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ПЕРЕДМОВА 

 

Розвиток підприємства як складної динамічної системи потребує 

використання в процесах прийняття рішень узагальнюючих або результуючих 

показників, важливе місце серед яких займає вартість підприємства. В сучасних 

умовах управління вартість підприємства є основним параметром, що 

характеризує економічний потенціал суб’єкта господарювання, а динаміка 

зміни вартості є важливим показником якості управління. Входження 

вітчизняних підприємств до світової економічної системи в якості 

рівноправних учасників вимагає прийняття рішень з використанням новітніх 

методів формування їх вартості. 

Вартість підприємства є комплексним критерієм оцінки його стану у 

порівнянні з такими обліково-аналітичними показниками як виручка, прибуток, 

рентабельність діяльності та ін. Показник вартості підприємства охоплює 

перераховані показники, а також, залежно від методу обчислення, враховує 

значний перелік інших факторів, серед яких рівень розвитку зовнішнього 

середовища підприємства, асиметрія дохідності на ринках капіталу, 

альтернативні можливості вкладення капіталу. 

Показник вартості підприємства на сьогодні відіграє визначальну роль в 

управлінні, оскільки, з одного боку, він є комплексною характеристикою стану 

діяльності, що адекватно відображає його фінансові параметри, економічну 

ефективність та очікувані перспективи розвитку, виступає орієнтиром, з яким 

власники та управлінський персонал узгоджують свої рішення. З іншого боку, 

це основний показник, який дозволяє реалізувати інтереси всіх зацікавлених в 

результатах діяльності підприємства осіб. Підтримка показника вартості 

підприємства на належному рівні, забезпечення його збереження та зростання 

створюють передумови для сталого розвитку бізнесу. 

Проблема розробки методології системи вартісного вимірювання в 

бухгалтерському обліку, адекватної вимогам користувачів облікової 

інформації, є найбільш актуальною проблемою, яку намагаються вирішити 

вчені-бухгалтери протягом останнього століття. 
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Аналіз вартості вітчизняних підприємств свідчить про наявність значного 

розриву між їх ринковою та балансовою вартістю, що, в першу чергу, 

обумовлене, недосконалістю діючих обліково-інформаційних моделей. 

З іншого боку, застосування існуючих підходів до оцінки ринкової вартості не 

забезпечує адекватного розрахунку реальної ринкової вартості підприємства.  

Розходження у показниках балансової та реальної ринкової вартості 

підприємства обумовлюються дією як об’єктивних, так й суб’єктивних 

обставин. Вітчизняне законодавство в сфері бухгалтерського обліку надає 

суб’єктам господарювання можливість вибору методів оцінки активів та 

зобов’язань, процедур обробки та узагальнення облікових даних. В практиці 

формування облікової політики такий вибір методів оцінки, як правило, є 

необґрунтованим та здійснюється без урахування галузевих особливостей 

діяльності. Крім цього спостерігається невиконання вимог та рекомендацій 

П(С)БО в частині достовірної оцінки вартості активів та зобов’язань з 

урахуванням зміни їх реальної вартості, можливостей одержання економічних 

вигод. 

Недостатньо дослідженою як з теоретичної, так і з практичної точки 

зору є проблема обґрунтування системи оцінки факторів вартості 

підприємства. Дослідження цієї проблеми потребує вивчення макро- та 

мікросередовища функціонування підприємства, статистичної та експертної 

інформації про розвиток галузі та ринку, на яких здійснює діяльність суб’єкт 

господарювання. Аналіз факторів, що впливають на вартість підприємства, є 

першочерговим завданням, вирішення якого забезпечує отримання 

обґрунтованої вартості бізнесу. 

У вітчизняних та зарубіжних публікаціях розглядаються проблеми 

використання різних методів визначення або оцінки вартості підприємства, що 

за умови використання однакових факторів, показників вартості та вихідних 

даних дають, як правило, різні значення вартості. Така ситуація ускладнює 

вибір адекватного методу оцінки вартості підприємства і вимагає врахування 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників у кожному конкретному випадку.  

Актуальність вирішення проблеми вибору оптимальних методів оцінки 

вартості підприємства обумовлюється відсутністю чітко встановлених 

обмежень щодо застосування відповідних методів оцінки, недостатнім 
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обґрунтуванням математичних змінних та нечіткою інтерпретацією одержаних 

результатів та параметрів їх достовірності, недосконалістю діючої системи 

бухгалтерського обліку, яка формує фінансову звітність, що ускладнює 

здійснення процесу оцінювання вартості підприємства.  

Ефективна реалізація стратегії управління підприємством залежить від 

якості її інформаційного забезпечення. Надання своєчасної, достовірної та 

релевантної інформації про фактори генерування та руйнування вартості є 

запорукою прийняття своєчасних управлінських рішень, які забезпечують 

підтримання вартості підприємства та його подальший розвиток як складного 

динамічного механізму. Належна організація системи бухгалтерського обліку 

як основного джерела інформації щодо факторів та складових вартості є 

визначальною умовою утворення дієвого механізму генерування вартості 

суб’єкта господарювання. 

Складність процесу формування вартості підприємства визначається 

багаторівневістю застосування оціночних процедур на рівні об’єктів 

бухгалтерського обліку, а також статей фінансової звітності. Здійснення 

численних коригуючих заходів вимагає належного відображення їх результатів 

у фінансовій звітності підприємства. 

Процес формування вартості підприємства є складним динамічним 

явищем, що виходить за межі системи бухгалтерського обліку та 

опосередковується виконанням додаткових аналітичних процедур. Послідовне 

визначення справедливої вартості чистих активів, оцінка рівня прибутковості 

діяльності, безпосередній розрахунок вартості та її коригування під впливом 

чинників ризику становлять основу процесу оцінювання ринкової вартості 

підприємства та формують інформаційну базу для прийняття виважених 

економічних рішень. 

Вирішенню проблеми побудови методологічно стрункої системи 

формування та оцінювання вартості підприємства з використанням облікового 

інструментарію на основі концепції справедливої оцінки активів та зобов’язань 

як складових вартості підприємства присвячена представлена монографія. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Облікова інтерпретація процесу формування вартості підприємства 

Вартість підприємства є важливим узагальнюючим показником, який 

дозволяє комплексно оцінити рівень розвитку підприємства у складному 

конкурентному середовищі та відображає ступінь досягнутих економічних, 

технічних, технологічних, організаційних, фінансових, соціальних та інших 

переваг. Система показників вартості дозволяє визначити якість та 

ефективність управління в частині регулювання впливу генеруючих та 

руйнуючих факторів вартості, дає можливість визначити потенційну здатність 

активів підприємства забезпечувати високий рівень приросту вкладеного 

інвестиційного капіталу. Як правило, високий рівень показників вартості 

свідчить про здатність підприємства безперервно продовжувати свою 

діяльність, підтверджує його достатню ліквідність та платоспроможність, 

ділову активність. 

Наявність великої кількості досліджень, присвячених проблемам 

формування вартості підприємства, та використання різного інструментарію 

для оцінювання вартості зумовлює виникнення протиріч у підходах щодо 

розуміння сутності, видів, методів оцінки вартості підприємства, зокрема, і в 

бухгалтерському обліку. 

Дослідження особливостей розвитку поняття “вартість підприємства” в різних 

сферах економічного знання дозволив визначити послідовність еволюції концепції 

вартості. Так, з’явившись у сфері економічної теорії, де виокремлення категорії 

вартості підприємства пов’язане з пошуком міри, яка забезпечує еквівалентний 

обмін, поступово ця категорія перейшла до сфери бухгалтерського та 

управлінського обліку.  

В економічній теорії поняття “вартість підприємства” розкривається з 

точки зору його фундаментального змісту, в бухгалтерському та 

управлінському обліку прослідковується переважно його практична орієнтація. 

В бухгалтерському (фінансовому) обліку вартість підприємства визначається на 



Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського  
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основі понесених витрат і є вартістю чистих активів підприємства (всіх активів 

за вирахуванням зобов’язань). Використання методики оцінки вартості 

підприємства на основі розрахунку чистих активів розкривав ще у 1910 р. П. 

Цьомпа, вказуючи, що практика віднімає пасиви від активів і різницю називає 

чистим майном [
1
,c. 66]. Відмінність підходу до визначення вартості в 

економічній теорії (політекономії) та в бухгалтерському обліку підтверджував 

А. Літтлтон. На його думку, ціна в політичній економії визначається попитом і 

пропозицією, а в бухгалтерському обліку затратами (витратами) [
2
, с. 366]. 

Розвиток бухгалтерської методології та поява механізму облікової 

політики в 70-х рр. ХХ ст. в США, що був поступово впроваджений в 

національну систему бухгалтерського обліку із введенням П(С)БО, обумовили 

суб’єктивізацію поняття вартості. Під суб’єктивізацією в цьому випадку 

розуміється зростання ролі суб’єкта ведення обліку (бухгалтера), у процесах 

визначення вартості підприємства. 

Історична облікова вартість до 70-х рр. ХХ ст. мала значний авторитет і не 

піддавалась сумнівам з боку користувачів облікової інформації, але на сьогодні, 

в світлі механізму професійного судження, історична облікова вартість не є 

“істинною вартістю підприємства в останній інстанції”. Цей приклад є доказом 

того, що впровадження окремих елементів облікової методології, які 

вирішують прикладні задачі в конкретний момент часу, можуть створювати 

проблеми концептуального характеру, які знижують довіру до бухгалтерського 

обліку як окремого інституту в сучасній економічній системі. 

Критикуючи наявні можливості бухгалтерів викривляти показники 

балансу, П. Цьомпа зауважує, що опираючись на погляди юристів, бухгалтер 

почуває себе достатньо авторитетним, щоб “одним розчерком пера чаклувати” 

майнові цінності (активи) та вартості капіталу (сукупний капітал) [
3
, с. VI]. 
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Розвиток та ускладнення економічних відносин, неможливість їх повного й 

точного врахування в системі фінансового обліку, зумовили запровадження 

поняття “вартість підприємства” в середовищі управлінського обліку. Це, в 

свою чергу, сприяло розробці нового інструментарію – системи стратегічного 

вартісно-орієнтованого обліку та системи збалансованих показників. 

За словами П. Цьомпи, облікова методологія в частині достовірного 

визначення показників вартості є недостатньо розвинутою. В теорії 

бухгалтерського обліку необхідно спочатку визначити джерела і порядок 

виникнення вартості, оскільки бухгалтерія займається виключно 

відображенням вартості та її перетворень [
4
, с. XVI]. 

Проблеми у концептуальному становленні системи бухгалтерського обліку 

створили передумови для формування такої сфери економічного знання, як 

професійна оцінка. Нездатність історичного принципу, реалізованого в 

бухгалтерському обліку, забезпечити потреби користувачів інформації про 

вартість підприємства, зокрема, про її ринкову вартість, зумовила виділення 

окремого напряму оцінки – оцінки вартості підприємства. В результаті 

поступового розвитку цієї сфери професійних знань були сформовані базові 

підходи до оцінки вартості підприємства (затратний, дохідний, ринковий), які 

покладаються в основу процедур оцінки вартості. 

Поєднання професійного інструментарію професійної оцінки та аудиту 

сприяло появі нового напряму діяльності – due diligence, який передбачає всебічне 

дослідження діяльності підприємства, його фінансового стану і місця на ринку, 

дозволяє мінімізувати ризики і підвищити якість прийняття рішень при здійсненні 

угод купівлі-продажу підприємства. Обов’язковість проведення оцінки вартості 

підприємства під час здійснення угод злиття або поглинання із застосуванням due 

diligence підтверджують фахівці в сфері оцінки вартості підприємств, зокрема, 

К. Ферріс та Б. Пешеро [
5
, с. 242]. В результаті проведеного аналізу переліку 

послуг аудиторських компаній, що проводять due diligence (Аудиторська компанія 

                                                 
4
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Феррис ; [пер. с англ. К. Феррис, Б. П. Пешеро]. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 

256 с. 
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“SP Audit” [
6
], Група компаній “Аудит А” [

7
], Аудиторская фірма “Главбух-аудит” 

[
8
], ЗАО “РУФАУДИТ” [

9
], “Объединенная консалтинговая группа” [

10
]), було 

встановлено, що однією з таких послуг є оцінка вартості підприємства, за 

результатами якої складається Звіт про оцінку вартості бізнесу.  

Внаслідок розглянутих процесів були утворені підсистеми фінансового та 

управлінського обліку, які являють собою відносно самостійні сфери 

економічного знання, що дозволяють формувати вартість підприємства. 

Значний вплив на їх розвиток здійснила економічна теорія й теорія професійної 

оцінки, які повинні покладатися в основу розробки методології бухгалтерського 

обліку, орієнтованої на вимоги системи формування вартості підприємства. 

Застосування такого підходу дозволить використати існуючі напрацювання в 

суміжних сферах дослідження та обрати адекватний вимогам ринку капіталу 

варіант облікового забезпечення системи формування вартості підприємства. 

Починаючи з середини ХХ ст. управлінський облік характеризувався 

впровадженням широкого кола нових підходів, розроблених з метою 

врахування змін, що відбуваються в економіці та вирішення проблеми 

неефективності управлінських структур підприємств. У 50-60 рр. ХХ ст. значна 

увага дослідників приділялась характеру інформації, що надається системою 

управлінського обліку, для процесу прийняття економічних рішень. Наприкінці 

60-х рр. – початку 70-х рр. ХХ ст. окремі дослідники (Д. Соломонс, Р. Ентоні та 

ін.) підтримали ідею застосування концепції залишкового доходу та оптимального 

контролю автономних підрозділів підприємства. 

Кінець ХХ ст. ознаменувався значним поширенням в сфері управлінського 

обліку нових концепцій: стратегічного управлінського обліку; реінжинірингу 

бізнес-процесів; збалансованої системи показників. Об’єднуючим елементом 

для наведених концепцій була їх залежність від порад консультантів 
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підприємства. Представники консалтингових компаній з огляду на специфіку 

своєї діяльності можуть одержувати інформацію як про внутрішнє, так і про 

зовнішнє середовище функціонування підприємства, що створює основу для 

реалізації цих концепцій. 

Враховуючи сучасний рівень розвитку світової економіки, окремі 

дослідники в сфері бухгалтерського обліку наводять аргументи необхідності 

удосконалення облікової системи відповідно до потреб користувачів фінансової 

інформації про вартість підприємства. Разом з тим, удосконалення системи 

бухгалтерського обліку, що базується на національних П(С)БО, не 

підтримується всіма представниками вітчизняної бухгалтерської спільноти. 

Внаслідок цього розвиток бухгалтерського обліку в напрямі удосконалення 

його вартісної орієнтації не набув значного поширення в Україні. 

Одним з перших, хто звернув увагу на особливості побудови облікової 

системи в напрямі забезпечення вимог підприємства і наголосив на 

необхідності її удосконалення, був американський науковець Х. Кепнік. У 1975 

р. в праці “Вартісно-орієнтований бухгалтерський облік: еволюція чи 

революція” [
11

] він визначив, що функція фінансового обліку не полягає у 

вимірюванні вартості бізнесу як цілого, а полягає у тому, щоб супроводжувати 

інформацію про економічні ресурси підприємства. Ця відмінність обумовлює 

необхідність відокремлення бухгалтерської функції від інвестиційної. Таким 

чином, автором безпосередньо визначалось, що інформація, яка надається 

бухгалтерським обліком, не відповідає вимогам, що висуваються інвесторами 

до інформації про вартість підприємства. 

Як звертав увагу М.Х. Еванс, найбільш важливим кроком до забезпечення 

виконання фінансової функції відносно формування вартості підприємства є 

відмова від використання традиційної бухгалтерської моделі [
12

]. Виходячи з 

підходу автора, необхідним є пошук нового шляху до вимірювання стану і 

результатів діяльності підприємства, орієнтованого на вимоги фінансового 
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менеджменту, в якому основний акцент робиться на аналізі зростання вартості, а 

не на аналізі надходжень. 

Переорієнтація бухгалтерського обліку на вартісно-орієнтовану систему, 

що виконує інформаційне забезпечення процесу генерування вартості 

ускладнюється існуванням ряду причини, що перешкоджають реалізації цієї 

функції. Так, проаналізувавши теоретико-методологічні засади фінансового 

обліку, в основу яких покладена ретроспективна орієнтація, Н. Хамфрі [
13

] 

дійшов висновку, що традиційна система обліку не забезпечує і не може 

забезпечувати потреби користувачів в інформації про вартість підприємства. На 

його думку, вирішити цю проблему може використання розробленої ним 

концепції AFTF – “Бухгалтерський облік для майбутнього”. Концепція AFTF 

ґрунтується на реалізації перспективної облікової моделі у складі 

універсальних показників ринкової вартості та грошових потоків, яка 

забезпечує надання інформації про вартість підприємства, корисної для 

прийняття економічних рішень. Застосування цієї моделі забезпечує 

релевантність облікової інформації. 

З виходом у світ праці С. Діпіази (молодшого) та Р. Екклза “Майбутнє 

корпоративної звітності …” [
14

] у сфері бухгалтерського обліку фактично 

відбулась інформаційна революція. Зокрема, автори – практикуючі аудитори і 

працівники компанії “PricewaterhouseCoopers” – довели світовій бухгалтерській 

громадськості, що бухгалтерська звітність не відповідає сучасним запитам 

користувачів. Для забезпечення відповідності зростаючим запитам учасників 

фондового ринку, на їх думку, в бухгалтерській фінансовій звітності повинна 

розкриватись інформація про фактори, що впливають на вартість підприємства, 

тобто на її інвестиційну цінність. 

Вирішення зазначеної проблеми здійснювалося використанням 

розробленої концепції звітності, спрямованої на створення вартості – 

“ValueReporting”. Її основною відмінністю від традиційної облікової моделі, 

задекларованої US GAAP, була необхідність доповнення традиційної 

фінансової звітності показниками про нефінансові результати діяльності, які 
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слугують індикаторами зміни вартості підприємства, причому, з 

випередженням в часі, на відміну від фінансових результатів, що визначаються 

в кінці конкретного звітного періоду. 

По своїй суті концепція “ValueReporting” передбачає значну кореляцію 

між вартістю, розрахованою за її принципами, та ринковою вартістю 

підприємства. В той же час, застосування концепції “ValueReporting” не 

дозволяє формувати ринкову вартість підприємства у фінансовій звітності. На 

виділені авторами індикатори вартості впливає значна кількість зовнішніх 

факторів, внаслідок чого рівень кореляції між вартістю за принципами 

“ValueReporting” та ринковою вартістю підприємства постійно змінюється, що 

не дозволяє ефективно управляти останньою. На нашу думку, більш 

перспективним напрямом досліджень є розробка моделі звітності, що 

відображає реальну ринкову вартість підприємства. 

Бухгалтерська звітність не відображає повної вартості сучасної компанії, 

що зауважується рядом авторів [
15

, с. 42; 
16

, с. 19]. Активи, що відображаються в 

обліку, не враховують цілого ряду ресурсів, які використовуються 

підприємством і приносять дохід (вкладення в НДДКР, навчання персоналу 

тощо). Всі ці ресурси відносяться до елементів капіталу, але не визнаються 

активами відповідно до стандартів обліку і не беруть участі в розрахунку 

бухгалтерського прибутку. Тому, на думку авторів, з точки зору стратегічного 

аналізу та стратегічного управління такі ресурси слід враховувати при 

визначенні розміру використовуваного капіталу. Крім цього пропонується 

використання в системі обліку концепції EVA, що враховує такі ресурси, та 

дозволяє відобразити повну вартість корпорації. 

Проблема необхідності удосконалення діючої системи бухгалтерського 

обліку набула комплексного характеру і стосується не лише господарських 

суб’єктів, які залучають капітал, а й фінансово-кредитних установ, що є 
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учасниками ринку капіталу. Зокрема, як зазначає Т.Н. Мозгальова [
17

, с. 8], 

якщо в минулому столітті базою для оцінки та прийняття рішень виступали 

бухгалтерські показники, то сучасні умови діяльності банків не дозволяють їх 

ізольовано ефективно використовувати. На заміну бухгалтерській концепції 

прийшла економічна, основою якої є ринкова вартість. 

На сьогодні перед бухгалтерським обліком постала необхідність його 

переорієнтації на нові потреби користувачів інформації про вартість 

підприємства. Традиційна облікова система орієнтується на визначення 

фінансових результатів діяльності підприємства, що декларується як одне з 

основних завдань ведення обліку. Сучасна система бухгалтерського обліку 

повинна надавати інформацію про фактори генерування / руйнування вартості 

підприємства, зокрема, про грошові потоки, які забезпечують релевантне 

представлення діяльності підприємства. Реалізація такого завдання передбачає 

концептуальну перебудову системи вартісного вимірювання, що 

використовується в бухгалтерському обліку, з її переходом від історичної 

оцінки до ринкової. 

