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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Насирова, А. Н. Оценка стоимости предприятия (Группа отелей 
«Виктория»)   

Магистерская диссертация: 59 с., 6 рис., 8 табл., 21 источников, 11 
приложений. 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОХОДНЫЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ, ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель работы: проведение оценки стоимости предприятия на основе 
группы отелей «Виктория», проведение анализа полученных результатов, 
формирование рекомендаций по управлению и увеличению стоимости 
предприятия. 

Актуальность работы: в современном мире в условиях жёсткой 
конкуренции и быстро изменяющейся внешней экономической среды, 
необходимо своевременно и динамично реагировать на поставленные задачи и 
трудности. Для выживания предприятия на конкурентном рынке, используется 
новые инструменты и технологии управления бизнесом. Одним из факторов 
оценки конкурентоспособности является оценка эффективности использования 
имеющихся ресурсов, а именно оценка стоимости и прибыли предприятия. 

Объект исследования: гостиничный комплекс «Виктория», в состав 
входят 3 гостиницы, 4 ресторана, СПА-центр, бизнес центр, с помещениями 
под длительную и почасовую аренду, паркинг, конференц-залы. 

Предмет исследования: стоимость предприятия и методы её управления 
и увеличения. 

Результаты и их новизна: изучены методы, используемые в Республике 
Беларусь, для оценки стоимости предприятия, дана их характеристика и 
возможность их использования. Дан анализ полученным результатам. 
Предложены мероприятия по увеличению стоимости изучаемого предприятия и 
возможность дальнейшего использования полученных результатов.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Насирова, А. Н. Ацэнка кошту прадпрыемства (Група гатэляў 
«Вікторыя») 

Магістарская дысертацыя: 59 с., 6 мал., 8 табл., 21 крыніц, 11 
прыкладанняў. 

АЦЭНКА КОШТУ ПРАДПРЫЕМСТВЫ, ДАХОДНЫ МЕТАД АЦЭНКІ, 
КАШТОЎНЫ МЕТАД АЦЭНКІ, КІРАВАННЕ КОШТАМ ПРАДПРЫЕМСТВА 

Мэта працы: правядзенне ацэнкі кошту прадпрыемства на аснове групы 
гатэляў «Вікторыя», правядзенне аналізу атрыманых вынікаў, фарміраванне 
рэкамендацый па кіраванні і павелічэнню кошту прадпрыемства. 

Актуальнасць працы: у сучасным свеце ва ўмовах жорсткай 
канкурэнцыі і хутка зменлівай знешняй эканамічнай асяроддзя, неабходна 
своечасова і дынамічна рэагаваць на пастаўленыя задачы і цяжкасці. Для 
выжывання прадпрыемства на канкурэнтным рынку, выкарыстоўваецца новыя 
інструменты і тэхналогіі кіравання бізнесам. Адным з фактараў ацэнкі 
канкурэнтаздольнасці з'яўляецца ацэнка эфектыўнасці выкарыстання наяўных 
рэсурсаў, а менавіта ацэнка кошту і прыбытку прадпрыемства. 

Аб'ект даследавання: гасцінічны комплекс «Вікторыя», у склад 
уваходзяць 3 гасцініцы, 4 рэстарана, СПА-цэнтр, бізнес цэнтр, з памяшканнямі 
пад працяглую і пагадзінную арэнду, паркінг, канферэнц-залы. 

Прадмет даследавання: кошт прадпрыемства і метады яе кіравання і 
павелічэння. 

Вынікі і іх навізна: вывучаны метады, якія выкарыстоўваюцца ў 
Рэспубліцы Беларусь, для ацэнкі кошту прадпрыемства, дадзена іх 
характарыстыка і магчымасць іх выкарыстання. Дадзены аналіз атрыманых 
вынікаў. Прапанаваны мерапрыемствы па павелічэнні кошту вывучаемай 
прадпрыемствы і магчымасць далейшага выкарыстання атрыманых вынікаў.  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Nasirava, H. N. Enterprise valuation (Victoria Hotel Group) 

Master thesis: 59 p., 6 fig., 8 tabl., 21 sources, 11 applications. 

EVALUATION OF THE COST OF THE ENTERPRISE, THE INCOME 
METHOD OF EVALUATION, COST METHOD OF EVALUATION, COST 
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

Aim: to assess the value of the enterprise on the basis of a group of hotels 
"Victoria", to analyze the obtained results, to form recommendations for the 
management and increase the value of the enterprise. 

The relevance of the work: in the modern world in the conditions of tough 
competition and a rapidly changing external economic environment, it is necessary to 
react promptly and dynamically to the tasks and difficulties. For the survival of an 
enterprise in a competitive market, new business management tools and technologies 
are used. One of the factors for assessing competitiveness is the assessment of the 
effectiveness of the use of available resources, namely the assessment of the value 
and profit of the enterprise. 

Object of study: the hotel complex "Victoria", consists of 3 hotels, 4 
restaurants, a spa center, a business center, with rooms for long and hourly rent, 
parking, conference rooms. 

Subject of research: the value of the enterprise and methods of its 
management and increase of its value. 

Results and their novelty: to study the methods used in the Republic of 
Belarus, to assess the value of the enterprise, study their characteristics and the 
possibility of their use. To analise the results. To propose measures to increase the 
cost of the studied enterprise and the possibility of further use of the results. 
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