки, широко застосовуваний Гуру АйТи області, зокрема, за 
непідтвердженими даними, самим Стівом Джобсом (досить прочитати 
біографію Стіва Джобса). 
Абревіатура даного методу походить від перших букв популярної фрази 
«Palchem v Nebo». 
Незважаючи на свою «антинауковість», оцінки, отримані на основі цього 
методу, при хорошій інтуїції інвестора, є найбільш надійними і достовірними. 