Починаючи з кінця 80-х рр. ХХ ст. однією з концепцій, що набула 

поширення в сфері управління великих компаній, стала концепція вартісно-

орієнтованого менеджменту (value-based management). Як пише Х. Ронте, 

вартісно-орієнтований менеджмент – це концепція вимірювання та управління 

бізнесом, що створює довгострокову вартість для акціонерів, яка 

задовольнятиме потреби користувачів з ринку капіталів та товарного ринку [
18

, 

с. 38]. Підтримали поширення цієї концепції працівники компанії “McKinsey” 

Т. Коупленд, Т. Коллер та Дж. Муррін, праця яких “Вартість компаній: оцінка і 

управління” [
19

] вчинила значний світовий вплив на розвиток цієї сфери 

наукових досліджень. 
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До цього часу концепція вартісно-орієнтованого менеджменту перебуває в 

стадії розвитку, що засвідчує існування декількох підходів до її реалізації, що 

пропонуються окремими дослідницькими групами та консалтинговими 

компаніями (“Stern Stewart & Co”; “Marakon Associates”; “McKinsey & Co”; 

“Price Waterhouse Coopers”; “L.E.K. Consulting”; “HOLT Value Association”). 

Хоча наведені підходи до реалізації концепції вартісно-орієнтованого 

менеджменту базуються на різних фундаментальних засадах створення вартості 

(стратегія, організаційна структура, вимірники), використовують різні 

інструменти оцінки (економічна додана вартість, ринкова додана вартість, 

додана вартість акціонерів тощо), всі вони спрямовані на досягнення однієї 

мети – максимізації вартості підприємства. 

Участь фахівців з бухгалтерського обліку у процесі формування та 

оцінювання вартості підприємства передбачає наявність у них спеціальних 

професійних вмінь та навичок. Американський дослідник Е. Хеслоп [
20

, с. 72] 

піднімає питання можливості використання консультації бухгалтера з питань 

продажу бізнесу. На думку автора, відповідь на це питання залежить від 

конкретної ситуації, досвіду бухгалтера та його здатності мінімізувати майбутні 

податкові платежі шляхом застосування формальних і неформальних 

інституційних факторів. Таким чином, в зарубіжних країнах бухгалтер, як 

виконавець облікових процедур, вважається не повною мірою причетним до 

процесу формування вартості підприємства за умови відсутності у нього 

спеціальних знань. 

Удосконалення системи бухгалтерського обліку повинно здійснюватись з 

урахуванням інформаційних можливостей усіх її підсистем (управлінської, 

фінансової) в частині створення відповідного забезпечення процесу 

формування та оцінювання вартості підприємства. 

Підприємство як об’єкт оцінювання в бухгалтерському обліку. 

Підприємство, як об’єкт власності, може бути джерелом прибутку та об’єктом 

ринкової угоди. Відповідно, воно виступає специфічним товаром, який може 

бути проданий, переданий у заставу, застрахований, внесений до заповіту тощо. 

Підприємство перетворюється на об’єкт угоди, товар зі всіма належними йому 
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властивостями. Операції з таким специфічним товаром, як підприємство, 

повинні відображатися в системі бухгалтерського обліку.  

При цьому підприємство як товар та як об’єкт оцінювання має власні 

специфічні характеристики корисності і вартості. Перш за все, як будь-який 

товар, підприємство повинне володіти корисністю для покупця та відповідною 

споживчою вартістю. Як і в будь-якого іншого товару, корисність підприємства 

реалізується через його використання (споживання). Основа корисності 

підприємства полягає в його здатності приносити прибуток власнику та 

задовольняти вимоги осіб, зацікавлених в його функціонуванні. Корисність 

виявляється через процес функціонування підприємства. Тому операції з ним, 

як зі специфічним товаром, повинні підлягати обліковій оцінці та 

відображатись в системі бухгалтерського обліку в цілях забезпечення такою 

інформацією суб’єктів прийняття рішень. 

На нашу думку, основними специфічними властивостями підприємства як 

товару, що впливають на відображення його вартості в системі бухгалтерського 

обліку, є такі: ініціативні управлінські заходи; зовнішнє середовище 

підприємства, вартість якого визначається; результати функціонування 

підприємства, що утворюються під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників.  

Серед вказаних властивостей зовнішні (ринкові) чинники мають 

превалюючу роль, що має обов’язково враховуватись у процесі розробки 

облікового забезпечення системи формування вартості підприємства, зокрема, 

при виборі методів оцінки вартості. Як наслідок, в бухгалтерському обліку 

вартість підприємства виступає зовнішньою відносно системи обліку 

категорією, що порівнюється з балансовою вартістю, яка формується на основі 

бухгалтерських даних.  

Разом з цим діюча облікова методологія не дозволяє повною мірою 

достовірно визначати ринкову вартість підприємства як окремого специфічного 

товару внаслідок об’єктивних причин (табл. 1.1).  

Відповідно, на сьогодні достовірно сформувати вартість підприємства 

через застосування бухгалтерського оціночного інструментарію неможливо. 

Дослідження причин неможливості достовірної оцінки вартості 

підприємства на основі інформації, що генерується в системі бухгалтерського 

обліку, підтверджує необхідність якісної перебудови бухгалтерської 
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методології в цілях досягнення адекватності облікового забезпечення потребам 

формування вартості підприємства.  

Таблиця 1.1. Причини неможливості достовірної оцінки вартості 

підприємства в системи діючої облікової методології 

№ 

з/п 

Причини неможливості 

достовірної оцінки 
Характеристика 

1 Складність врахування 

ринкових очікувань 

(прогнозних оцінок) сторін-

учасників 

В основу системи бухгалтерського обліку покладено 

поняття факту господарського життя – дій або подій, 

що відбулись в господарській діяльності 

підприємства. Як наслідок, до складу конвенційного 

предмету бухгалтерського обліку планові або 

прогнозні факти не включаються 

2 Підприємство як складна 

динамічна система з 

визначеною метою має 

емерджентні властивості, що 

не притаманні жодній з її 

підсистем 

Такі властивості визначаються існуванням 

синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів, які 

підприємство має в своєму розпорядженні. 

Виходячи з цього, сумарна справедлива ринкова 

оцінка всіх активів підприємства буде нижчою за 

ринкову вартість підприємства як цілісного об’єкта 

 

Починаючи з 70-х рр. ХХ ст., необхідність зміни облікової методології 

активно підтримується зарубіжними дослідниками. Для заповнення існуючого 

“інформаційного вакууму” між попитом на інформацію про вартість 

підприємства з боку учасників ринку капіталу та можливостями облікового 

середовища науковцями створено декілька десятків обліково-орієнтованих 

моделей визначення вартості підприємства. В історичній ретроспективі ці 

моделі здійснили значний вплив на формування і розвиток концепції вартісно-

орієнтованого бухгалтерського обліку. Якщо концепція вартісно-орієнтованого 

менеджменту з’явилась у 80-х рр. ХХ ст. в США, то перша концепція вартісно-

орієнтованого бухгалтерського обліку з’явилась дещо раніше – у 70-х рр. і 

фактично стала передумовою появи першої.  

Розробка концепцій звітності про вартість підприємства стала логічним 

продовженням численних дискусій в міжнародних бухгалтерських виданнях. 

Популярність такого підходу почала зростати в більшості європейських країн 

починаючи з 70-х рр. ХХ ст. Зокрема, у Великобританії необхідність вирішення 

проблеми оцінки вартості піднімались не лише вченими зі сфери 

бухгалтерського обліку, а й професійними бухгалтерськими організаціями. 

Великобританія стала країною, в якій вперше широкого розвитку набула 

концепція справедливої вартості, яка задовольняла інтереси всіх учасників 
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ринку, зацікавлених у формуванні вартості об’єктів (активів, капіталу, 

зобов’язань) на основі облікових даних. 

Комітетом з розробки стандартів Великобританії у 1975 р. було 

опубліковано “Корпоративний звіт”. Одним з розділів цього документу були 

рекомендації з впровадження звітності про додану вартість, яка відображала 

наявні у підприємства переваги, що виникають в результаті дій управлінців і 

працівників підприємства, вкладників капіталу, держави та ін. [
21

, с. 2]. 

Пропозиції розробників звіту були позитивно сприйняті професійною 

спільнотою та у 1977 р. британським урядом було опубліковано урядовий 

документ “Майбутнє звітності компаній”, що розкривав особливості складання 

звітів про додану вартість підприємства. Цей документ привернув значну увагу 

британських профспілок, які побачили в ньому можливість і підставу для 

перегляду рівня заробітної плати працівників підприємств.  

Внаслідок зазначених процесів застосування концепції доданої вартості в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності одержало значну підтримку з 

боку уряду і серед науковців в сфері бухгалтерського обліку. Концепція доданої 

вартості була викладена у вигляді спеціальних звітів Інститутом дипломованих 

бухгалтерів Англії та Уельсу, Інститутом дипломованих бухгалтерів Шотландії 

та іншими професійними організаціями. 

Розвиток концепції доданої вартості в бухгалтерському обліку призвів до її 

широкого впровадження в практичну діяльність великих компаній. Як 

зазначали С.Дж. Грей та К.Т. Маундерс, в окремі періоди 80-х рр. ХХ ст. звіти 

про додану вартість публікувались більше ніж 30% великих британських 

компаній [
22

, с. 12]. Однак така тенденція мала локальний характер, та не 

набула поширення в інших країнах.  

Європейськими компаніями складання звітності про додану вартість 

почало здійснюватись у 90-х рр. ХХ ст. За результатами проведеного у 1993 р. 

А. Халлером та Г. Столови дослідження [
23

, с. 9] було встановлено, що із 100 
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найбільших німецьких та французьких компаній-груп звітність про додану 

вартість складають 19 % французьких і 26 % німецьких компаній. Звіти про 

додану вартість, зазвичай, включають статті доходів та витрат у необхідних для 

користувачів розрізах. Зокрема, вони містять дві частини: перша частина 

показує зменшення доданої вартості підприємства (вихідна додана вартість), 

друга – прирощення доданої вартості (вхідна додана вартість).  

В звітах про додану вартість компаніями переважно розкривається 

розподіл доданої вартості за такими напрямами: працівники (заробітна плата, 

бонуси, комісійні та премії; джерела залучення капіталу (дивіденди акціонерів, 

банківські кредити); уряд (за видами податків); реінвестиції підприємства 

(амортизація, нерозподілений прибуток). Відповідно, наведені показники 

формуються на основі бухгалтерських даних, що не дозволяє створити 

ефективних передумов функціонування системи формування вартості 

підприємства внаслідок неврахування позабалансових факторів генерування та 

руйнування вартості підприємства. 

Основними перевагами використання звітів про додану вартість 

вважаються:чітка орієнтація облікової політики на цілі компанії;можливість 

більш глибокого аналізу продуктивності діяльності підприємства;можливість 

обґрунтування оптимального розміру підприємства;встановлення взаємозв’язку 

між обліковою системою підприємства та системою національних рахунків. 

Одними з найбільших недоліків звітів про додану вартість є використання для 

оцінки факторів, що впливають на вартість, історичної оцінки та врахування 

лише тих факторів, які охоплені діючою системою бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

Дослідження публічних даних вітчизняних підприємств підтвердило, що 

українськими підприємствами звіти про додану вартість не складаються та не 

оприлюднюються. Однак, для забезпечення ефективного функціонування 

системи формування вартості підприємства необхідне належне обліково-

інформаційне забезпечення, яке не може забезпечити діюча система 

бухгалтерського обліку.  

Вирішення цієї проблеми можливе за умови розробки системи 

бухгалтерської звітності, яка б враховувала вплив генеруючих й руйнуючих 

факторів на вартість активів та зобов’язань підприємства і дозволяла визначити 

ринкову вартість підприємства.  
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Тенденції розвитку фінансового ринку України свідчать про підвищення 

уваги вітчизняних підприємств до залучення фінансових ресурсів через фондові 

інструменти. За результатами 1-го кварталу 2011 р. за даними ДКЦПФРУ 

капіталізація лістингових компаній фондового ринку України становила 250,29 

млрд. грн. та порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилась на 73,39 %. 

Також у першому півріччі 2011 р. порівняно з даними аналогічного періоду 

2010 р. у 2,5 рази (або на 66,70 млрд. грн.) збільшився обсяг біржових 

контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі (табл. 1.2). 

Не дивлячись на деяке зменшення обсягів біржових контрактів (договорів) 

з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом січня-червня 2012 року 

(99,2 млрд. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. (113,6 млрд. грн.), 

загальна тенденція 2009-2012 рр. свідчить про постійне зростання обсягів 

операцій з цінними паперами вітчизняних підприємств. За даними НКЦПФРУ 

[24] найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах 

торгівлі протягом 1-го півріччя 2012 р. зафіксовано з державними облігаціями 

України – 61,04 млрд. грн. (61,53% від загального обсягу виконаних біржових 

контрактів (договорів) та акціями – 15,59 млрд. грн. (або 15,71%). 

Наведені тенденції характеризують зміну інституційних запитів щодо 

системи бухгалтерського обліку, що зумовлює необхідність її методологічної 

перебудови для формування обліково-аналітичного забезпечення системи 

формування вартості підприємства. 

Вирішення проблеми надання бухгалтерської інформації для цілей 

формування вартості підприємства, науковцями пропонується значна кількість 

облікових моделей, що базуються на застосуванні концепції економічної 

доданої вартості, які розглядаються як спеціальні надбудови до діючої системи 

обліку. Загальною метою цих моделей є вимірювання доданої вартості для 

акціонерів компанії шляхом віднімання витрат на капітал від чистих грошових 

надходжень підприємства. Такий підхід передбачає, що плата за використання 

власного і позикового капіталу повинна розглядатись як звичайні витрати. 

Основним показником, що повинен враховуватись, є чистий прибуток або 

додана вартість. 
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Передумовою виникнення концепції доданої вартості є розробки 

англійських економістів Р. Гамільтона (1777 р.) та А. Маршала (1890 р.), які 

відмічали, що для того, щоб фірма створювала багатство, вона повинна 

заробляти більше, ніж вона витрачає на використання залученого та власного 

капіталу [
25

, с. 303], а також “теорія економічного кола” французького 

економіста Ф. Кене, яка використовувалась при розробці “Tableau Économique” 

у 1760 р. [
26

, с. 9]. Пропозиції Ф. Кене були покладені в основу системи 

національної економічної статистики у Німеччині та Франції, де економічна 

додана вартість стала індикатором економічного розвитку країни. 

Найбільш поширеною бухгалтерською моделлю формування вартості 

підприємства, що базується на розрахунку доданої вартості, є облікова модель 

“Економічна додана вартість” – “Economic Value Added” (EVA™), розроблена 

представниками компанії “Stern Stewart & Company”. В її основу покладено 

використання залишкового доходу замість доходів чи грошових потоків, що 

виникають в результаті здійснення господарських операцій, для вимірювання 

фінансового становища підприємства. Причиною побудови EVA™, на думку 

розробників, є те, що стандартні показники вимірювання ефективності 

функціонування підприємства (виручка, прибуток у розрахунку на одну акцію, 

рентабельність капіталу, темпи зростання доходів підприємства), що базуються 

на обліковій інформації, не забезпечують вимірювання результатів 

функціонування корпоративних підприємств. Зокрема, у 1995 р. представник 

компанії “Stern Stewart & Company”, рекламуючи запатентовану ним торгову 

марку EVA™, зазначав, що саме EVA™ визначає вартість цінних паперів на 

фондовому ринку [
27

, с. 20]. 

Дослідження змісту моделі ЕVA™, свідчить що її використання в 

практичній діяльності підприємств не дозволяє визначити їх ринкову вартість 

або наблизити облікову вартість до ринкової. Модель ЕVA™ забезпечує 

                                                 
25

 Biddle G. C. Does EVAtm beat earnings? Evidence on associations with stock returns and firm 

values / Gary C. Biddle, Robert M. Bowen, James S. Wallace // Journal of Accounting and 

Economics. – 1997. – № 24. – P. 301-336. 
26

 Haller A. Value added in financial accounting a comparative study between Germany and France 

/ Axel Haller, Hervé Stolowy // Presentation at the Annual Congress of the European Accounting 

Association. – Birmingham. – May 10-12, 1995. – P. 1-51. 
27Stewart Stern. Stern Stewart advertising / Stern Stewart // Harvard Business Review. – 1995. 

November-December. – Р. 20. 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
24 

встановлення взаємозв’язку між економічною доданою вартістю, що 

розраховується як різниця між традиційними доходами та витратами на 

залучення капіталу, з ринковою вартістю підприємства. Внаслідок цього 

економічна додана вартість, що розраховується на основі даних 

бухгалтерського обліку, виступає індикатором ринкової вартості підприємства. 

Одним з варіантів реалізації концепції економічної доданої вартості є 

облікова модель “Бухгалтерський облік для майбутнього” (“Accounting for the 

future” (AFTF)), розроблена Н. Хамфрі [
28

]. Ця модель розроблена з метою 

удосконалення системи бухгалтерського обліку, що базується на US GAAP. 

Основною метою її створення було надання зацікавленим користувачам 

інформації про вартість підприємства, що базується не тільки на використанні 

даних ретроспективного характеру, але й прогнозних показників, що 

враховують майбутні грошові надходження підприємства. Об’єктом 

оцінювання AFTF є майбутні грошові потоки, які визначаються на основі 

ретроспективних даних підприємства за останні 5 років. Оскільки ця облікова 

модель базується на концепції економічної доданої вартості в якості ставки 

дисконтування для розрахунку перспективних грошових потоків 

використовуються витрати на залучення власного та позикового капіталу 

підприємства. 

Модель AFTF розроблена як спеціальний інструмент для формування 

бухгалтерської фінансової звітності про вартість підприємства на основі 

використання техніки бюджетування капіталу підприємства. Вона формує 

інформацію про вартість, однак повністю не дублює її, а надає максимально 

наближену до ринкової вартість підприємства. Перевагою облікової моделі 

AFTF є її досить проста побудова та зручність застосування в практичній 

діяльності підприємств. Модель AFTF, на відміну від EVA™, є розширенням 

системи обліку, яка базується на прийнятій в моделі обліку (за US GAAP) 

концепції грошових потоків. 

Інший варіант облікової моделі “Інтелектуальний коефіцієнт доданої 

вартості” – “Value added intellectual coefficient ” (VAIC), розробленої А. Пулічем 
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у 2000 р. [
29

], є системою індикаторів для вимірювання доданої вартості, що 

генерується інтелектуальним капіталом підприємства. В основу розробки цієї 

моделі покладено гіпотезу, що додана вартість є основним індикатором 

трансформації нематеріальних активів в ринкові активи підприємства. Модель 

VAIC дозволяє визначити ефективність використання матеріальних та 

нематеріальних активів через процес створення вартості підприємства. Ця 

модель використовує ретроспективні дані бухгалтерського обліку за МСФЗ в 

частині об’єктів, які є основними при створенні вартості підприємства – 

фінансовий, людський та структурний капітал.  

Аналіз змісту і специфіки застосування моделі VAIC в бухгалтерського 

обліку свідчить про те, що вона не забезпечує повноцінного надання інформації 

про вартість підприємства, однак дозволяє виокремити основні фактори, що 

впливають на її створення – людський та структурний капітал. За умови 

створення облікового забезпечення, що дозволить управляти вказаними 

факторами на підприємстві, матиме місце достовірне формування вартості 

підприємства. 

У наукових працях з бухгалтерського обліку пропонуються й інші моделі, 

які розкривають взаємозв’язок доданої вартості з інтелектуальним капіталом 

підприємства, серед яких “Розрахункова нематеріальна вартість” (“Calculated 

intangible value”) Т. Стюарта (1997 р.) та “Доходи капіталу знань” (“Knowledge 

capital earnings”) Б. Лева (2001 р.). Основним їх недоліком у визначенні вартості 

підприємства, на нашу думку, є орієнтація тільки на інтелектуальний капітал, 

без урахування інших факторів. У вказаних моделях використовуються облікові 

дані, однак вітчизняна система бухгалтерського обліку не дозволяє надавати 

повноцінну інформацію про інтелектуальний капітал підприємства, що є 

основною причиною неможливості застосування цих моделей в економічній 

практиці з метою підвищення ефективності управління підприємством. 

Крім розглянутих підходів зарубіжних дослідників до розробки облікових 

моделей як засобу формування вартості підприємства, в останні роки 

з’являються пропозиції українських та російських науковців. Зокрема, 

проблемам впровадження концепції економічної доданої вартості для оцінки 

діяльності групи підприємств присвячено увагу вітчизняними вченими. 
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Зокрема, В.М. Костюченко [
30

, с. 425-444] виділено структуру EVA балансу, 

С.Ф. Головим [
31

, с. 365] визначено відмінність бухгалтерського та 

економічного підходу до прибутку на основі застосування концепції EVA. 

Систему обліково-аналітичного забезпечення системи формування 

вартості розроблено А.І. Шигаєвим [
32

, с. 28] (рис. 1.1).  

 

 

Рис. 1.1. Архітектоніка функцій системи обліково-аналітичного 

забезпечення вартісно-орієнтованого управління А.І. Шигаєва 
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У рамках наведеної системи автором запропоновано актуарний облік, що 

базується на виділенні бухгалтерських рахунків для відображення економічних 

ресурсів та вимог до них, рахунків сукупного фінансового результату, вільних 

грошових потоків, економічної вартості, позабалансових рахунків для обліку 

еколого-соціальних аспектів діяльності підприємства. 

Виділені автором показники і фактори результативності, окрім 

екологічних і соціальних об’єктів діяльності, переважно базуються на 

переоцінених об’єктах обліку, що відображаються у фінансовій звітності, також 

не враховується вплив факторів руйнування вартості, як наслідок, розроблена 

система не дозволяє наблизити одержану на основі облікової інформації 

вартість підприємства до ринкової [
33

, с. 35]. 

Обліково-аналітичну модель формування інформаційного забезпечення 

процесу оцінки вартості підприємства розроблено Бродською І.І. [
34

, с. 11] (рис. 

1.2). В основу моделі покладено два основних джерела одержання доходу, що 

зумовлені стадіями життєвого циклу підприємства: дохід від діяльності 

підприємства, що функціонує (на стадії зародження, зростання, зрілості); дохід 

від продажу активів підприємства, яке перебуває на стадії занепаду, ліквідації, 

або в разі придбання для перепродажу.  

Виходячи із виділених джерел, автором запропоновано комбіновану 

методику оцінки вартості підприємства, що передбачає застосування дохідного 

та майнового підходів. Обмеження розробленої моделі перешкоджають 

включенню до складу бухгалтерського обліку нових об’єктів (інтелектуального, 

соціального, екологічного капіталу тощо), які в умовах розвитку економіки 

знань виступають основними факторами генерування вартості, що не дозволяє 

на її основі побудувати ефективно діючу систему формування вартості 

підприємства. 
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Рис. 1.2. Обліково-аналітична модель формування інформаційного 

забезпечення процесу оцінки вартості підприємства І.І. Бродської  
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(Б. Лев), “Вартісно-орієнтована система обліку” (А.І. Шигаєв), “Обліково-

аналітична модель” (І.І. Бродська)) засвідчив, що наведені підходи, на основі 

яких розроблено обліково-орієнтовані моделі визначення вартості 

підприємства, повністю або більшою мірою базуються на використанні 

інформації, що генерується системою бухгалтерського обліку. Це підтверджує 

необхідність створення системи інформаційного забезпечення формування 

вартості підприємства на основі облікової підсистеми із залученням інформації 

з інших джерел. Інші інформаційні підсистеми (фінансового менеджменту, 

стратегічного обліку, маркетингова інформаційна система тощо) не можуть 

виступати повноцінним альтернативним базисом для розробки інформаційного 

забезпечення формування вартості підприємства. 

Процес оцінювання вартості підприємства передбачає поелементну оцінку 

активів і зобов’язань з наступним коригуванням їх вартості з урахуванням 

грошових потоків, порівнянням темпів приросту доходів, витрат, балансових 

статей та співвідношення їх значень. Це зумовлює необхідність побудови 

якісно нового інтегрованого підходу до оцінки вартості підприємства на основі 

облікової інформації з урахуванням майбутніх очікувань ринку. Відповідно, 

поряд з визначенням вартості чистих активів на основі їх справедливої 

(ринкової) вартості, визначальної ролі набувають прогнозні показники, що 

відображають зміни вартості підприємства (виручка, прибуток та похідні від 

них) під впливом синергетичної дії генеруючих факторів, які не піддаються 

прямій грошовій оцінці і не відображаються в балансі підприємства. 

Важливим інструментом приведення бухгалтерського обліку до вимог 

системи формування вартості підприємства є удосконалення механізму 

облікової політики. Це пов’язано з тим, що вартість підприємства може бути 

визначена за умови наявності прозорої, з позиції ринку, облікової політики.  

Достовірне визначення вартості активів і зобов’язань підприємства 

забезпечується вибором тих методів оцінки, які більшою мірою відповідають 

ринковій ситуації. З іншого боку, наявність достовірної інформації про 

облікову політику підприємства, як складової системи корпоративного 

управління, виступає для учасників ринку умовою стабільності діяльності 
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підприємства та загалом може сприяти підвищенню ринкової вартості 

підприємства [35]. 

Удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою надання 

необхідної інформації про вартість підприємства зумовлює необхідність 

уточнення принципів бухгалтерського обліку. Зокрема, визначальним 

принципом у системі обліку, орієнтованій на формування вартості, повинен 

бути принцип доречності (релевантності), який забезпечує вибір інформації в 

процесі оцінки вартості підприємства; 

Розвиток бухгалтерського обліку у напрямі забезпечення цілей 

формування та оцінювання вартості підприємства вимагає зміни завдань, що 

ставляться перед бухгалтерським обліком, як системою, що генерує 

інформацію для прийняття економічних рішень. При цьому виникає 

необхідність уточнення мети бухгалтерського обліку в частині надання 

необхідної інформації про вартість підприємства. Бухгалтерська звітність 

повинна забезпечувати надання точної інформації про результати діяльності 

підприємства, які визначають його вартість.  

Науковий пошук в сфері бухгалтерської звітності повинен враховувати 

можливі напрями, що наведені нижче (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Напрями розвитку системи бухгалтерської звітності про вартість 

підприємства 
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 Як показало опитування у 2002 р. представниками компанії “McKinsey” більше 200 

компаній із понад 30-ти країн світу, інвестори готові платити більше за акції тих компаній, 

які забезпечують прозоре ведення бухгалтерського обліку [“Global investor opinion survey” 

(“McKinsey”, 2002). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mckinsey.com/practices/corporategovernance]. 
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Трансформація завдань бухгалтерського обліку при впровадженні 

вартісно-орієнтованих моделей обробки даних забезпечить приведення системи 

обліку у відповідність до потреб інформаційного забезпечення формування 

вартості підприємства. Класичний набір завдань, які має виконувати облікова 

система підприємства включає такі [
36

, с. 8; 
37

, с. 20; 
38

]:1) надання достовірної 

інформації про діяльність підприємства для прийняття управлінських 

рішень;2) збереження майна власника;3) визначення фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

Позиції Е.С. Хендріксена та М.Ф. Ван Бреда [
39

, с. 563] сприяли 

поширенню такого завдання бухгалтерського обліку як перерозподіл ресурсів 

в галузях національної економіки. За цим завданням система бухгалтерського 

обліку повинна надавати таку інформацію, яка б дозволяла приймати рішення 

щодо оптимального розподілу ресурсів між всіма зацікавленими сторонами.  

Наведені завдання переважно орієнтуються на об’єкти власності і не 

забезпечують формування інформації щодо об’єктів генерування та руйнування 

вартості підприємства. Їх часова орієнтація спрямована на минулі події і не 

враховує умов створення майбутніх економічних вигід. Внаслідок появи нового 

завдання, виникає необхідність внесення змін до методології бухгалтерського 

обліку шляхом удосконалення підходів до оцінки об’єктів та удосконалення 

системи бухгалтерської звітності шляхом її вертикального (через включення 

нових об’єктів, що впливають на генерування вартості) та горизонтального 

(через додавання нефінансових показників про генеруючи фактори вартості) 

розгортання. 

Доцільність зміни завдань бухгалтерського обліку в умовах розробки 

системи обліку, орієнтованої на формування вартості підтримується 

                                                 
36

 Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник для студентів спеціальності 

“Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / за редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 6-те вид. 

[доп. і перероб.] – Житомир : ПП “Рута”, 2005. – 726 с. 
37

 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет для руководителя / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов.  – М. : 

Проспект, 2000. – 288 с. 
38

 О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/popular/buch/.  
3939

 Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета : Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда. – 

[под ред. проф. Я.В. Соколова] ; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.: ил. 

http://www.consultant.ru/popular/buch/
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А.І. Шигаєвим [
40

, с. 23] та О.А. Лаговською [
41

, с. 124]. Зокрема, науковці 

відмічають, що бухгалтерський облік повинен бути орієнтований на виконання 

такого завдання, як забезпечення максимізації вартості підприємства [
42

, с. 124]. 

При цьому постановки завдання максимізації вартості викликає сумнів, 

оскільки бухгалтер набуває можливості своїми діями за допомогою наявного в 

нього інструментарію штучно впливати на підвищення вартості підприємства. 

Необхідність максимізації вартості підприємства є стратегією управління 

підприємством, для забезпечення якої може використовуватись допомога 

бухгалтера. Однак максимізація вартості не повинна бути безпосереднім 

завданням бухгалтерського обліку. 

Таким чином, превалюючим завданням, яке повинно забезпечуватися 

системою бухгалтерського обліку, є надання інформації для формування й 

оцінювання вартості підприємства (внутрішнім користувачам) та про величину 

вартості підприємства (зовнішнім користувачам), яке може бути розмежовано на 

складові (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Завдання бухгалтерського обліку в процесі оцінювання вартості 

підприємства 

Враховуючи наслідки, які виникають в результаті удосконалення 

інформаційного забезпечення системи формування вартості, основні напрями 

                                                 
40

 Шигаев А. И. Учетно-аналитическое обеспечение стоимостно-ориентированного 

управления коммерческими организациями  : автореф. дисс. на стиск. уч. ст. д.э.н.: 

специальность 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Антон Иванович Шигаев ; 

Казанский государственный финансово-экономический институт. – Казань, 2011. – 46 с. 
41

 Лаговська О. А. Модифікація завдань бухгалтерського обліку в умовах управління, 

орієнтованого на максимізацію вартості підприємства / О. А. Лаговська // Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. – Економічні науки. – Житомир : 

ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 120-125. 
42

Там само. 

Структурування завдань бухгалтерського обліку 

формування облікової інформації про вплив факторів генерування / руйнування 

вартості підприємства 

оцінювання вартості підприємства для цілей прийняття економічних рішень 
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змін в бухгалтерському обліку на теоретичному та методологічному рівнях 

повинні включати наступні: 

1) на теоретичному рівні: 

 впровадити принцип доречності (релевантності) та уточнити принципи 

обачності та історичної собівартості; 

 доповнити завдання бухгалтерського обліку – завданням надання 

інформації для формування вартості підприємства (для внутрішніх 

користувачів) та про величину вартості підприємства (для зовнішніх 

користувачів); 

2) на методологічному рівні: 

 розширити об’єкти бухгалтерського обліку на основі визначення 

факторів генерування / руйнування вартості підприємства; 

 переорієнтувати облікову політику підприємства на надання інформації, 

що відповідатиме запитам системи формування вартості підприємства; 

 удосконалити концепцію дооцінки об’єктів обліку, що пов’язані з 

факторами вартості, на основі застосування інтегрованого підходу та 

справедливої вартості з метою побудови системи оціночних показників; 

 уточнити методологію облікового відображення активів, зобов’язань, 

складових власного капіталу та позабалансових показників; 

 провести вертикальне (через включення нових об’єктів) та 

горизонтальне (через додавання нефінансових показників) розгортання 

фінансової та управлінської (внутрішньогосподарської) звітності з метою 

включення до її складу інформації про фактори вартості та загальну вартість 

підприємства; 

 сформувати ризики процесу визначення вартості підприємства та 

розвинути методичні підходи до їх оцінки;  

 розробити теоретико-методологічні аспекти комплексного аналізу 

показників ринкової вартості підприємства з метою обґрунтування та 

забезпечення ефективності економічних управлінських рішень. 

Розвиток бухгалтерського обліку з урахуванням орієнтації на вимоги 

системи формування вартості підприємства забезпечить досягнення якісно 

нових результатів (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3. Сегменти розвитку, що забезпечуються трансформацією 

завдань бухгалтерського обліку 

№ 

з/п 

Сегменти 

розвитку 
Напрями розвитку 

1 Система 

бухгалтерського 

обліку 

 спростити облікові процедури шляхом встановлення правил 

його ведення у випадках, де застосовувалось професійне судження 

бухгалтера, на основі впровадження вартісно-орієнтованих 

моделей обліку; 

 підвищити повноту бухгалтерського спостереження відносно 

впливу факторів на процес генерування / руйнування вартості 

підприємства; 

 забезпечити приведення до єдиного теоретичного базису 

концепції фінансового, управлінського та стратегічного обліку, 

що в цілому сприятиме подальшому прогресивному розвитку 

бухгалтерського обліку як окремої функціональної науки 

2 Система 

бухгалтерської 

звітності 

 підвищити реальність показників фінансової звітності для 

прийняття рішень учасниками фондового ринку; 

 підвищити релевантність облікової інформації для 

користувачів бухгалтерської звітності в частині інформації про 

вартість підприємства; 

 змінити орієнтацію бухгалтерської інформації з 

ретроспективної на перспективну, орієнтовану на майбутні зміни 

3 Система 

управління 

підприємством 

 підвищити ефективність управління підприємством на різних 

рівнях шляхом використання облікової інформації та нового 

методологічного інструментарію 

4 Економічне 

середовище 

функціонування 

підприємства 

 пояснити природу причинно-наслідкових зв’язків між 

управлінськими рішеннями щодо вартості підприємства та 

одержаними фінансовими результатами діяльності; 

 підвищити ефективність функціонування фондових ринків 

шляхом надання якісної інформації про вартість підприємства 

професійним учасникам ринків 

 

Реформування і перебудова діючої системи обліку в частині 

інформаційного забезпечення формування вартості підприємства повинно 

ґрунтуватись на методологічному обґрунтуванні вартості підприємства як 

специфічного товару, широкому використанні досвіду зарубіжних та 

вітчизняних дослідників при побудові бухгалтерських концепцій оцінювання 

вартості підприємства, трансформації теорії та методології бухгалтерського 

обліку, що створюватиме передумови розвитку системи формування вартості 

підприємства. 
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1.2. Бухгалтерське забезпечення оцінювання вартості підприємства 

Розробка методологічних засад облікового забезпечення формування 

вартості підприємства передбачає необхідність проведення аналізу ролі і 

значення кожного із елементів облікової методології. До складу системи 

формування вартості входять практично всі елементи методу бухгалтерського 

обліку (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4. Роль елементів облікової методології в системі формування 

вартості підприємства 

№ 

з/п 
Метод Роль в системі формування вартості 

1 Інвентаризація Забезпечує вимірювання факторів генерування та руйнування 

вартості на основі перевірки фактичних даних 

2 Документування Забезпечує документальне оформлення облікового відображення 

впливу факторів генерування та руйнування вартості 

3 Оцінка Дозволяє проводити оцінку, дооцінку та уцінку факторів 

генерування та руйнування вартості в грошовому вираженні 

4 Рахунки Є засобом накопичення та узагальнення інформації про фактори 

генерування та руйнування вартості підприємства (балансові, 

небалансові, позабалансові) 

5 Подвійний запис Забезпечує відображення в системі обліку впливу зміни факторів 

генерування та руйнування вартості в системі рахунків 

бухгалтерського обліку 

6 Баланс Відображає фінансовий стан підприємства із врахуванням впливу 

факторів генерування та руйнування вартості 

7 Звітність Систематизує інформацію про оцінку вартості підприємства за 

минулі періоди та про прогноз вартості підприємства в 

майбутньому 
 

Сукупність розглянутих елементів методу бухгалтерського обліку утворює 

систему облікового забезпечення формування вартості підприємства. 

Інвентаризація виступає засобом, який дозволяє встановити реальну 

наявність факторів генерування та руйнування вартості підприємства на певну 

дату за допомогою використання фактичних даних. Інвентаризацію доцільно 

використовувати перед проведенням оцінки вартості підприємства на основі 

застосування затратного підходу, що дозволить встановити реальну вартість 

наявних на підприємстві активів та зобов’язань на встановлену дату та 

сприятиме підвищенню достовірності проведення оцінки вартості. Питаннями 

інвентаризації займались такі вчені як С.В. Бардаш [
43

], Ф.Ф. Бутинець [
44

], 

                                                 
43

 Бардаш С. В. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на 

прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області) : автореф. дис. на здобуття 
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М.В. Кужельний [
45

] та ін. Зокрема, С.В. Бардаш відмічає про існування 

багатоцільового призначення інвентаризації та необґрунтовано обмеженого кола 

завдань, що розв’язуються шляхом її проведення [
46

, с. 8]. Таким чином, 

інвентаризація може виступати одним із елементів облікового забезпечення 

формування вартості підприємства, завданням якого є вимірювання факторів 

генерування та руйнування вартості на основі перевірки фактичних даних. 

Документування відіграє важливе значення в функціонуванні системи 

формування вартості підприємства шляхом відображення господарських 

операцій щодо зміни вартості активів та зобов’язань під впливом генеруючих та 

руйнуючих факторів, оформлення результатів проведеної оцінки (дооцінки, 

уцінки) вартості підприємства на бланках документів або оптичних носіях. 

Документування забезпечує доказову силу внаслідок використання 

різноманітних підходів до формування облікових даних на основі застосування 

кількісних та якісних методів оцінювання, повноту фінансової інформації про 

вартість підприємства для прийняття інвестиційних рішень. Документальне 

забезпечення процесу формування вартостівирішує проблему формування 

інформаційного базису для процесу оцінювання вартості підприємства та 

факторів її формування. 

Питаннями документування як елементу методу бухгалтерського обліку 

займались Ф.Ф. Бутинець [
47

], Г.Г. Кірейцев [
48

, с. 9-12], М.В. Кужельний [
49

], 

Є.В. Мних [
50

], В.В. Сопко [
51

], Р.Л. Хом’як [
52

], В.Г. Швець [
53

] та ін.  
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Оцінка в системі формування вартості підприємства дозволяє формувати 

обліково-економічну інформацію про фактори генерування та руйнування 

вартості на всіх етапах облікового процесу, починаючи з оформлення 

первинних документів і завершуючи підготовкою фінансової звітності. 

Вартісне вираження факторів генерування та руйнування вартості в обліку є 

передумовою їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. Визнання 

кожного фактору генерування та руйнування вартості в бухгалтерському обліку 

передбачає його вартісне вираження через проведення оцінки для подальшого 

відображення в системі обліку та звітності. Оцінка також використовується на 

стадії проведення коригування вартості активів та зобов’язань на основі вибору 

оціночних показників. 

Значна увага проблемам бухгалтерської оцінки приділяється такими 

вченими як М.І. Бондар [
54

], С.Ф. Голов [
55

], М.Д. Корінько та Г.Б. Титаренко 

[
56

], О.А. Лаговська [
57

, с. 120-125], Л.Г. Ловінська [
58

], Н.М. Малюга [
59

], 

М.С. Пушкар [
60

], І.В. Супрунова [
61

], Н.М. Урбан [
62

], І.Й. Яремко [
63

], які 
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присвятили монографічні та дисертаційні дослідження вирішенню даної 

проблеми. 

Як відмічає О.А. Лаговська, зростання вартості бізнес-одиниці є основою 

його інвестиційної привабливості, оскільки сьогодні для більшості інвесторів 

при прийнятті рішення щодо вкладення капіталу, в якості критеріїв, на основі 

яких здійснюється вибір об’єкта інвестування, пріоритетними є показники 

оцінки ринкової вартості підприємства поруч із показниками його фінансового 

стану та результатів діяльності [
64

, с. 121]. Таким чином, вирішення проблем 

оцінки вартості підприємства сприятиме задоволенню потреб кредиторів та 

інвесторів підприємства, що в цілому сприятиме підняттю авторитету 

бухгалтерської професії. 

На думку М.І. Бондаря, оцінка в системі обліку повинна бути також бути 

доповнена методами економічного аналізу з метою виявлення чинників, які є 

“рушійними” зі збільшенням вартості, подальшого розроблення і реалізації 

стратегії [
65

, с. 27]. Виходячи з підходу автора, лише за таких умов може бути 

розроблена дієва система формування вартості підприємства. 

Швець В.Г. відмічає, що від правильності поставленої мети залежить вибір 

адекватної оцінки та уникнення помилок при оцінці активів і пасивів 

підприємства [
66

]. Тобто, при розробці методичних основ облікової оцінки слід 

враховувати потреби користувачів результатів оціночного процесу, зокрема, 

користувачів інформації про вартість підприємства. 
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Система бухгалтерських рахунків виступає засобом впровадження 

методологічного підходу до облікового відображення факторів генерування та 

руйнування вартості підприємства, що дозволяє вести їх постійний облік в 

грошовому вираженні за відповідними видами факторів та синтетичними й 

аналітичними розрізами. Система бухгалтерських рахунків факторів 

генерування та руйнування вартості включає балансові, позабалансові та 

небалансові рахунки, що дозволяє розробити належне інформаційне 

забезпечення системи формування вартості підприємства. 

Відображення факторів генерування та руйнування вартості підприємства 

в системі бухгалтерських рахунків здійснюється на основі застосування методу 

подвійного запису (по дебету і кредиту), що дозволяє прослідувати джерела їх 

надходження та витрачання, а також побудувати скоригований 

бухгалтерський баланс, що відображає ринкову вартість підприємства. 

Рахунки, подвійний запис та баланс є теоретичним базисом системи 

бухгалтерського обліку. Їх дослідженню присвячені праці значної кількості 

вітчизняних науковців, зокрема, Ф.Ф. Бутинця [
67

], С.Ф. Голова [
68

], 

Т.В. Давидюк [
69

], Г.Г. Кірейцева [
70

, с. 9-12], М.В. Кужельного [
71

], 

Н.М. Малюги [
72

], Є.В. Мниха [
73

], М.С. Пушкаря [
74

], В.В. Сопка [
75

], 

П.Я. Хомина [
76

],В.Г. Швеця [
77

], І.Й. Яремка [
78

, с. 311-315] та ін. 
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Зокрема, Я.В. Соколов розглядає рахунки як певну групувальну ознаку, що 

дозволяє звести в одну сукупність множину однорідних предметів [
79

, с. 94], за 

М.С. Пушкарем рахунки є інструментом групування фактів за окремими 

об’єктами обліку, зміни яких і взаємозв’язки між якими відображаються за 

допомогою подвійного запису [
80

, с. 359]. На думку В.Ф. Палія лише завдяки 

балансовому взаємозв’язку рахунків сучасний бухгалтерський облік 

відрізняється від всіх форм «прообліку» господарської діяльності, що існували 

раніше [
81

, с. 46]. Таким чином, рахунки дозволяють відобразити факти 

господарського життя, які стосуються факторів генерування та руйнування 

вартості підприємства. Їх зміни відображаються в системі обліку за допомогою 

подвійного запису та узагальнюються в бухгалтерській звітності. 

Розробка внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської звітності, як системи 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених показників про балансові, небалансові 

та позабалансові фактори генерування та руйнування вартості підприємства, 

дозволяє проводити аналіз таких факторів, визначати їх вплив на вартість 

підприємства, та в цілому створює передумови для об’єктивності розрахунків 

та результатів оцінки вартості підприємства, надання детальної інформації 

зацікавленим користувачам для прийняття інвестиційних рішень. 

Питанням побудови системи звітності про вартість підприємства 

присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних дослідників як І.І. Бродська 
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[
82

], А.Г. Грязнова [
83

], М.А. Ескіндаров [
84

], І.В. Івашковська [
85

], 

Т.Г. Касьяненко [
86

], М. Козодаєв [
87

], П.Ю. Корольов [
88

], О.А. Лаговська [
89

, 

с. 103-107], І.М. Парасій-Вергуненко [
90

], Т.В. Стрельцова [
91

], Т.В. Теплова [
92

, 

с. 83-103], М.А. Федотова [
93

], М.Р. Хаджієв [
94

], О.Н. Щербаков [
95

] та ін.  

Як відмічають І.М. Парасій-Вергуненко та І.І. Бродська, в сучасних умовах 

необхідна розробка основних принципів, методології та методик побудови 

похідних балансів [
96

, с. 116], в яких відображатиметься інформація про 
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вартість підприємства. Це дозволяє констатувати, що розвиток бухгалтерської 

фінансової та управлінської звітності про вартість підприємства сприяє 

формуванню нових підходів до представлення інформації зацікавленим 

користувачам, створює передумови для формування інформаційної бази 

економічного аналізу діяльності підприємства та його вартісної оцінки. 

Необхідність удосконалення бухгалтерської звітності для забезпечення 

зростаючих потреб користувачів інформації про вартість підприємства 

підтверджує П.Я. Хомин, відмічаючи, що інформація, сформована за 

традиційною системою звітності, важкозрозуміла для менеджерів, тому вона не 

піддається безпосередній інтерпретації і трансформації в обґрунтовані 

управлінські рішення, які б унеможливлювали, або хоч суттєво зменшували 

ризики промахів [
97

, с. 7]. Таким чином, для підвищення ефективності 

формування вартості необхідно підвищити інформативність бухгалтерської 

звітності про вартість підприємства, яка б одночасно відповідала критеріям 

точності, повноти, об’єктивності і була релевантною вимогам користувачів 

облікової інформації. 

Кожен з розглянутих вище елементів облікової методології має власне 

призначення в системі формування вартості підприємства, яке залежить запитів, 

які висуваються користувачами інформації про вартість підприємства, та 

можливостей їх задовольнити за допомогою способів і прийомів, які 

знаходяться у складі кожного із елементів методу бухгалтерського обліку. 

Забезпечення користувачів релевантною та надійною інформацією про 

вартість підприємства здійснюється з використанням облікової оцінки, якій має 

бути приділена особлива увага, зокрема, щодо її співвідношення з іншими 

елементами методу бухгалтерського обліку, аналізу можливих варіантів 

побудови облікової оцінки вартості підприємства, її співвідношення із 

принципами бухгалтерського обліку, запитами користувачів інформації про 

вартість тощо. 
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Центральне значення оцінки в системі бухгалтерського обліку, без якого 

облік може перестати існувати як цілісне явище підкреслював Я.В. Соколов [
98

, 

с 364]. Визначальну роль оцінки в системі обліку також підтримує 

М.С. Пушкар [
99

, с. 280], відмічаючи, що оцінка є базовим поняттям, основою 

всіх етапів облікового процесу. На думку В.Ф. Палія, оцінка об’єктів 

бухгалтерського обліку є найбільш важливим фактором, що забезпечує 

достовірність бухгалтерського обліку та звітності [
100

, с. 8]. Цим самим автор 

відмічає можливість варіювання методології в процесі здійснення оцінки та 

наголошує на необхідності приділення цьому елементу особливої уваги, 

оскільки від нього залежить результат функціонування всієї системи обліку – 

якість облікової інформації, її відповідність фактам господарського життя. 

Науковцями та вченими розглядаються й інші підходи до системи 

бухгалтерської оцінки. Зокрема, С.Ф. Головим [
101

, с. 11-12] наводиться 

можливість побудови системи багатоцільового обліку, яка використовуватиме 

не лише грошову оцінку, але також надаватиме інформацію за допомогою 

негрошових вимірників. Наявність різних механізмів звітування на 

підприємстві, викликатиме ускладнення облікової практики. Це підтверджує 

Р.В. Моргунов, який відмічає, що можливість представлення одного й того ж 

балансового звіту у різних варіантах вартості приходить в об’єктивно умовне 

протиріччя з практикою фінансового обліку [
102

, с. 14]. З іншого боку, 

множинність варіантів вартості, що відображатиметься в різних видах 

фінансової звітності, дозволятиме створити передумови для задоволення потреб 

не лише однієї конкретно визначеної групи користувачів облікової інформації 

                                                 
98

Соколов Я. В. Бухгалтерский учет : от истоков до наших дней :[учебн. пособие для вузов]/ 

Я. В. Соколов.– М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
99

 Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : [монографія] / 

М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт–бланш, 2007. – 359 с. 
100

Палий В. Ф. Бухгалтерский учет : субъективные суждения и объективные реалии / В. Ф. 

Палий // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 9. – С. 5-10. 
101

Голов С. Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку / С. Ф. Голов // Бухгалтерський 

облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 3-13. 
102

Моргунов Р. В. Развитие учетно-аналитического обеспечения системы формирования 

стоимости имущественного комплекса предприятий : дис. на соискание уч. степени канд. 

экон. наук : спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Роман Владимирович 

Моргунов ; Ростовский государственный строительный институт. – Ростов-на-Дону, 2005. – 

178 с. 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
44 

про вартість підприємства, а одночасно задовольнятиме інтереси всіх 

користувачів. 

Пропозиції розширення системи обліку за допомогою включення до її 

складу нефінансових показників в цілях створення інформаційної бази для 

формування вартості підприємства надаються зарубіжними вченими [
103

;
104

;
105

]. 

Одними із перших вчених, які запропонували розвивати систему 

бухгалтерського обліку з використанням нефінансових показників, були 

С. Діпіаза (молодший) та Р. Екклз [
106

, с. XIV]. Вченими була розроблена 

концепція звітності “ValueReporting”, яка включала відомості фінансового та 

нефінансового характеру. 

Зазначена концепція набула розвитку завдяки розробці моделей 

реформування системи звітності за МСФЗ (IAS/IFRS) та US GAAP – “The 

Jenkins Report (AICPA)”, “Tomorrow’s Company (RSA/Tomorrow’s Company)”, 

“The Inevitable Change (ICAS)”, “Inside Out (ICAEW)”, “Value Dynamics (Arthur 

Andersen)”, “GRI (Global Reporting Initiative™)”, “Unseen Wealth (Brookings 

Institution)”, “ValueReporting™ (PricewaterhouseCoopers)”, “The Hermes 

Principles (Hermes Pensions Management)” та ін. Серед вказаних моделей 

звітності найбільшого розповсюдження в Україні набула модель GRI. Як 

показало онлайн-опитування “Стан нефінансової звітності в Україні” [
107

, с. 39], 

нефінансову звітність на основі моделі GRI у 2010 р. складали лише 38 

вітчизняних компаній. Відповідно звітність, підготовлена на основі 

застосування стандартних підходів, є основним джерелом інформації для 

переважної більшої вітчизняних підприємств. 

Враховуючи, що оцінка займає центральне місце в системі 

бухгалтерського обліку, між оцінкою та іншими складовими бухгалтерської 
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методології (методами, принципами, якісними характеристиками звітної 

інформації) утворюються сталі взаємозв’язки. Відповідно, в системі облікових 

методів реалізуються односторонні та двосторонні, прямі та зворотні зв’язки, 

що забезпечують розвиток методу бухгалтерського обліку. 

Взаємозв’язок, що відображає вплив оцінки на інші елементи методу, має 

місце між оцінкою та рахунками, подвійним записом, бухгалтерським балансом 

і звітністю. Існування такого виду взаємозв’язків пояснюється тим, що всі 

об’єкти бухгалтерського обліку мають вартісну оцінку, на основі якої вони 

відображаються за допомогою подвійного запису на рахунках бухгалтерського 

обліку та у звітності. З цього приводу Ж.Б. Дюмарше відмічав, що “оцінка 

дозволяє бухгалтеру об’єднати різні об’єкти, що потрапляють до кола уваги 

бухгалтерського обліку” [
108

, с. 335]. Відповідно, вартісна оцінка об’єктів обліку 

виступає передумовою подальшого застосування інших елементів методу 

бухгалтерського обліку під час виконання облікових процедур. 

Вплив інших методів обліку на оцінку спостерігається між оцінкою та 

документуванням й інвентаризацією. Інформація, наявна в первинних 

документах, відображає результати первинного спостереження і дозволяє 

провести оцінку господарських подій, визнати їх об’єктами бухгалтерського 

обліку. За результатами інвентаризації можуть бути виявлені відхилення між 

фактичним станом активів та зобов’язань підприємства та обліковою 

інформацією, що виступатиме передумовою для коригування вартісної оцінки 

та облікових даних. 

Взаємний вплив оцінки та інших елементів методу спостерігається між 

оцінкою та калькулюванням. Оскільки оцінка та калькулювання, виходячи з 

процедурного підходу до класифікації методів обліку, в сукупності складають 

основу вартісного вимірювання, ці методи обліку тісно взаємопов’язані та 

взаємообумовлюють зміст один одного. Таким чином, удосконалення 

облікового оціночного інструментарію з використанням інтегрованого підходу 

до оцінки вартості підприємства повинно враховувати існуючі взаємозв’язки 

між оцінкою та іншими елементами методу бухгалтерського обліку. 
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Специфіка розглянутих взаємозв’язків повинна враховуватись в процесах 

розвитку облікового оціночного інструментарію з метою надання інформації 

про вартість підприємства. Зокрема, це передбачає, що при зміні підходів та 

методів оцінки в системі бухгалтерського обліку, повинні враховуватись 

взаємозв’язки оцінки як елементу методу обліку з іншими елементами цієї 

системи, а також з принципами обліку та якісними характеристиками звітної 

інформації шляхом здійснення їх адекватного коригування. 

Введення у 1999 р. Законом України “Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” категорії “принцип бухгалтерського обліку” 

обумовило перехід від правило-орієнтованої до принципо-орієнтованої системи 

бухгалтерського обліку. Це означає, що в своїй професійній діяльності 

бухгалтери повинні керуватись національними П(С)БО в частині прописаних у 

них правил, а у випадках наявності різних методів і процедур застосовувати 

своє професійне судження з урахуванням принципів обліку. Принципи 

бухгалтерського обліку, як складова національної облікової методології, тісно 

взаємопов’язані з іншими її елементами, зокрема, оцінкою. Як зазначає 

О.М. Петрук, принципи – це елементи методу бухгалтерського обліку [
109

, 

с. 221]. 

В наукових працях наводяться різні підходи до співвідношення принципів 

з елементами методу бухгалтерського обліку, пропонується різний набір 

принципів, аналізується їх співвідношення з вимогами до інформації. Внаслідок 

цього одна група вчених вказує на можливі напрями зв’язку між існуючими 

принципами обліку та оцінкою (Н.С. Гуляєв, Л.Н. Ветрова, Т.А. Лаврухіна, 

С.Ф. Легенчук, М.Л. Пятов, І.А. Смірнова), інша група – здійснює розробку 

нових принципів обліку з метою узгодження оцінки з іншими елементами 

облікової методології (С.Н. Полєнова, І.А. Маслова, З.С. Туякова, 

Я.В. Соколов, Т.Б. Циганова) або зводить оцінку до нового статусу – принципу 

або цілі обліку (Н.М. Малюга, О.П. Рудановський). 

Як зауважують Н.С. Гуляєв та Л.Н.Ветрова, у німецькій системі 

бухгалтерського обліку при оцінці активів та зобов’язань необхідно 

дотримуватись встановлених правил (принципів), основними з яких є принципи 
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окремої оцінки, обачності та постійності [
110

, с. 79-80]. Лаврухіна Т.А. [
111

, с. 12] 

відмічає, що залежно від впливу на оцінку об’єктів бухгалтерського обліку 

облікові принципи слід класифікувати на: 1) принципи, що здійснюють 

безпосередній вплив на оцінку об’єктів обліку (принцип грошового вимірника, 

стабільності валюти, безперервності діяльності, послідовності, обачності, 

первісної вартості, ринкової ціни, індивідуальної оцінки, відносності); 2) 

принципи, що не здійснюють прямого впливу на оцінку об’єктів обліку 

(майнової відокремленості, часової визначеності фактів господарської 

діяльності, істотності, пріоритету сутності над формою, повноти). 

Ловінська Л.Г. відмічає необхідність реалізації методики ведення 

податкового обліку на принципах відображення об’єктів бухгалтерського 

обліку за оцінкою, що відповідає стандартам бухгалтерського обліку, з 

паралельним обчисленням податкових різниць, які являють собою відхилення в 

оцінці витрат, доходів, активів і зобов’язань [
112

, с. 22]. На думку М.Л. Пятова 

та І.А. Смірнової, методологічна реалізація принципу нарахування при 

врахуванні конкретних фактів господарського життя відповідно до вимог 

МСФЗ має особливості, пов’язані, передусім, з оцінкою статей звітності 

компаній [
113

]. 

Відповідно, автори виокремлюють принципи, що здійснюють 

безпосередній вплив на формування вартості об’єктів. Це дозволяє дійти 

висновку, що при використанні конкретних підходів і методів оцінки вартості 

підприємства слід враховувати дію основоположних принципів 

бухгалтерського обліку. 
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В інших працях науковці здійснюють критичний перегляд принципів 

бухгалтерського обліку, які повинні враховуватись в процесі облікової оцінки. 

Зокрема, наводяться пропозиції щодо видозміни існуючих принципів обліку, їх 

уточнення або впровадження нових. Як зазначає С.М. Поленова [
114

], для 

одержання достовірного уявлення про вартість об’єктів бухгалтерського обліку 

необхідно, щоб оцінка проводилась, виходячи із принципів реальності та 

єдності. Реальність оцінки передбачає об’єктивну відповідність грошового 

вираження об’єкту виду його оцінки, що використовується в обліку. Для 

виконання принципу реальності оцінки в обліку по окремих видах об’єктів слід 

створювати резерви, які дозволяють більш точно відобразити в обліку та 

звітності вартісні показники, що характеризують майновий та фінансовий стан 

підприємства. Єдність оцінки передбачає її одноманітність та незмінність. Під 

одноманітністю розуміється використання тих видів оцінки об’єктів обліку, які 

закріплені в нормативних документах з бухгалтерського обліку. Незмінність 

оцінки майна і зобов’язань виражається закріпленням її способів в наказі про 

облікову політику підприємства, які застосовуються послідовно з року в рік. 

В цілях розвитку обліково-аналітичної системи вартості І.А. Масловою 

пропонується ввести до облікової практики принцип прагматизму і контролю 

вартісного вимірювання в обліково-аналітичному процесі [
115

, с. 12]. Сутність 

цього принципу полягає в тому, що в бухгалтерському обліку слід відображати 

ті об’єкти, які безпосередньо відносяться до господарської діяльності суб’єкта і 

контролюються ним на основі визначення їх вартості (за умови, що вони є 

істотними для діяльності підприємства). 

На трьох нових принципах оцінки зосереджує увагу Циганова Т.Б. [
116

, 

с.17]: індивідуальної оцінки, безперервності, консерватизму, – що 
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обґрунтовується специфічністю облікових оціночних процедур, при здійсненні 

яких використовуються методи розрахунків, характерні лише для бухгалтерії.  

При цьому слід відмітити, що зазначені принципи довгий час 

використовуються в світовій практиці в якості принципів бухгалтерського 

обліку, що не є характерним для Росії. Зокрема, принцип безперервності та 

консерватизму визнаються в якості принципів бухгалтерського обліку в 

Україні, а принцип індивідуальної оцінки набув широкого застосування в 

Німеччині, про що зазначає З.С. Туякова [
117

, с. 38]. 

Розглядаючи оцінку як спосіб переведення облікових об’єктів з 

натуральних вимірників в грошовий, Я.В. Соколов відмічає, що облікова оцінка 

являє собою втілення принципу квантифікації [
118

, с. 197]. Квантифікація 

виділяється як один із постулатів обліку AICPA (American Institution of Certified 

Public Accountants), що випливає із загальноекономічних та політичних умов 

оточуючої дійсності [
119

, с. 148-149].  

На нашу думку, квантифікація, як кількісне вираження якісних ознак, не 

повною мірою відображає всі аспекти облікової оцінки та може виступати лише 

одним із принципів, який характеризує облікову оцінку та не є її повним 

втіленням. Однак цей принцип слід враховувати при оцінці вартості 

підприємства, оскільки не всі генеруючи фактори на сьогодні включені до 

системи облікового спостереження, натомість вони представлені у вигляді 

якісних характеристик діяльності підприємства, що зумовлює необхідність їх 

вартісного вираження. 

Дослідження поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених дозволяє 

констатувати, що принцип не виступає незмінним правилом або законом, що 

діє незалежно від суб’єкта організації бухгалтерського обліку. Принципи 

бухгалтерського обліку, затверджені вітчизняним законодавством, можуть бути 

змінені залежно від запитів користувачів облікової інформації, умов розвитку 
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облікового інституційного середовища. Необхідність надання облікової 

інформації про вартість підприємства є одним з тих запитів, який на сьогодні 

оформлений у вигляді спеціально розроблених концепцій. Наявність запитів 

користувачів зумовлює необхідність уточнення набору облікових принципів, 

якими регулюється діяльність в сфері бухгалтерського обліку в Україні. 

З метою побудови системи обліково-інформаційного забезпечення 

формування вартості підприємства необхідним є перегляд умов реалізації 

принципів нарахування, відповідності доходів і витрат та обачності, які 

забезпечують достовірне відображення об’єктів обліку, які є факторами 

генерування та руйнування вартості підприємства. Удосконалення облікових 

передумов реалізації вказаних принципів дозволить привести чинну систему 

бухгалтерського обліку у відповідність до потреб процесу формування вартості 

підприємства на основі використання облікової інформації. 

 

 

1.3. Методологічний розвиток бухгалтерського обліку складових вартості 

підприємства 

1.3.1. Справедлива вартість в процедурах оцінювання активів та зобов’язань 

як складових вартості підприємства 

Застосування методу оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському 

обліку багато років викликає широкі дискусії серед науковців. Прихильники 

необхідності забезпечення надійності системи обліку виступають проти 

використання справедливої оцінки, а також будь-яких прогнозних чи 

стратегічних параметрів в бухгалтерському обліку. Прихильники задоволення 

зростаючих потреб користувачів в прогнозній обліковій інформації про 

потенційні доходи і вартість підприємства дотримуються позиції необхідності 

усунення історичної оцінки як основного методу обліку та впровадження 

концепції оцінки за справедливою вартістю. Представники першої групи 

переважну увагу приділяють оцінці прибутку підприємства (доходів і витрат, 

на основі яких він розраховується). Представники другої групи приділяють 

увагу оцінці статей балансу, на основі якої можна визначити вартість 

підприємства, а одержаний підприємством рівень прибутку вважають похідним 
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показником функціонування підприємства, який має другорядну роль при 

визначенні вартості підприємства. 

ГудзинськийО.Д. , Кірейцев Г.Г. та Савчук В.К. зазначають, що 

нормативне закріплення поняття “справедлива вартість” означає відмову 

суспільства від етимологічного значення категорії “справедливість” і свідчить 

про активний наступ капіталу на людину [
120

, с. 11]. Як наслідок, Г.Г. Кірейцев, 

виходячи із позиції ООН стосовно оцінки пріоритетів в економічних інтересах 

та реалізації принципу соціальної справедливості при розподілі доходів на рівні 

відносин “підприємство – працівники підприємства”, доводить 

необґрунтованість використання цієї категорії в обліку [
121

, с. 68].  

На нашу думку, “справедлива вартість” повинна існувати як самостійна 

категорія бухгалтерського обліку, що може покладатися в основу підходу до 

оцінки вартості окремих об’єктів у відповідності до вимог користувачів 

облікової інформації. 

Справедлива оцінка є необхідною для визначення вартості таких нових 

облікових об’єктів, як фінансові інструменти, інформація про які за історичною 

оцінкою не задовольняє потреб користувачів облікової інформації. Як 

зазначають з цього приводу Дж. Мард, Дж. Хітчнер та Ст. Хайден, дослідження 

діяльності банків та ощадних установ показали, що звітність щодо фінансових 

інструментів, оцінених за справедливою вартістю, а не за історичними 

затратами, підвищує релевантність фінансової звітності [
122

, с. 24]. 

Значна увага вітчизняними дослідниками приділяється оцінці за 

справедливою вартістю об’єктів обліку в сфері сільського господарства, що 

пов’язано з широким використанням цього підходу у МСФЗ 41 “Сільське 

господарство” та національному П(С)БО 30 “Біологічні активи”[
123

;
124

; 
125

]. 
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В системі формування вартості підприємства проблеми оцінки за 

справедливою вартістю потребують нагального вирішення в сучасних умовах 

розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку. Підтвердженням цього є 

позиція М.І. Кутера про те, що для обліку оцінка за справедливою вартістю є 

однією з основних теоретичних і практичних проблем XXІ ст. [
126

, с. 58].  

Таким чином, без вирішення проблеми застосування справедливої вартості 

в системі обліку, з одного боку, неможливо уникнути негативного ставлення 

учасників ринку цінних паперів до облікової інформації як основи прийняття 

рішень, а з іншого боку, не можуть бути сформовані передумови розробки 

обліково-оціночного інструментарію як складової системи формування вартості 

підприємства. 

Основним аргументом щодо необхідності застосування оцінки активів і 

зобов’язань за їх справедливою вартістю є те, що одержана на основі такого 

методу інформація має високу цінність для інвесторів та інших користувачів 

фінансової звітності, підтвердженої аудитором [
127

, с. 21]. На думку 

В.В. Карпової, справедлива вартість адекватно відображає інтереси учасників 

ринку в умовах непередбаченості зовнішнього середовища господарської 

діяльності [
128

, с. 36].  

Відповідно, ведення бухгалтерського обліку з використанням справедливої 

вартості розширює інформаційне поле для оцінки дійсного фінансового 

становища підприємства, у порівнянні з веденням бухгалтерського обліку на 

основі використання концепції історичної вартості. 

Проблеми застосування механізму визначення справедливої вартості 
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розкриває В.В. Карпова, зауважуючи, що можливість використання 

альтернативних варіантів для оцінки справедливої вартості призводить до 

порушення взаємозв’язків поточної вартості надходження із вартістю продаж, 

підвищення трансакційних витрат, втрати якостей корисності, достовірності і 

“чесності” справедливої вартості [
129

, с. 36]. Наведена позиція свідчить на 

користь необхідності удосконалення концепції справедливої вартості, 

реалізованої в МСФЗ, для її використання в якості основи побудови системи 

формування вартості підприємства. 

Для оптимізації оцінки за справедливою вартістю окремими авторами 

пропонується розробити методику її застосування для активів та зобов’язань 

підприємств, щодо яких відсутній активний ринок. Також необхідним є більш 

детальне тлумачення наданого у МСФЗ поняття “активний ринок” [
130

, с. 316]. 

Ця проблема є актуальною для українських підприємств, оскільки рівень 

розвитку національного ринку цінних паперів не дозволяє ефективно 

реалізовувати механізм справедливої вартості, підвищуючи суб’єктивність 

справедливої оцінки при її застосуванні вітчизняними підприємствами. 

Циганова Т.Б. говорить про недостатню готовність підприємств до 

використання справедливої вартості поряд із іншими інструментами облікової 

оцінки. Зокрема, автор відмічає, що ефективне застосування концепції обліку за 

справедливою вартістю потребує постійної роботи з боку міжнародного 

економічного співтовариства. У російській практиці багатьох підприємств у 

економістів та бухгалтерів ще недостатньо досвіду для застосування такої 

облікової категорії, як справедлива вартість. Найчастіше вони не розуміють 

змісту використання справедливої вартості, внаслідок чого з’являються 

серйозні ускладнення для потенційних інвесторів, яким необхідне одержання 

адекватної інформації про фінансовий стан компанії [
131

, с. 7]. 
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Не зважаючи на те, що справедлива вартість має потенціал для поліпшення 

стратегічного управління шляхом надання відповідної інформації для 

зацікавлених сторін, Ч. Елад зауважує [
132

, с. 756], що в цілому концепція 

справедливої вартості сприяє легітимізації соціальних конфліктів між 

учасниками торговельних відносин. 

Враховуючи специфіку використання в бухгалтерському обліку 

справедливої вартості можна забезпечити підвищення релевантності облікової 

інформації в умовах зростаючих потреб користувачів. В той же час, діюча 

концепція справедливої вартості, реалізована в національних та міжнародних 

стандартах бухгалтерського обліку, не позбавлена недоліків її практичного 

застосування (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Недоліки практичного застосування діючої  

концепції справедливої вартості  

Наведені недоліки зумовлюють необхідність удосконалення діючої 

концепції справедливої вартості з врахуванням специфіки та можливостей її 

реалізації в національному середовищі бухгалтерського обліку. В основу 

удосконалення концепції справедливої вартості пропонуємо покладати основну 

мету впровадження такої оцінки – задоволення потреб користувачів облікової 
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Недоліки концепції справедливої оцінки 

підготовка фінансової звітності в умовах невизначеності відносно майбутніх 

(прогнозних, стратегічних) подій та оціночних значень, прийнятих при 

розрахунку допущень, підвищує суб’єктивність облікових та звітних 

показників 

неадекватність сприйняття на рівні національної бухгалтерської субкультури, 

що зумовлено відсутністю досвіду застосування таких методів оцінювання на 

основі соціалістичної моделі обліку 

складність здійснення оцінки в умовах функціонування неактивних ринків, де 

відсутня інформація про аналогічні операції 
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інформації. На нашу думку, в контексті обраного предмету дослідження, тільки 

потреби користувачів облікової інформації про фактори генерування та 

руйнування вартості підприємства можуть виступати основним орієнтиром при 

розробці концепції справедливої оцінки в бухгалтерському обліку як засобу 

інформаційного забезпечення формування вартості. В контексті цього 

твердження “справедлива оцінка” передбачатиме надання доречної та 

релевантної інформації про вартість підприємства внутрішнім і зовнішнім 

користувачам. 

Як зауважують вітчизняні науковці, основною проблемою на сьогодні є не 

саме використання справедливої вартості, а її визначення в умовах кризи, коли 

ринки змінюють свої параметри, стають неактивними. У такому випадку банки 

можуть використовувати неоднозначні підходи для оцінки активів, що в 

кінцевому рахунку не буде сприяти довірі з боку інвесторів [
133

, с. 136]. Таким 

чином, на сьогодні залишаться невирішеною проблема вибору підходу до 

визначення змісту поняття “справедлива вартість”, що використовується в 

системі бухгалтерського обліку та забезпечує справедливість для кожного з 

користувачів облікової інформації. 

Ця проблема також властива міжнародним та зарубіжним стандартам 

бухгалтерського обліку, в яких використовуються відмінні підходи до 

розуміння справедливої вартості. Зокрема, в US GAAP, в п. 5 SFAS 157 

“Вимірювання за справедливою вартістю” справедлива вартість – це ціна, яка 

була б в день вимірювання одержана від продажу активу чи сплачена при 

передачі зобов’язання в нормальній угоді між учасниками ринку [
134

, с. 2]. Слід 

відмітити, що в цьому стандарті проводиться чітке розмежування між 

справедливою вартістю та ринковою вартістю підприємства, які є окремими 

альтернативними підходами до оцінювання. SFAS 157 [
135

, с. 26-29]. У 

порівнянні з US GAAP дещо відмінним є підхід до розуміння сутності 

концепції справедливої вартості, визначений МСФЗ (IAS/IFRS).  

В частині використання справедливої вартості основною відмінністю між 
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МСЗФ та US GAAP є те, що в системі МСФЗ відсутній окремий стандарт, в 

якому були б узагальнені концептуальні положення справедливої оцінки. 

Елементи оцінки за справедливою вартістю впроваджуються на рівні окремих 

МСФЗ. Як наслідок, в МСФЗ відсутня загальна ієрархічна структура оцінки 

справедливої вартості, однак в МСФЗ 39 “Фінансові інструменти, визнання та 

вимірювання” наводиться ієрархія визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів. 

Представники обох комітетів з розробки стандартів (IAS/IFRS та 

US GAAP) на сьогодні здійснюють спільну розробку єдиного підходу до 

розуміння сутності справедливої вартості шляхом розробки окремого МСФЗ 

(IFRS) 13 “Вимірювання за справедливою вартістю”, що планується 

опублікувати у січні у 2013 р. У вищенаведеному проекті [
136

, с. 6] розроблено 

концептуальну основу для практичного застосування механізму оцінки, 

зокрема, визначено загальну трирівневу ієрархічну структуру оцінки за 

справедливою вартістю. 

У міжнародних стандартах підходи до розуміння справедливої вартості 

розглядаються стосовно окремих об’єктів обліку. Зокрема, поняття 

справедливої оцінки використовується в МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності”, МСФЗ (IFRS) 2 “Платіж, що 

базується на акціях”, МСФЗ 2 “Запаси”, МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання 

підприємств”, МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”, 

МСФЗ 12 “Облік податку на прибуток”, МСФЗ 16 “Основні засоби”, МСФЗ 17 

“Оренда”, МСФЗ 18 “Виручка”, МСФЗ 19 “Винагороди працівникам”, МСФЗ 

32 “Фінансові інструменти: представлення інформації”, МСФЗ 36 “Знецінення 

активів”, МСФЗ 38 “Нематеріальні активи”, МСФЗ 39 “Фінансові інструменти, 

визнання та вимірювання”, МСФЗ 41 “Сільське господарство”. 

Аналіз змісту наведених МСФЗ дозволяє встановити існування формальних 

розходжень у трактуванні поняття “справедлива вартість” для різних об’єктів 

бухгалтерського обліку. Однак за своїм змістовним наповненням наведені 

трактування не мають значних відмінностей та є подібними між собою, що 
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дозволяє говорити про існування єдиного підходу до визначення поняття 

справедливої вартості. 

У вітчизняних стандартах поняття справедливої вартості визначається п. 4 

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, за яким справедлива вартість – це сума, 

за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язання в 

результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами 

[
137

]. В П(С)БО 19 також представлені визначення справедливої вартості 

придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5. Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих 

активів і зобов'язань в П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” 

Об'єкти визначення  

справедливої вартості 
Визначення справедливої вартості 

1 2 

1. Цінні папери Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності 

такої оцінки - експертна оцінка 

2. Дебіторська 

заборгованість 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що 

визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів та витрат на отримання 

дебіторської заборгованості в разі потреби. Дисконтування не 

здійснюється для короткострокової заборгованості, якщо 

різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості та 

дисконтованою сумою не суттєва (менше 5% номінальної суми) 

3. Запаси - 

3.1. Готова продукція і 

товари 

Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми 

надбавки (прибутку) виходячи з надбавки (прибутку) для 

аналогічної готової продукції та товарів 

3.2. Незавершене 

виробництво 

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на 

завершення, реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за 

розміром прибутку аналогічної готової продукції 

3.3. Матеріали Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) 

4. Основні засоби - 

4.1. Земля та будівлі Ринкова вартість 

4.2. Машини та 

устаткування 

Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість 

- відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за 

вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

4.3. Інші основні засоби Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за 

вирахуванням суми зносу на дату оцінки 

5. Нематеріальні активи Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості - 

оціночна вартість, яку підприємство сплатило б за актив у разі 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними 

сторонами виходячи з наявної інформації 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 

6. Чисті активи або 

зобов'язання за 

пенсійними програмами з 

передбаченими 

виплатами 

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за 

вирахуванням справедливої вартості будь-яких активів 

пенсійної програми 

7. Податкові активи та 

зобов'язання 

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які 

виникають унаслідок об'єднання підприємств 

8. Поточні та 

довгострокові 

зобов'язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при 

погашенні заборгованості, визначеної за відповідними 

поточними відсотковими ставками. Дисконтування не 

здійснюється для короткострокових зобов’язань, якщо різниця 

між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою сумою 

є несуттєвою (менше 5% номінальної вартості) 

9. Несприятливі 

контракти та інші 

ідентифіковані 

зобов’язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при 

погашенні зобов'язання, визначена за відповідною поточною 

відсотковою ставкою 

 

Використання справедливої вартості визначається національними П(С)БО 

при оцінці різних об’єктів обліку, зокрема, П(С)БО 7 “Основні засоби” (п. 10), 

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” (п. 8, 16), П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” 

(п. 12), П(С)БО 9 “Запаси” (п. 11-13), П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” 

(п. 29-32), П(С)БО 30 “Біологічні активи” (п. 8-12). 

Проведений аналіз існуючих позицій щодо розуміння сутності 

справедливої вартості як складової системи бухгалтерського обліку в поглядах 

дослідників та в міжнародних і вітчизняних облікових стандартах, дозволив 

виділити три основних підходи. За першим підходом, який підтримується 

Н.М. Грачовою, І.Р. Дуном, Н.М. Малюгою, В.Ф. Палієм, Я.В. Соколовим, 

В.Я. Соколовим та ін., справедлива вартість розглядається в якості конкретного 

методу оцінки, що ґрунтується на різних ознаках, критеріях або спеціально 

розробленій ієрархічній критеріальній структурі. Наприклад, Я.В. Соколов і 

В.Я. Соколов справедливою оцінкою називають оцінку теперішнього факту 

господарського життя, який вимірюється в теперішньому часі [
138

, с. 93]. На 

думку В.Ф. Палія, справедлива вартість являє собою відновлювальну вартість 

                                                 
138

 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни : [учеб. 

пособие] / Я. В. Соколов. – М. : Магистр, Инфра М, 2010. – 224 с. 



Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського  

забезпечення процесу оцінювання вартості підприємства 

 

59 

при переоцінці активів чи витрат [
139

, с. 59]. 

Пропонує оцінювати всі об’єкти обліку на основі ринкової (справедливої) 

вартості, яка замінює принцип фактичної собівартості,Н.М. Малюга [
140

, с. 342]. 

Таким чином, автор асоціює ринкову вартість із справедливою. Цей підхід 

також застосовується в процесах оцінки діючого бізнесу [
141

, с. 14], де оцінка за 

справедливою вартістю є лише одним з п’яти стандартів оцінки. 

За другим підходом, якого дотримуються А.Ю. Волостнікова, С.Ф. Голов, 

Т.Г. Каменська, Т. Кучеренко, В.В Марков, С.В. Мєгаєва та ін., справедлива 

вартість є узагальнюючою характеристикою оцінки вартості, і розглядається не 

як конкретний метод, а як критерій вибору методів оцінки в конкретній ситуації 

стосовно оцінюваного об’єкта обліку. Таким чином, категорія “справедливої 

вартості” в системі бухгалтерського обліку не характеризує однозначно певний 

метод облікової оцінки, а лише визначає можливість вибору оптимального 

варіанту оцінки активів, капіталу та зобов’язань підприємства з метою 

забезпечення їх грошового оцінювання. Зокрема, запропонований 

С.Ф. Головим підхід передбачає, що всі можливі варіанти оцінювання є 

оцінками за справедливою вартістю, оскільки справедлива вартість, на думку 

автора, характеризує не час операції обміну, а умови такої операції [
142

, с. 40]. 

Таким чином, справедлива вартість є характеристикою найбільш правильного 

способу здійснення вимірювань в системі бухгалтерського обліку стосовно 

окремої ситуації, яка відбувається у певний момент часу. 

На думку Т. Кучеренко, оцінка за справедливою вартістю за певних 

обставин для конкретного об’єкта має форму історичної собівартості на момент 

здійснення господарської операції. З цього моменту оцінка приймає форму 

історичної собівартості, тобто цей об’єкт починає обліковуватися на засадах 
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фактичної собівартості [
143

, с. 15]. Автор таким чином доводить можливість 

набуття справедливою вартістю в окремих випадках форми історичної вартості, 

ринкової вартості або інших альтернативних методів оцінювання, що 

використовуються в обліковій системі. 

За третім підходом справедлива вартість розглядається як комбінація 

різних способів оцінки. Такий підхід не набув значного поширення серед 

сучасних дослідників і підтримується окремими науковцями, зокрема, 

Е. Хендріксеном та М. Ван Бреда [
144

, с. 314]. 

Виходячи із сутності поняття “справедливість” в економічній науці як 

вимоги рівності громадян в розподілі обмежених ресурсів [
145

], який відносно 

облікової оцінки можна інтерпретувати як рівність користувачів в одержанні 

облікової інформації про вартість, справедливою не може вважатись оцінка за 

підходом, коли вона є узагальнюючою характеристикою оцінки вартості. 

Основною причиною цього є той факт, що застосування різних варіантів 

справедливої оцінки не забезпечує рівності обсягів одержуваної користувачами 

інформації внаслідок її асиметричності. Тобто справедливість в цьому випадку 

є ситуативною і проявляється залежно від конкретного випадку відносно 

конкретного об’єкта і в залежності від наявності необхідної для оцінки 

інформації про угоди з аналогічним активом.  

У зв’язку з цим Я.В. Соколов та В.Я. Соколов введення в облік поняття 

“справедливої вартості” прирівнюють до ліквідації бухгалтерського обліку в їх 

розумінні [
146

, с. 142], О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев та В.К. Савчук 

зазначають про відмову суспільства від етимологічного значення категорії 

“справедливість” [
147

, с. 11]. Вищенаведені погляди вчених обґрунтовуються 

застосуванням другого підходу до розуміння сутності справедливої вартості в 
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бухгалтерському обліку, який суперечить сутності поняття “справедливість”, 

що використовується в економічній науці. 

Справедливу вартість з урахуванням змісту поняття справедливості та 

специфіки використання справедливої вартості в середовищі бухгалтерського 

обліку слід розглядати на основі використання першого підходу, в якості 

окремого виду оцінки, що використовується для задоволення потреб 

користувачів облікової інформації, які об’єднані між собою єдиною метою – 

одержання релевантної інформації про вартість підприємства. Застосування 

такого розуміння справедливої вартості в національній системі обліку відповідає 

запропонованому нами принципу доречності, що полягає в необхідності 

відображення в системі бухгалтерського обліку об’єктів обліку, які є факторами 

генерування й руйнування вартості підприємства.  

Для виокремлення факторів генерування й руйнування вартості 

підприємства слід використовувати принцип превалювання сутності над 

формою, виходячи із розуміння сутності якого окремі дослідники розглядають 

справедливу вартість як облікову категорію, зокрема, А.Ю. Волостнікова  [
148

, 

с. 110] та Л.А. Чайковська [
149

, с. 19].  

Таким чином, в якості основи для оцінки вартості підприємства повинен 

використовуватись пріоритет змісту факторів генерування й руйнування 

вартості над їх юридичною формою, що на сьогодні лише частково знаходить 

своє відображення в бухгалтерському обліку.  

Справедлива оцінка як основа побудови системи обліково-аналітичного 

забезпечення формування вартості підприємства передбачає необхідність 

здійснення відповідної трансформації діючої системи бухгалтерського обліку. 

Це зумовлено наявністю у кожного із цих видів вартості характеристик, які на 

сьогодні не реалізовані в національній системі бухгалтерського обліку, зокрема, 

використання експертних оцінок, нефінансових показників, професійного 

оціночного інструментарію. Залежно від обраного варіанту оцінювання має 
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бути побудоване відповідне обліково-аналітичне забезпечення системи 

формування вартості, яке має враховувати специфічні ознаки справедливої 

вартості. 

Формування реальної ринкової вартості підприємства повинно 

здійснюватися з вибором найбільш доцільного методу оцінювання для кожного 

виду активів та зобов’язань для максимального наближення їх вартості до 

справедливої. Таким чином, процес оцінки вартості підприємства 

забезпечується застосуванням інтегрованого підходу, який включає елементи 

затратного підходу для оцінки чистих активів, елементів дохідного для оцінки 

довгострокової і поточної дебіторської заборгованості та довгострокових і 

поточних зобов’язань, елементів ринкового для визначення вартості оборотних 

матеріальних активів та інших активів, для яких існує активний ринок. 

Достовірне визначення справедливої вартості активів та зобов’язань 

повинно здійснюватися на основі історичних оцінок з наступною переоцінкою 

із застосуванням коригуючих коефіцієнтів, що базуються на впливі факторів 

генерування / руйнування вартості підприємства. Використання інтегрованого 

підходу до оцінки показників вартості підприємства передбачає модифікацію 

затверджених П(С)БО методичних засад переоцінки активів та зобов’язань 

підприємства. Для оперативного управління показниками вартості 

підприємства з метою її збереження та підвищення, система бухгалтерського 

обліку у поєднанні з іншими інформаційними системами повинна надавати 

детальну інформацію щодо кожної складової вартості підприємства, факторів її 

генерування та руйнування.  

 

 

1.3.2. Методологія облікового відображення справедливої вартості 

необоротних активів 

Дослідження методів оцінки активів та зобов’язань свідчить про переважне 

застосування для визначення вартості активів підприємства фактичної 

(історичної) собівартості та договірної вартості для зобов’язань. Передбачена 

вітчизняними П(С)БО можливість оцінки активів та зобов’язань за їх 

справедливою собівартістю практично не реалізується в практиці ведення 

обліку внаслідок відсутності умов для здійснення такої оцінки. Разом з тим, 
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достовірне визначення вартості підприємства неможливе без врахування 

реальної вартості його активів і зобов’язань з коригуванням на ступінь 

можливих ризиків їх утримування та імовірність одержання вигод. 

Діюча методологія обліку не забезпечує достовірного відображення змін 

вартості активів та зобов’язань з точки зору їх впливу на вартість підприємства. 

Для цілей формування та оцінювання вартості підприємства методологія 

відображення оцінки складових вартості підприємства на рахунках 

бухгалтерського обліку повинна бути переглянута з метою утворення 

інформаційних потоків, що на основі зворотних зв’язків забезпечать процеси 

оцінки вартості підприємства та її відображення у звітності для управління 

стратегією господарської діяльності. 

Удосконалення методологічних засад бухгалтерського обліку активів за 

справедливою вартістю здійснено на прикладі необоротних та оборотних 

матеріальних активів. 

З точки зору науковців, у якості справедливої вартості при оцінці основних 

засобів та інших необоротних матеріальних активів виступає ринкова ціна [
150

, 

с. 472].  

Невизначеними при цьому залишаються умови ринків, які повинні 

визнаватись активними. Дискусійними також залишаються питання включення 

до витрат сум уцінки основних засобів або до доходів дооцінки у межах 

попередньої уцінки, недотримання принципу відповідності доходів та витрат 

внаслідок такого бухгалтерського відображення, а також необов’язковий 

характер віднесення до складу нерозподілених прибутків сум переоцінок 

основних засобів у частині, що з амортизована, методики такого віднесення, 

минаючи звіт про фінансові результати.  

Особливої актуальності зазначені проблеми набувають в умовах 

використання інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності для 

оцінки вартості підприємства, оскільки невідповідність оцінки окремих об’єктів 

обліку призводить до викривлення вартості підприємства у цілому. 
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Основні регулюючі норми щодо переоцінки основних засобів викладені у 

П(C)БО 7 “Основні засоби” [
151

]. Згідно цього положення придбані (створені) 

основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 

Після цього підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо 

залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 

вартості на дату балансу. При цьому сума дооцінки залишкової вартості об’єкта 

основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки – 

до складу витрат, за виключенням нижче наведених випадків: 

- у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки 

об’єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об’єкта і втрат 

від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової 

вартості цього об’єкта і вигід від відновлення його корисності сума чергової 

(останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до 

складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) 

дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення 

іншого додаткового капіталу; 

- у разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта 

основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і вигід від 

відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 

цього об’єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) 

уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення 

іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки 

більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду. 

Аналогічні правила встановлені у діючому МСБО 16 [152], яким 

передбачено, що якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті 

переоцінки, таке збільшення відображається безпосередньо за кредитом рахунку 

власного капіталу на аналітичному рахунку під назвою “Дооцінка”. Проте таке 

збільшення має визнаватися у складі прибутків, якщо воно сторнує зменшення 

від переоцінки того самого активу, яке раніше було визнане у складі збитків. 

                                                 
151

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : наказ Міністерства 

фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z028 8-00. 
152

 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби”. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z028
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014


Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського  

забезпечення процесу оцінювання вартості підприємства 

 

65 

Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті переоцінки, 

зменшення має визнаватися у складі збитків. Але таке зменшення слід 

безпосередньо відображати за дебетом рахунку власного капіталу на 

аналітичному рахунку під назвою “Дооцінка”, якщо існує кредитове сальдо 

дооцінки щодо цього активу. 

Аналіз змісту діючого у Росії ПБО 6/01 [
153

] свідчить про ідентичність його 

положень щодо вище перерахованих норм МСБО 16 та П(С)БО 7. 

Передбачена чинним законодавством методика не суперечить нормам 

МСБО (МСФЗ) та передбачає формування наступних бухгалтерських 

проведень (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6. Відображення переоцінки вартості основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 
1 2 3 4 

Переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
Перша переоцінка 

1 
Відображення суми дооцінки залишкової 

вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

2 

Відображення суми дооцінки зносу  423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 
матеріальних 

активів” 

3 

Відображення суми уцінки залишкової 

вартості активу 

975 “Уцінка 
необоротних 

активів і фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

4 

Відображення суми уцінки зносу активу 131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 
матеріальних 

активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок додатній 

5 
Відображення збільшення первісної 

вартості на суму дооцінки 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 
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Продовження табл. 1.6 
1 2 3 4 

6 

Відображення суми дооцінки зносу 

активу 

423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 
матеріальних 

активів” 
Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і менший за суму 

дооцінки 

7 

Відображення збільшення первісної 

вартості на суму дооцінки в межах 

від’ємного результату попередніх 

переоцінок 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

746 “Інші доходи 
від звичайної 
діяльності” 

8 

Відображення збільшення первісної 

вартості на різницю між сумою дооцінки та 

від’ємним результатом попередніх 

переоцінок 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

9 

Відображення суми дооцінки зносу 

активу 

423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 
матеріальних 

активів” 
Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і більший за суму 

дооцінки 

10 
Відображення збільшення первісної 
вартості на суму дооцінки залишкової 
вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

746 “Інші доходи 
від звичайної 
діяльності” 

11 
Відображення збільшення первісної 
вартості на різницю між сумою дооцінки 
первісної та залишкової вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Дооцінка 
активів” 

12 

Відображення суми дооцінки зносу 
активу 

423 “Дооцінка 
активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 
матеріальних 

активів” 
Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний 

13 

Відображення зменшення первісної 
вартості на суму уцінки залишкової 
вартості активу 

975 “Уцінка 
необоротних 

активів і фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

14 

Відображення суми уцінки зносу активу 131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних мате-
ріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і менший за суму уцінки 

15 

Відображення зменшення первісної 
вартості на суму уцінки залишкової 
вартості активу в межах результату 
попередніх переоцінок 

423 “Дооцінка 
активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 
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Продовження табл. 1.6 
1 2 3 4 

16 

Відображення зменшення первісної 
вартості на різницю між сумою уцінки і 
результатом попередніх переоцінок 

975 “Уцінка 
необоротних 

активів і фінансових 
інвестицій” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

17 

Відображення зменшення первісної 
вартості на суму уцінки зносу 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних мате-
ріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і більший за суму уцінки 

18 
Відображення зменшення первісної 
вартості на суму уцінки залишкової 
вартості активу 

423 “Дооцінка 
активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

19 

Відображення зменшення первісної 
вартості на суму уцінки зносу 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних мате-
ріальних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

Вибуття необоротного активу, за яким по кредиту рах. 423 “Дооцінка активів” 
обліковується додатній результат попередніх переоцінок 

20 
Відображення зменшення додаткового 
капіталу на суму попередніх переоцінок 
активу при його вибутті 

423 “Дооцінка 
активів” 

441 “Прибуток 
нерозподілений” 

 

Більшість вітчизняних вчених підтримують діючі норми щодо порядку 

проведення переоцінки основних засобів. Зокрема, доцільність використання 

наведених норм підтверджують Л.Р.Джаферова [
154

], М.М.Зюкова [
155

], 

Р.О. Костирко [156], О.І. Лайко і С.Ч.Чобанзаде [
157

], О.В.Сметанко [
158

], 
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І.В.Супрунова [
159

]. Іноземні науковці також переважно розглядають подібну 

методику, в окремих випадках піднімаючи питання необхідності дооцінки 

основних засобів та інших довгострокових активів у цілому [
160

; 161 ; 162; 163]. 

Разом з тим, діюча методика є недосконалою з точки зору оцінки вартості 

підприємства. Детальний аналіз діючих бухгалтерських проведень дає підстави 

говорити про порушення одного з основних принципів, що формують 

методологію бухгалтерського обліку, – принципу відповідності доходів та 

витрат, – внаслідок включення до витрат сум уцінки основних засобів або до 

доходів сум дооцінки у межах попередньої уцінки.  

Бухгалтерські проведення №№3, 13 та 17, наведені у табл. 1.6, 

передбачають формування інших неопераційних витрат, бухгалтерські 

проведення №№7 та 11 відповідно – інших неопераційних доходів. Як доходи, 

так і витрати відображаються у Звіті про фінансові результати діяльності 

підприємства.  

Наприклад, у поточному звітному періоді підприємство  може отримати 

прибуток від операційної діяльності на рівні 1,0 млн.грн., а за рахунок уцінки 

будівлі апарату управління сформувати інші неопераційні витрати на рівні 1,5 

млн.грн. Чи є достовірним загальний фінансовий результат підприємства, 

відображений у звіті про фінансовий результат, у розмірі 0,5 млн.грн. збитку? 

Видається що ні. Тим більше, що у наступному звітному періоді, у разі, якщо 

тенденції на ринку нерухомості зміняться, що доволі  часто останнім часом 

спостерігається на вітчизняному ринку, це ж підприємство при умовно тому ж 

рівні операційної прибутковості буде змушене відобразити 1,5 млн. доходів від 
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неопераційної діяльності. Фактично, одна й таж сума зависить доходи і витрати 

від неопераційної діяльності на 1,5 млн.грн., що буде яскраво видно у 

зведеному звіті про фінансові результати за обидва із розглянутих звітних 

періоди. 

Сформована за результатами наведеного прикладу інформація буде 

непридатна для використання у процесах планування та прогнозування 

діяльності підприємства, а також мало придатною для інвесторів й інших 

користувачів для прийняття обґрунтованих економічних рішень. Крім того, 

баланс, сформований станом на кінець першого звітного періоду, буде містити 

інформацію про вартість чистих активів підприємства у сумі на 1, 5 млн.грн. 

менше за рахунок врахування збитків, які фактично можуть відноситись або 

покриватись у наступних звітних періодах. 

Розглядаючи наведений приклад, доцільно розглянути порядок включення 

до витрат діяльності вартості основних засобів підприємства. Відповідно до 

П(С)БО 7 амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних 

активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації). 

Вважаємо, що суми дооцінок та уцінок основних засобів, які є пов’язаними 

з конкретними об’єктами основних засобів та їх майбутньою економічною 

корисністю, аналогічно як і амортизація, повинні відображатися у складі 

доходів і витрат підприємства пропорційно використанню окремих об’єктів 

основних засобів протягом періоду їх експлуатації та, відповідно, амортизації.  

Запропонована методика дозволить сформувати об’єктивні фінансові 

результати діяльності підприємства за кожен звітний період, забезпечить 

дотримання принципу відповідності доходів та витрат, а також відповідає 

вимогам щодо відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності достовірної вартості основних засобів й, відповідно, чистих активів. 

Дискусійною залишається ще одна норма П(С)БО 7 [
164

], згідно якої при 

вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення 

сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 
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цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого 

прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Перевищення сум 

попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок 

залишкової вартості цього об’єкта основних засобів може щомісяця 

(щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, 

включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням 

додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при 

вибутті цього об’єкта включається залишок перевищення сум попередніх 

дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у 

складі додаткового капіталу [165].  

Такий же порядок передбачають норми МСБО 16, яким визначено, що суми 

дооцінки, які входить до власного капіталу і стосуються окремих об’єктів 

основних засобів, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку у момент, 

коли припиняється визнання такого активу. Також можна переносити частину 

суми дооцінки протягом періоду використання активу суб’єктом господарювання. 

При цьому у МСБО 16 окремо зазначено, що перенесення сум дооцінки до 

нерозподіленого прибутку не може здійснюватися через статті прибутків або 

збитків [
166

].  

Норми діючого у Росії ПБО 6/01[
167

] у частині віднесення сум дооцінок 

основних засобів до складу нерозподілених прибутків повністю відповідають 

наведеним нормам МСБО 16 та П(с)БО 7. 

Вважаємо, що необов’язковий характер віднесення до складу 

нерозподілених прибутків сум переоцінок основних засобів у частині, що з 

амортизована, а також методика такого віднесення, минаючи звіт про фінансові 

результати, викривляють дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

частині вартості чистих активів та потребують відповідного удосконалення. 

                                                 
165

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : наказ Міністерства 

фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00. 
166

 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014.  
167

 Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” 6/01 : Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г. № 26н. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www1.minfin.ru/common/img/ uploaded/library/no_date/2011 

/PBU_6.pdf.http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-90299pbu_8_01_uslovnyie_faktyi_hozyaystv 

ennoy_deyatelnosti. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z028
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://www1.minfin.ru/common/img/%20uploaded/library/no_date/2011%20/PBU_6.pdf
http://www1.minfin.ru/common/img/%20uploaded/library/no_date/2011%20/PBU_6.pdf
http://www1.minfin.ru/common/img/%20uploaded/library/no_date/2011%20/PBU_6.pdf
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-90299pbu_8_01_uslovnyie_faktyi_hozyaystv%20ennoy_deyatelnosti
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-90299pbu_8_01_uslovnyie_faktyi_hozyaystv%20ennoy_deyatelnosti


Розділ 1. Теоретико-методологічні засади бухгалтерського  

забезпечення процесу оцінювання вартості підприємства 

 

71 

Обов’язковість періодичного віднесення до складу нерозподілених 

прибутків сум переоцінок основних засобів у частині, що з амортизована, 

підтримують окремі вчені. Наприклад, О.В. Басенко та О.І. Єрмак відзначають, 

що не дивлячись на те, що П(с)БО не вимагає, необхідно періодично списувати 

додатковий капітал за безоплатно отриманими та дооціненими основними 

засобами з метою справедливого відображення вартості активів підприємства 

[
168

]. Проте, автори не розглядають проблеми недоцільності списання сум 

дооцінок одразу на рахунок обліку нерозподілених прибутків, минаючи 

рахунки обліку доходів і витрат. 

Наумчук О.А. пропонує одночасно з нарахуванням амортизації 

зменшувати розмір додаткового капіталу на суму амортизації дооцінки 

залишкової вартості. На її думку, запропонована методика дозволить у момент 

відображення в обліку суми зносу визнавати дохід у розмірі амортизації суми 

дооцінки. У разі використання таких бухгалтерських записів амортизація 

дооціненої вартості основних засобів не впливатиме на фінансові результати 

діяльності.  

Підтримуючи у цілому цю пропозицію, необхідно зазначити, що автор не 

розглядає несиметричності діючого порядку списання дооцінок та уцінок 

основних засобів. Також не можемо погодитись із думкою автора, що: 

“…оскільки збільшення вартості основних засобів не принесло підприємству 

витрат, збільшувати витрати на суму амортизації дооціненої вартості не є 

доцільним” [169], адже формування собівартості продукції повинно відбуватись, 

виходячи з реальної вартості засобів праці на дату виробництва продукції. 

Окремим проблемним питанням є віднесення сум дооцінок основних 

засобів безпосередньо на збільшення нерозподілених прибутків підприємства, 

що передбачається як вітчизняними, так і міжнародними стандартами обліку. 

Вважаємо, що такий підхід порушує загально визнану методологію формування 

бухгалтерської інформації та потребує змін.  
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По-перше, передбачений нормативними документами підхід порушує 

принцип відповідності доходів і витрат, оскільки підприємства суми 

амортизації дооціненої частини вартості основного засобу включають до витрат 

звітного періоду певного виду (собівартості реалізації), чим зменшують 

загальний фінансовий результат діяльності. Зазначені витрати не є фактично 

понесеними і повинні компенсуватись відповідною статтею доходів. Іншим 

варіантом є їх виключення зі складу звіту про фінансові результати, проте, на 

нашу думку, він є неприйнятним з точки зору формування достовірної 

собівартості продукції, робіт чи послуг. Тому включення до звіту про фінансові 

результати діяльності частини доходів, що співвідносяться з відображеними 

додатковими витратами, є логічним з точки зору дотримання принципу 

відповідності доходів і витрат. Однак при цьому слід враховувати, що характер 

таких доходів не дає підстав включати їх до доходів операційної діяльності. 

По-друге, діючий порядок не відповідає вимогам повного висвітлення – 

фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та 

потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі [
170

]. При цьому користувачі фінансової 

звітності, якщо фінансові результати від діяльності підприємства є заниженими, 

а сума нерозподіленого прибутку збільшена за рахунок інших, не відображених 

у звіті про фінансові результати операції, не можуть приймати обґрунтованих 

інвестиційних рішень. У процесі визначення вартості підприємства таке 

висвітлення інформації призведе до зниження його вартості внаслідок 

зменшення прогнозованих прибутків від господарської діяльності. 

Зазначені питання частково вирішені чинним законодавством Молдови, де 

діючим національним стандартом бухгалтерського обліку 16 “Облік 

довгострокових матеріальних активів” передбачено, що результати переоцінки 

об’єкта основних засобів відображаються у наступному порядку: 

- сума дооцінки балансової вартості відноситься на збільшення власного 

капіталу за статтею “Різниці від переоцінки активів”; 
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- сума уцінки балансової вартості відноситься на зменшення власного 

капіталу за статтею “Різниці від переоцінки активів”. 

Такі зміни балансової вартості відображаються по кожному активу окремо. 

При цьому не дозволяється залік зниження балансової вартості від переоцінки 

одного активу за рахунок збільшення балансової вартості іншого активу. 

При вибутті основних засобів та інших довгострокових активів суми 

дооцінки та уцінки їх балансової вартості списуються відповідно на доходи і 

витрати інвестиційної діяльності [
171

]. Вважаємо, що описана методика 

переоцінки основних засобів та відображення її результатів у бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності, яка використовується у Молдові, найбільш 

повно відповідає методологічним принципам бухгалтерського обліку та з 

певними корективами може бути використана в Україні. 

Запропонована методика бухгалтерського обліку переоцінки основних 

засобів, яка у повній мірі може бути застосована щодо інших необоротних 

активів, наведена у таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7. Запропонована методика бухгалтерського обліку переоцінки 

основних засобів та інших необоротних активів 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 

1 2 3 4 

Переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

Перша переоцінка 

1 
Відображення суми дооцінки 
залишкової вартості активу 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

423 “Переоцінка 
необоротних активів” 

2 

Відображення суми дооцінки 
зносу  

423 “Переоцінка 
необоротних активів” 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших 
необоротних 

матеріальних активів” 

3 
Відображення суми уцінки 
залишкової вартості активу 

423 “Переоцінка 
необоротних активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 

4 

Відображення суми уцінки 
зносу активу 

131 “Знос основних 
засобів” 

132 “Знос інших необо-
ротних матеріальних 

активів” 

10 “Основні засоби” 
11 “Інші необоротні 
матеріальні активи” 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 4 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок додатній 
– аналогічно проведенням №1 та 2 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і менший за суму 
дооцінки – аналогічно проведенням №1 та 2 

Повторна дооцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний і більший за суму 
дооцінки -– аналогічно проведенням №1 та 2 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок від’ємний – аналогічно 
проведенням №3 та 4 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і менший за суму уцінки 
– аналогічно проведенням №3 та 4 

Повторна уцінка – результат попередніх переоцінок додатній і більший за суму уцінки 
– аналогічно проведенням №3 та 4 

Списання частини накопичених сум переоцінок основних засобів або інших 
необоротних активів на дату нарахування амортизації 

5 

Відображення списання суми 
накопичених дооцінок 

423 “Переоцінка 

необоротних активів” 

747 “Дохід від дооцінки 

основних засобів, що 

експлуатуються” 

6 

Відображення списання суми 
накопичених уцінок  

975 “Втрати від уцінки 

основних засобів, що 

експлуатуються” 

423 “Переоцінка 

необоротних активів” 

Вибуття об’єкту основних засобів, за яким на пропонованому субрах. 423 “Переоцінка 
необоротних активів” обліковується результат попередніх переоцінок 

7 

Відображення списання суми 
накопичених дооцінок за 
вибувшим об’єктом основних 
засобів 

423 “Переоцінка 

необоротних активів” 

748 “Дохід від дооцінки 

вибувших основних 

засобів” 

8 

Відображення списання суми 
накопичених уцінок за 
вибувшим об’єктом основних 
засобів 

978 “Втрати від уцінки 

основних засобів, що 

вибули”  

423 “Переоцінка 

необоротних активів” 

 

Наведені пропозиції щодо удосконалення методики бухгалтерського 

обліку переоцінки основних засобів та інших необоротних активів 

передбачають виконання наступних облікових процедур: 

1. Переоцінка основних засобів – як уцінка, так і дооцінка, – повинна 

відображатися у кореспонденції з рахунком 423 “Переоцінка необоротних 

активів”, що може бути введеним на заміну діючому субрахунку 423 “Дооцінка 

активів”, до якого відкриваються додаткові субрахунки у розрізі методів, 

використаних під час переоцінки. Така методика дозволяє уникнути 

безпідставного завищення неопераційних доходів чи витрат підприємства у 

розрізі різних звітних періодів, забезпечує дотримання принципів відповідності 

доходів і витрат та повного висвітлення, створює умови для відображення у 

балансі основних засобів за ринковою вартістю. 
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2. У кожному звітному періоді на дату нарахування амортизації 

підприємство повинно в обов’язковому порядку одночасно відповідну частину 

переоціненої вартості основного засобу, що обліковується на запропонованому 

субрахунку рахунку 423 “Переоцінка необоротних активів”, списувати у 

кореспонденції з рахунками обліку неопераційних доходів чи витрат. Для 

підвищення аналітичності бухгалтерського обліку з метою прийняття 

ефективних економічних рішень пропонуємо виокремити субрахунки 747 

“Дохід від дооцінки основних засобів, що експлуатуються”, 748“Дохід від 

дооцінки вибувших основних засобів”, а також 975 “Втрати від уцінки 

основних засобів, що експлуатуються” замість діючого 975 “Уцінка 

необоротних активів і фінансових інвестицій” та 978 “Втрати від уцінки 

основних засобів, що вибули”. 

У результаті запропонованих бухгалтерських записів підприємство 

сформує у системі бухгалтерського обліку та у звіті про фінансові результати 

діяльності інформацію щодо інвестиційних результатів в частині зміни 

ринкової вартості основних засобів. Одночасно буде дотримано адекватний 

порядок формування фактичної собівартості продукції, операційних витрат, а 

також відображення у балансі накопичених сум переоцінок основних засобів у 

неамортизованій частині, що сприятиме формуванню достовірної інформації 

про вартість підприємства у балансі. 

3. На дату вибуття з експлуатації основних засобів підприємство 

відображає повне списання накопичених сум переоцінок такого інвентарного 

об’єкта із запропонованого субрахунку 423 “Переоцінка необоротних активів” 

у кореспонденції з запропонованими субрахунками 748 “Дохід від дооцінки 

вибувших основних засобів” (дооцінка) або 978 “Втрати від уцінки основних 

засобів, що вибули” (уцінка). Наведена методика покращить аналітичність 

інформації про фінансові результати від інвестиційної діяльності підприємства, 

а також забезпечує виконання принципів відповідності доходів і витрат та 

повного висвітлення. 

Запропоновані зміни створюють основу для розвитку методології 

облікового відображення основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів, їх переоцінки, формування фінансових результатів від інвестиційної 

діяльності підприємства як складових процесу формування вартості 
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підприємства. Крім того, зазначена методика значно спрощує систему 

бухгалтерських проведень з відображення переоцінки основних засобів.  

Розроблений методологічний підхід може бути також впровадженим до 

системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів, довгострокових 

біологічних активів та інших необоротних активів підприємства. 

 

 

1.3.3. Методологічні засади бухгалтерського обліку оборотних активів за 

справедливою вартістю  

Найбільшу питому вагу у структурі оборотних активів більшості 

підприємств виробничої сфери займають запаси. На сьогодні в теорії та на 

практиці використовується загальновідома норма, передбачена П(с)БО 9 

“Запаси”– на дату балансу запаси відображаються в бухгалтерському обліку і 

звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації [
172

]. Подібні норми відображення у фінансовій звітності запасів 

передбачені також для підприємств державного сектору: “Запаси 

відображаються в бухгалтерському обліку та звітності на дату балансу … за 

найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації” 

[
173

]. В умовах поступового запровадження в Україні МСФЗ слід також 

враховувати норми цих стандартів. Зокрема, МСБО 2“Запаси” передбачено, що 

запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартістю та чистою 

вартістю реалізації [
174

].  

В країнах Європи застосовуються норми щодо відображення в 

бухгалтерському обліку та звітності запасів, які не суперечать правилам, 

встановленим МСФЗ. Для прикладу, у Росії діє ПБО 5/01 “Облік матеріально-

                                                 
172

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” : наказ Міністерства фінансів 

України від 20.10.1999 р. № 246 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_021 /paran2#n2.  
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виробничих запасів” [
175

], яким передбачено, що “матеріально-виробничі 

запаси… поточна ринкова вартість, вартість продажу яких знизилася, 

відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за 

вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей”.  

Більшість вітчизняних науковців погоджуються, а практики змушені 

погоджуватись із передбаченою чинним законодавством нормою. Так, В.І. 

Єфіменко відмічає, що принцип відображення в бухгалтерському обліку і 

фінансовій звітності запасів за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 

або чистою вартістю реалізації, – називається “принципом меншої вартості” 

[
176

]. 

Домбровська Н.Р. зазначає: “незважаючи на те, що собівартість є найбільш 

придатною та об’єктивною базою для оцінки запасів, стандартами обліку 

передбачено застосовувати в обліку і фінансовій звітності найменшу з двох 

оцінок: собівартість або чисту вартість реалізації (ЧВР). Іншими словами 

оцінка запасів передбачає порівняння собівартості запасів і ЧВР для визначення 

найменшої з цих двох оцінок. У працях подібне порівняння носить назву 

“основне правило оцінки запасів” [
177

0]. Н. Струк вказує, що запаси потрібно 

оцінювати за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю або за чистою 

вартістю реалізації [
178

0]. 

На практиці у більшості випадків основне правило оцінки запасів 

спрощують за рахунок відмови від використання чистої вартості реалізації. 

Тобто фактично запаси відображаються у звітності за історичною вартістю – 

первісною вартістю надходження. Це пов’язано із складністю визначення 

ринкової ціни окремих видів запасів й підтверджується дослідженнями 
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2009. – Вип. 19. – С. 439-448. 
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вітчизняних вчених: “принцип обачності використовується не завжди. 

Наприклад, принцип оцінки запасів за найменшою із собівартості або ринкової 

вартості дуже рідко використовується в українській практиці” [
179

; 180]. 

Концепція найнижчої оцінки знаходить безліч послідовників протягом 

багатьох років, вона також знайшла формальне визнання з боку AICPA, AAA, 

SEC і ряду інших бухгалтерських асоціацій та агентств [
181

]. 

Однак необхідно відмітити, що все частіше науковцями та практиками 

піднімається питання правильності використання “принципу меншої вартості” 

під час відображення у фінансовій звітності вартості запасів. Актуальність цієї 

проблеми зростає за умов використання інформації бухгалтерського обліку для 

оцінки вартості підприємства. 

Для прикладу розглянемо спрощену господарську діяльність умовного 

підприємства. Новостворене підприємство отримало від засновників грошові 

кошти як внесок до статутного капіталу у розмірі 1 млн. грн., на які придбало 

1000 т пшениці за ціною 1000 грн. за тонну. Протягом наступних 2 місяців 

вартість 1 т пшениці зросла на 50% (така ситуація у дійсності мала місце як на 

світових, так і на українському ринках влітку 2012 р.). Як результат, станом на 

01.09.хх р. вартість чистих активів умовного підприємства за діючою 

методикою бухгалтерського обліку складе 1,0 млн. грн. Хоча для будь-якого 

обізнаного користувача фінансової звітності очевидно, що реальна вартість 

такого підприємства становить 1,5 млн. грн., адже воно має можливість у будь-

який момент реалізувати наявну пшеницю по 1,5 тис. грн. за тонну та отримати 

прибуток у розмірі 0,5 млн. грн. Можна також розглянути ситуацію дещо з 

іншого боку – за умови бажання придбати ще 1000 т пшениці у вересні 2012 р. 

підприємство буде змушене заплатити 1,5 млн. грн. (для спрощення 

прибутковість операції не розглядається). 
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Наведений приклад яскраво відображає, що в окремих випадках діюча 

методика обліку призводить до викривлення фінансової інформації та надання 

користувачам недостовірних даних про вартість підприємства. 

Якщо для внутрішніх користувачів фінансової звітності вище описана 

невідображена вартісна різниця може бути відомою, то для зовнішніх – у 

більшості випадків ні. Як результат, діюча облікова методика переоцінки 

запасів призводить до виникнення асиметрії облікової інформації. 

Відомі зарубіжні вчені достатньо довго піддають критиці діючі правила 

бухгалтерського відображення запасів на дату балансу. Так, Е.С. Хендріксен та 

М.Ф. Ван Бреда зазначають, що концепція найменшої оцінки запасів є 

недосконалою, незважаючи на її певні переваги. На думку багатьох фахівців, 

концепція цієї оцінки є неприйнятною [
182

, c. 319-320] . 

Елмалех М.С. відмічає, що оцінка запасів за найменшою з двох вартостей 

викривляє інформацію в балансі, тому необхідно керуватись оцінкою за 

правилами ринку. Неможливість обліковувати залишок запасів за ринковою 

вартістю спотворює інформацію про економічний стан компанії так само, як і 

нездатність обліковувати за ринковою вартістю нерухоме майно. На його 

думку, “спотворення даних” швидше може призвести до завищення вартості 

компанії, аніж до заниження [183Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Основна критика оцінки за найменшою з двох вартостей – собівартістю чи 

справедливою вартістю – полягає у її спрямуванні лише в одному напрямку. 

Зниження вартості запасів чи понесення витрат визнається, а збільшення чи 

отримання доходів – ні. Очевидно, що це є невідповідністю, яка виникає 

внаслідок використання принципу обачності. Деякі науковці зазначають, що 

принцип найменшої з двох оцінок суперечить принципу визнання доходів 

(відповідності доходів і витрат), оскільки збитки визнаються до закінчення 

процесу визнання доходів і перед операціями обміну (продажу запасів) [184]. 

Вище наведена думка підтримується й іншими науковцями, які 
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стверджують, що оцінка за найменшою з двох вартостей призводить до 

визнання втрат, які насправді не понесені. Такий спосіб оцінки запасів у балансі 

через використання принципу обачності (консерватизму) призводить до 

невідповідності, яка виникає внаслідок того, що оцінка за найменшою з двох 

вартостей передбачає лише зменшення балансової вартості запасів, проте не 

дозволяє її збільшення (за виключенням дооцінки у межах попередньої уцінки). 

Останнє, у свою чергу, суперечить діючому принципу відповідності визнання 

доходів і витрат [
185

]. 

Наведемо думку ще однієї групи вчених. Метод оцінки запасів за 

найменшою із двох вартостей дозволяє визнавати збитки від переоцінки запасів 

без реальних операцій. Пропозиції щодо скасування цього методу … можуть 

бути швидко реалізованими, але на даний момент є неприйнятими, оскільки діє 

проголошений US GAAP принцип обачності [
186

0]. 

Окремі вітчизняні науковці також піднімають проблему відображення у 

фінансовій звітності запасів за найменшою із двох вартостей. Зокрема, М.В. 

Старик зазначає: “…логічним буде внесення змін до цього стандарту (П(C)БО 9 

“Запаси”), що дало б змогу підприємствам здійснити дооцінку запасів 

відповідно до діючих ринкових цін з віднесенням цих сум на поповнення 

власних обігових коштів” [187]. Проте, не зважаючи на слушну в цілому думку, 

автор не наводить комплексних пропозицій для такого відображення у системі 

бухгалтерського обліку та звітності й не вказує, яким чином здійснювати облік 

“поповнення обігових коштів”. 

Кундеус О.М. також не погоджується з нормами П(с)БО 9 “Запаси”, згідно 

яких збільшення вартості запасів передбачається лише на суму попередньої 

уцінки. На думку науковця, такий підхід до дооцінки матеріалів є невірним, 

оскільки, по-перше – це призводить до зловживань і масових уцінок запасів з 

подальшою їх реалізацією, а по-друге, низькі ціни на виробничі запаси на 

момент складання балансу викривляють реальну вартість активів підприємства. 
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Автор пропонує внести зміни до П(C)БО 9 “Запаси”, які б дали змогу 

підприємствам здійснювати дооцінку запасів до діючих ринкових цін із 

віднесенням цих сум на збільшення додаткового капіталу. Треба зазначити, що 

при цьому автор не наводить симетричної методики відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку уцінки запасів, а також не обґрунтовує дотримання 

принципу відповідності доходів і витрат під час складання Звіту про фінансові 

результати. 

Є й інші слушні думки, пов’язані з проблематикою, що розглядається. Так, 

Л.Г. Ловінська відмічає, що концепція найменшої оцінки запасів може 

призвести до заниження вартості запасів і завищення прибутку [
188

Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 84-85]. І.А. Карабаза зазначає: “В Україні на 

сьогоднішній день у П(С)БО 9 “Запаси” закріплено правило відображення 

величини виробничих запасів у балансі, яке відповідає міжнародним 

стандартам та закордонному досвіду. Таке правило характерне та ефективно діє 

за умов ринкової економіки, тоді як при планово-адміністративній системі 

вітчизняними економістами воно не визнавалося та вважалося помилковим… 

Сьогодні зрозуміло, що для залучення до інвестування підприємств іноземних, 

вітчизняних інвесторів, кредиторів, потрібна фінансова звітність, яка є 

реальною без навіть ймовірності завищення активів. У такому разі, 

застосування принципу найменшої оцінки є реалізацією принципу обачності, 

який гарантує правильність фінансової звітності” [
189

]. 

Не можемо погодитись з цією точкою зору, адже в інвестиційних 

операціях приймають участь дві сторони – інвестор та набувач інвестицій. 

Природно, що інвестор, наприклад, у разі купівлі підприємства, зацікавлений у 

якомога меншій вартості підприємства, чому сприяє заниження вартості 

запасів. З іншого боку, одержувач інвестицій, або, у нашому прикладі, 

продавець, зацікавлений у максимізації цієї вартості. Точка перетину їх 

інтересів може бути забезпечена інформацією системи бухгалтерського обліку 
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та фінансової звітності, яка повинна відображати реальну ринкову вартість 

запасів на дату оцінки. При цьому принцип обачності повністю дотримується, 

оскільки мова не йде про завищення вартості запасів порівняно з ринковими 

цінами, а лише про їх відображення за діючими ринковими цінами, які у 

більшості випадків можна ототожнити зі справедливою вартістю.  

Необхідно зазначити, що як українські стандарти, стандарти окремих 

зарубіжних країн, так і міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в окремих випадках дозволяють оцінювати певні види 

запасів чи схожих з ними ресурсів за ринковою вартістю, яка більша за 

собівартість їх придбання (отримання). Наприклад, згідно норм US GAAP 

підприємства інколи можуть проводити оцінку запасів за ринковою вартістю 

вище собівартості. Такий порядок передбачений для підприємств, які 

здійснюють діяльність, пов’язану з дорогоцінними металами, а також 

сільськогосподарськими, мінеральними та іншими продуктами, одиниці яких є 

взаємозамінними і мають безпосередню конкурентоспроможність [190].  

Узагальнимо основні аргументи, які висуваються на користь відміни 

методу найменшої вартості під час відображення вартості запасів у фінансовій 

звітності підприємства з метою забезпечення формування в бухгалтерському 

обліку ринкової вартості підприємства: 

1. Заснована на некоректному використанні принципу обачності діюча 

методика оцінки запасів у фінансовій звітності викликає заниження сукупної 

вартісної оцінки чистих активів підприємства, а, відповідно, і його вартості в 

цілому, що є особливо актуальним в умовах середнього та високого рівня 

інфляції. Таке заниження у більшості випадків не може завдати шкоди 

кредиторам, проте надає недостовірні дані акціонерам і потенційним 

інвесторам за рахунок недостовірного відображення інформації про вартість 

запасів у фінансовій звітності. 

Насправді, використання принципу обачності не заперечує можливостей 

оцінки запасів за ринковими цінами, що є вищими за собівартість їх придбання. 

Згідно ст. 4 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV принцип обачності передбачає застосування в 
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бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню 

оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 

підприємства [
191

]. Відображення у фінансовій звітності вартості запасів за 

ринковими цінами (цінами, за якими на сьогодні можна придбати аналогічні 

запаси) не викликатиме завищення їх оцінки. При цьому особи, відповідальні за 

формування фінансової звітності, за підтвердження її повноти та достовірності, 

не повинні бути зацікавленими та упередженими. 

2. Користь від використання принципу обачності в оцінці запасів 

нейтралізується відсутністю його реалізації при відображенні витрат майбутніх 

періодів. Зниження оцінки запасів у поточному звітному періоді обумовлює 

безпідставне заниження витрат у майбутніх звітних періодах, в яких вартість 

такого виду запасів у момент вибуття буде списуватися на витрати (собівартість 

реалізації). Як результат, порушується діючий принцип відповідності доходів і 

витрат. Фактично не понесені витрати впливають на зменшення фінансового 

результату у поточному звітному періоді, а в наступних звітних періодах, у яких 

відбувається реалізація запасів, фінансовий результат безпідставно завищується. 

У такій ситуації управлінський персонал підприємства не може у повній мірі 

використовувати інформацію про вартість запасів, їх переоцінку, сформовані 

доходи і витрати в процесі аналізу, планування та прогнозування результатів 

діяльності, оскільки така інформація є недостовірною, що є наслідком 

порушення принципу відповідності доходів і витрат. 

3. Облік окремих видів запасів за методом найменшої вартості може 

призводити до заниження собівартості готової продукції та помилок у системі 

ціноутворення. За діючої облікової методології виробництво готової продукції 

із запасів, придбаних раніше за меншими цінами, призводить до неправильного 

формування собівартості готової продукції, адже за діючих обставин 

підприємство вже не має змоги придбати аналогічні виробничі запаси за 

низькими цінами. Як результат, інколи спостерігається ситуація, за якої 

підприємство реалізовує залишки готової продукції за одними цінами, а нову 

продукцію, виготовлену із придбаної за більшими цінами сировини – за 

іншими, більш високими. Деколи ціна реалізації залишків готової продукції є 
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нижчою, ніж собівартість виробництва нової. Причиною цього є 

недостовірність системи бухгалтерського обліку в частині формування 

собівартості, на основі інформації якої менеджери підприємства приймали 

рішення і встановлювали ціни реалізації.  

4. Окремі облікові стандарти дають можливість, а деколи і зобов’язують 

оцінювати окремі види ресурсів за ринковою вартістю, яка є більшою за 

собівартість їх придбання (отримання). Наприклад, згідно норм П(С)БО 30 

“Біологічні активи”, біологічні активи переважно відображаються на дату 

проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на 

очікувані витрати на місці продажу [192]. Відповідно, у балансі підприємства за 

діючої методики відображення активів частина з них може бути відображена за 

справедливою вартістю, а інша частина – за історичною. Такий підхід погіршує 

інформативність фінансової звітності як бази для прийняття економічних рішень. 

Розробляючи методологію облікового відображення справедливої вартості 

запасів у фінансовій звітності на дату балансу доцільно проаналізувати діючу в 

Україні методику облікового відображення справедливої вартості біологічних 

активів. На сьогодні це фактично єдиний вид оборотних матеріальних активів, 

вартість яких у балансі рекомендовано відображати за справедливою вартістю 

(табл. 1.8). 

Таблиця 1.8. Методичні рекомендації з обліку справедливої вартості 

біологічних активів (витяг) [
193

]  

№ 
Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція рахунків 

Д-т К-т 

1 2 3 4 

Облік зміни вартості біологічних активів на дату балансу 

1 Визнання різниці між справедливою вартістю поточних біологічних активів 

рослинництва та сумою понесених витрат, пов’язаних з їх біологічними 

перетвореннями:  

1.1 
- дохід від первісного 

визнання приросту 

біологічних активів на дату 

балансу  

23 “Виробництво” 

710 “Дохід від первісного 

визнання та від зміни 

вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 4 

1.2 

- витрати від первісного 

визнання біологічних 

активів на дату балансу  

940 “Витрати від 

первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 

23 “Виробництво” 

2 Визнання поточних 

біологічних активів 

рослинництва, які 

оцінюються за 

справедливою вартістю, та 

збільшено вартість таких 

біологічних активів на дату 

балансу  

211 “Поточні біологічні 

активи рослинництва, які 

оцінені за справедливою 

вартістю” 
23 “Виробництво” 

3 Відображення результатів від зміни справедливої вартості довгострокових 

біологічних активів:  

3.1 - збільшення  16 “Довгострокові 

біологічні активи” 

710 “Дохід від первісного 

визнання та від зміни 

вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 

3.2 - зменшення  940 “Витрати від 

первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 

16 “Довгострокові 

біологічні активи” 

4 Відображення результатів від зміни справедливої вартості поточних біологічних 

активів: 

4.1 - збільшення  211 “Поточні біологічні 

активи рослинництва, які 

оцінені за справедливою 

вартістю” 

710 “Дохід від первісного 

визнання та від зміни 

вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 

4.2 - зменшення  940 “Витрати від 

первісного визнання та від 

зміни вартості активів, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю” 

211 “Поточні біологічні 

активи рослинництва, які 

оцінені за справедливою 

вартістю” 

5 Первісне визнання 

сільськогосподарської 

продукції  

27 “Продукція 

сільськогосподарського 

виробництва” 

23 “Виробництво” 

Облік вибуття біологічних активів 

6 Реалізація (продаж) сільськогосподарської продукції, яка оцінюються за 

справедливою вартістю:  

6.1 

- рослинництва  
901 “Собівартість реалі-

зованої готової продукції” 

27 “Продукція 

сільськогосподарського 

виробництва” 

6.2 
- тваринництва  

901 "Собівартість реалі-

зованої готової продукції” 

21 “Поточні біологічні 

активи” 
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Продовження табл. 1.8 

1 2 3 4 

6.3 - отримано дохід (виручку) 

від реалізації біологічних 

активів  

36 “Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками” 

701 “Дохід від реалізації 

готової продукції” 

6.4 - нарахована сума 

податкового зобов’язання з 

ПДВ за операцією  

701 “Дохід від реалізації 

готової продукції” 

64 “Розрахунки за 

податками й платежами” 

7 Реалізація (продаж) довгострокових біологічних активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю:  

7.1 - списано собівартість 

реалізованих 

довгострокових біологічних 

активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю  

901 “Собівартість 

реалізованої готової 

продукції” 

16 “Довгострокові 

біологічні активи” 

7.2 - отримано дохід (виручку) 

від реалізації біологічних 

активів  

36 “Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками” 

701 “Дохід від реалізації 

готової продукції” 

7.3 - нарахована сума 

податкового зобов’язання з 

ПДВ за операцією  

701 “Дохід від реалізації 

готової продукції” 

64 “Розрахунки за 

податками й платежами” 

 

Аналіз вище наведеної діючої методики дозволяє зробити висновки про те, 

що вона не вирішує окремих вище наведених проблем, а саме: 

- визнання зміни справедливої вартості біологічних активів у порівнянні 

з понесеними витратами у складі доходів (витрат) (відображення у Звіті про 

фінансові результати) може відбуватися в інших звітних періодах, ніж 

господарські операції з реалізації таких активів. Тим самим надалі порушується 

принцип відповідності доходів і витрат; 

- визнання зміни справедливої вартості біологічних активів у порівнянні 

з понесеними витратами у відповідному звітному періоді призводить до 

подвоєння суми доходів або витрат в частині такої зміни. Наприклад, якщо 

підприємство у поточному звітному періоді збільшує первісну вартість 

поточних біологічних активів вартістю 500,0 тис.грн. на 200,0 тис.грн., до 

складу інших доходів (рахунок 710) та до Звіту про фінансові результати цього 

звітного періоду включається сума такого перевищення – 200,0 тис.грн. У 

наступному звітному періоді у момент реалізації таких біологічних активів за 

750 тис.грн. до складу доходів включається вартість такої реалізації (рахунок 

701), а до собівартості реалізації (рахунок 901) включається попередньо 

завищена собівартість – 700 тис.грн. Як результат, якщо скласти Звіт про 
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фінансові результати за обидва звітних періоди разом, загальна сума доходів 

складе 950 тис.грн., а загальна сума витрат (у т.ч. собівартість реалізації) – 

700 тис.грн. 

Таке відображення є недостовірним, адже фактична собівартість 

реалізованої продукції склала 500 тис.грн., а доходи – 750 тис.грн. Відповідно, 

використання вище наведених показників у процесах аналізу фінансової 

звітності, планування та прогнозування не є можливим.  

Вирішення вище розкритих проблем може бути здійснено через 

використання додаткових субрахунків рахунку 42. Пропонуємо ввести 

субрахунок 426 “Переоцінка запасів”, який буде виконувати регулюючу 

функцію у процесах відображення, з одного боку, реальної вартості активів 

підприємства у балансі, а з іншого – достовірних даних про доходи і витрати у 

Звіті про фінансові результати у розрізі звітних періодів. 

За умови використання запропонованого субрахунку 426 “Переоцінка 

запасів” будь яка зміна вартості запасів буде відображатись у кореспонденції з 

цим рахунком. У подальшому, у момент остаточного вибуття запасів з балансу 

підприємства, сума накопичених переоцінок, що відносяться до конкретного 

виду запасів, буде списуватись у кореспонденції з рахунками обліку доходів і 

витрат. Приклади запропонованої кореспонденції рахунків наведені у табл. 1.9, 

1.10. 

Таблиця 1.9. Запропонована методика обліку переоцінки запасів та їх 

відображення у балансі за ринковою вартістю (дооцінка) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонований порядок відображення Сума 

операції, 

тис. грн. 
Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

Перший звітний період 

1 Відображення суми 

перевищення ринкової 

вартості виробничих запасів 

над їх первісною вартістю 

20 “Виробничі 

запаси” 

426 “Переоцінка 

запасів” [
194

] 
100 

Другий звітний період 

2 Реалізація виробничих запасів або готової продукції, виготовленої із ідентифікованих 

виробничих запасів 

 

 

                                                 
194

 До субрахунку 426 “Переоцінка запасів” можуть відкриватися субрахунки другого 

порядку за видами запасів 
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Продовження табл. 1.9 

1 2 3 4 5 

2.1 - списано вартість 

виробничих запасів або 

готової продукції 

94 “Інші витрати 

операційної 

діяльності” 

90 “Собівартість 

реалізації” 

20 “Виробничі 

запаси”; 

26 “Готова 

продукція” 

600 

2.2 - отримано дохід (виручку) 

від реалізації виробничих 

запасів або готової продукції 

36 “Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками” 

70 “Дохід від 

реалізації” 

71 “Інший 

операційний дохід”  

900 

2.3 - нараховано суму 

податкового зобов’язання з 

ПДВ за операцією  

70 “Дохід від 

реалізації” 

71 “Інший 

операційний дохід” 

64 "Розрахунки за 

податками й 

платежами” 

150 

3 Списання суми накопиченої 

дооцінки у момент реалізації 

виробничих запасів або 

готової продукції, 

виготовленої із 

ідентифікованих виробничих 

запасів  

94 “Інші витрати 

операційної 

діяльності” 

90 “Собівартість 

реалізації” 

426 “Переоцінка 

запасів” 
-100 

 

Запропонована методика дозволяє вирішити такі недоліки діючої облікової 

методології: 

1. Забезпечує дотримання принципу відповідності доходів і витрат, 

оскільки у складі доходів і витрат, а, відповідно, і у Звіті про фінансові 

результати, різниця між ринковою та первісною (історичною) вартістю окремих 

видів запасів буде відображатися в одному звітному періоді разом з їх 

остаточним вибуттям з балансу. 

2. Підвищення достовірності та повноти фінансової звітності шляхом 

усунення подвоєння сум доходів і витрат у частині переоцінки запасів, що 

дозволяє ефективно використовувати інформацію фінансової звітності у 

процесах аналізу, планування та прогнозування діяльності підприємства.  

3. Забезпечить достовірне формування собівартості готової продукції та її 

відображення у фінансовій звітності. 

4. Відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

ринкової вартості запасів, що сприятиме наближенню загальної балансової 

вартості підприємства, або вартості його чистих активів, до ринкової вартості. 
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Таблиця 1.10. Запропонована методика обліку переоцінки запасів та їх 

відображення у балансі за ринковою вартістю (уцінка) 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Запропонований порядок відображення Сума 

операції, 

тис. грн. 
Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

Перший звітний період 

1 Відображення суми 

перевищення первісної 

вартості виробничих запасів 

над їх ринкової вартістю  

426 “Переоцінка 

запасів” 

20 “Виробничі 

запаси” 
100 

Другий звітний період 

2 Реалізація виробничих запасів або готової продукції, виготовленої із ідентифікованих 

виробничих запасів 

2.1 - списано вартість 

виробничих запасів або 

готової продукції 

94 “Інші витрати 

операційної 

діяльності”  

90 “Собівартість 

реалізації” 

20 “Виробничі 

запаси”; 

26 “Готова 

продукція” 

400 

2.2 - отримано дохід (виручку) 

від реалізації виробничих 

запасів або готової продукції 

36 “Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками” 

70 “Дохід від 

реалізації” 

71 “Інший 

операційний дохід” 

900 

2.3 - нараховано суму 

податкового зобов’язання з 

ПДВ за операцією 

70 “Дохід від 

реалізації” 

71 “Інший 

операційний дохід” 

64 “Розрахунки за 

податками й 

платежами” 

150 

3 Списання суми накопиченої 

уцінки у момент реалізації 

виробничих запасів або 

готової продукції, 

виготовленої із 

ідентифікованих виробничих 

запасів  

94 “Інші витрати 

операційної 

діяльності” 

90 “Собівартість 

реалізації” 

426 “Переоцінка 

запасів” 
100 

 

З метою дотримання принципу обачності при оцінці запасів за ринковою 

вартістю з наступним її відображенням у системі бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, пропонуємо використовувати такі норми: 

- ринкова вартість запасів повинна визначатися на рівні, за яким 

аналогічні запаси можуть бути придбані на тих самих умовах на дату їх оцінки. 

Це стосується таких видів запасів, як виробничі запаси, поточні біологічні 
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активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, напівфабрикати (у випадку 

наявності аналогів на ринку), а також може використовуватись для товарів за 

умови невиконання наступного правила; 

- ринкова вартість товарів, готової продукції, сільськогосподарської 

продукції повинна визначатися на рівні, за яким зазначені запаси можуть бути 

вільно реалізовані у повному обсязі без будь-яких обмежень. Ці ж норми 

можуть бути використаній щодо незавершеного виробництва, проте лише у разі 

наявності можливості його реалізації. 

В інших випадках запаси оцінюються за первісною вартістю. Недоліком 

запропонованої методології є ускладнення системи аналітичного обліку, що 

може бути вирішене за рахунок використання автоматизованих систем 

бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності. 

Наведені пропозиції з удосконалення методології бухгалтерського обліку 

необоротних та оборотних матеріальних активів забезпечують достовірне 

відображення змін вартості активів та зобов’язань з точки зору їх впливу на 

вартість підприємства. Запропонована методологія дозволяє сформувати сталі 

інформаційні потоки, що забезпечують процеси оцінки вартості підприємства 

та її відображення у фінансовій та спеціалізованій звітності. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

2.1. Методи оцінки вартості підприємства та їх трансформація  

Проведення оцінки вартості підприємства передбачає створення передумов 

для побудови дієвої системи формування вартості підприємства. Основним 

видом вартості, яка підлягає оцінюванню, є ринкова вартість. Однак в системі 

облікового забезпечення може формуватися вартість, яка є тільки наближеною 

до ринкової.  

Дослідження наукових праць свідчить про переважне розкриття специфіки 

застосування підходів до оцінки, розгляду їх сутності, перевагам і недолікам їх 

застосування. При цьому недостатньо розкривається інформація, яка надається 

системою бухгалтерського обліку в процесах реалізації таких методів. 

Відповідно, необхідним є проведення аналізу наявного методологічного 

оціночного інструментарію з метою обрання найбільш ефективних методів і 

підходів до розвитку методологічних складових системи бухгалтерського 

обліку у забезпеченні формування вартості підприємства. 

Процес оцінювання вартості підприємства передбачає застосування різних 

методів оцінювання. Проблема аналізу підходів та методів оцінки вартості 

підприємства приділена увага значної кількості вітчизняних вчених, серед яких 
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розглядається опціонний підхід. Під підходом до оцінки вартості підприємства 

слід розуміти розроблену на базі певної економічної теорії, моделі або 

концепції сукупність способів і процедур оцінки вартості. 

Проведений аналіз характерних особливостей застосування різних підходів 

до оцінки вартості підприємства свідчить, що затратний підхід слід 

застосовувати для підприємств, які мають нестабільні фінансові результати, а 

також для новостворених і технологічно унікальних підприємств. При цьому 

слід враховувати, що результати оцінки вартості підприємства з використанням 

методів затратного підходу в умовах недооцінки нематеріальних переваг 

підприємства викликають заниження його вартості. 

Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства дозволяє одержати 

найбільш точні результати за умови, що досліджуване підприємство не є 

новоствореним, інформація щодо його діяльності є достовірною, прозорою і 

доступною, а прибутковість підприємства носить відносно стабільний характер 

протягом останніх декількох років функціонування. 

У порівнянні із зазначеними методами ринковий підхід до оцінки вартості 

підприємства може застосовуватись як для прибуткових, так і для 

неприбуткових підприємств. При цьому визначальним фактором для оцінки за 

цим підходом є наявність підприємств, аналогічних до досліджуваного. Також 

більш ефективним цей підхід буде для новостворених підприємств, що 

займаються наданням послуг чи виконанням робіт, що не є унікальними в 

певному ринковому сегменті. 

З метою порівняння точності визначення вартості підприємства за кожним 

підходом може бути проведений паралельний розрахунок, однак це 

унеможливлюється внаслідок таких причин: 1) висока трудомісткість та 

необхідність понесення додаткових трудових і фінансових витрат при 

паралельному розрахунку; 2) наявність суб’єктивних обставин звужує 

можливості використання окремих підходів та не дозволяє одержати достовірну 

й об’єктивну оцінку вартості підприємства; 3) діапазон результатів щодо 

вартості одного підприємства, визначеної за різними підходами, може бути 

досить широким, крім цього з огляду на користувача цієї інформації можуть 

допускатись маніпуляції з показником вартості для досягнення необхідного 
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ефекту (продажу підприємства за більш високою ціною, зниження страхової 

вартості, збільшення заставної вартості, доведення підприємства до ліквідації). 

Практична апробація специфіки використання затратного, дохідного та 

ринкового підходів для визначення вартості підприємства здійснена на основі 

фактичних показників діяльності реального підприємства за 2011 р., для 

позначення якого використано умовну назву: ПАТ “Підприємство-1” (Додаток 

А). Як засвідчили проведені розрахунки, розрахункове значення ринкової 

вартості підприємства станом на 31.12.2011 р. склало: за затратним підходом 

4356,47 млн. грн., за дохідним підходом 14476,10 млн. грн., за ринковим 

підходом 11663,29 млн. грн. Середнє значення ринкової вартості підприємства 

склало 10165,29 млн. грн. 

У порівнянні з показником біржової вартості ПАТ “Підприємство-1” 

станом на 04.01.12 р., що склала 4627,68 млн. грн., спостерігаємо перевищення 

більше ніж удвічі (2,19 разів) розрахованого середнього значення ринкової 

вартості над біржовою оцінкою. Проведені розрахунки свідчать про 

недостатню достовірність обчислень ринкової вартості з використанням 

дохідного та ринкового підходів. Затратний підхід у даному випадку забезпечує 

одержання більш наближеного до біржової оцінки показника ринкової вартості 

підприємства, проте також потребує відповідних коригувань. 

Відповідно, жоден з існуючих підходів до визначення ринкової вартості 

підприємства не забезпечує її достовірної оцінки та не може виступати базовим 

компонентом системи формування вартості. У зв’язку з цим існуючі теоретико-

методологічні засади системи формування вартості підприємства та її обліково-

аналітичне забезпечення потребують їх відповідного удосконалення, виходячи 

з сучасних потреб ринку капіталів. 

Використання ринкового підходу дозволяє сформувати в системі 

бухгалтерського обліку вартість підприємства, що є наближеною до його 

ринкової вартості. Це забезпечується особливостями проведення процедури 

оцінки за таким підходом та методологічною основою його здійснення. Однак, 

для застосування цього підходу повинен виконуватись ряд специфічних умов, 

зокрема, розвинена ринкова інфраструктура, що є нехарактерним для України. 

Також слід враховувати, що використання цього підходу не передбачає широке 

використання інформації із системи бухгалтерського обліку. 
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Ряд недоліків супроводжує використання затратного підходу, який не 

дозволяє повною мірою наблизити оціночну вартість підприємства до його 

ринкової вартості, що унеможливлює створення на цій основі дієвої системи 

формування вартості. Більшість вітчизняних підприємств мають балансову 

вартість їх чистих активів, що значно відрізняється від ринкової вартості 

внаслідок впливу наступних факторів:  

1) більшість наявних на підприємстві активів (окрім фінансових) 

оцінюються виходячи із понесених на їх створення затрат (історична оцінка), 

без урахування їх здатності приносити дохід підприємству;  

2) значна кількість активів, які морально застаріли (наприклад, 

комп’ютерна техніка), обліковуються за їх залишковою вартістю, за якою вони 

не можуть бути продані;  

3) значна кількість активів, вартість яких повністю амортизована, 

продовжують використовуватись в господарській діяльності підприємств без 

відповідної дооцінки;  

4) до складу активів підприємств в силу обмежень, закладених до 

вітчизняної облікової методології, не включаються такі ресурси як 

інтелектуальний та людський капітал, корпоративна культура, що виступають 

основними генераторами ринкової вартості підприємства;  

5) діюча система бухгалтерського обліку не враховує синергію 

функціонування підприємства, яка є сукупним ефектом від використання 

наявних на підприємстві матеріальних, фінансових та нематеріальних активів, 

що формують ринкову вартість підприємства.  

Наведені чинники підтверджують недостатність застосування затратного 

підходу для формування вартості підприємства з використанням облікової 

інформації. 

Для побудови системи бухгалтерського обліку, орієнтованої на 

формування вартості підприємства, на нашу думку, повинен застосовуватись 

інтегрований підхід, що включає елементи затратного, дохідного і ринкового 

підходів, що в більшій мірі відповідає вимогам системи формування вартості 

підприємства. Інтегрований підхід дозволяє визначити фактори впливу на 

ринкову вартість підприємства та ефективно управляти нею, оскільки володіє 

специфічними характеристиками (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. Превалюючі характеристики інтегрованого підходу до оцінки 

вартості підприємства 

№ 

з/п 
Характеристика Суть характеристики 

1 Методологія 

практичного 

застосування 

ґрунтується на використанні даних бухгалтерського обліку 

(балансу та звіту про фінансові результати за минулі періоди). 

Ретроспективна бухгалтерська звітність використовується з 

метою визначення основних фінансових показників та виявлення 

тенденцій в діяльності підприємства, які дозволяють встановити 

наявні тренди в доходах та ступінь фінансових ризиків, які 

впливають на формування вартості підприємства 

2 Базисна основа 

підходу 

здатність враховувати очікування ринку та формувати оцінку, 

максимально наближену до ринкової 

3 Коригування 

результату 

оцінювання 

можливість уточнення результату оцінки вартості підприємства 

додатковим обґрунтуванням ставки дисконтування та 

підвищення ступеня об’єктивності при прогнозуванні майбутніх 

доходів підприємства 

4 Сфера використання можливість використання для підприємств, цінні папери яких не 

котируються на фондовому ринку, що є характерним для значної 

кількості вітчизняних підприємств 

 

Таким чином, ефективне поєднання елементів затратного, дохідного та 

ринкового підходів до оцінки різних видів активів та зобов’язань на основі 

інтегрованого підходу забезпечує достовірне визначення ринкової вартості 

підприємства, створює передумови для розвитку діяльності підприємства в 

цілому. 

 

 

2.2. Зміна методологічної концепції формування вартості підприємства 

2.2.1. Розвиток методологічних засад оцінювання ринкової вартості 

підприємства 

Процес оцінювання або розрахунку вартості підприємства є складним 

динамічним явищем, що виходить за межі системи бухгалтерського обліку та 

опосередковується виконанням додаткових аналітичних процедур. Послідовне 

визначення справедливої вартості чистих активів, оцінка рівня прибутковості 

діяльності, безпосередній розрахунок вартості та її коригування під впливом 

чинників ризику становлять основу процесу визначення ринкової вартості 

підприємства за пропонованою методикою та формують інформаційну базу для 

прийняття виважених економічних рішень. 
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Система формування вартості підприємства являє собою складний 

багаторівневий механізм, який об’єднує якісно різні складові (рис. 2.1). 

Підсистема визначення або формування вартості підприємства може 

реалізовуватись у межах бухгалтерського обліку з виконанням додаткових 

аналітичних процедур, що забезпечують визначення справедливої вартості 

активів та зобов’язань, оцінку чистих активів підприємства, прогнозування 

чистого прибутку / збитку з урахуванням його динаміки у попередні роки, 

розрахунок показника ринкової вартості підприємства з визначенням зміни 

рентабельності власного капіталу у прогнозному періоді. Поняття чистих 

активів тісно пов’язане з рахунковими теоріями. 

Процес формування вартості відображає комплекс управлінських дій, що 

передбачають виявлення, оцінку та регулювання впливу факторів вартості, що 

генерують або руйнують вартість підприємства. При цьому фактори 

макросередовища відображають економічні, політико-правові і техніко-

технологічні явища, що не залежать від підприємства і потребують адаптації 

його діяльності до характеру впливу таких чинників.  

Мезосередовище відображає специфіку функціонування галузі, 

включаючи особливості сировинної бази, трудомісткості діяльності, характер 

розвитку інновацій, що повинна враховуватися в управлінських діях при 

формування вартості підприємства. Мікросередовище формується з огляду на 

специфіку діяльності підприємства, залежить від структури капіталу, 

налагодження взаємозв’язків між підрозділами, якості управління та може 

змінюватися під впливом управлінських рішень. 

Зв’язок поняття чистих активів з рахунковими теоріями в частині 

характеристики активів, капіталу та зобов’язань підприємства. Поняття 

“чисті активи” має своє походження від рахункових теорій, які характеризують 

активи, капітал та зобов’язання підприємства. Однак, не всі теорії, які на 

сьогодні існують в бухгалтерському обліку, підтримують цей підхід. В окремих 

теоріях, наприклад, в теорії господарської одиниці, під капіталом розуміються 

зобов’язання підприємства перед його власниками. 

Для розкриття теоретичних основ використання під час оцінки вартості 

підприємства поняття чистих активів, необхідно провести аналіз рахункових 

теорій, за якими капітал підприємства розглядається як його чисті активи. 
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Рахункові теорії розроблялись протягом багатьох років вченими в сфері 

бухгалтерського обліку для обґрунтування методичних правил та технічних 

прийомів, що використовуються для здійснення облікових процедур. Як 

відмічає А.М. Галаган, рахунковою теорією є саме таке вчення, ціль якого 

полягає в наданні принципового обґрунтування певним технічним прийомам, 

що використовуються в практиці рахунковедення [
207

, с. 195]. Таким чином, 

побудова конкретної рахункової теорії передбачає обґрунтування таких 

облікових технічних прийомів як відображення фактів господарського життя в 

системі рахунків, визначення фінансового результату, складання балансу тощо. 

В царській Росії та в Радянському Союзі питаннями класифікації 

рахункових теорій займались А.І. Гуляєв, Я.М. Гальперін, А.М. Галаган та 

Н.С. Помазков, завдяки працям яких була побудована класифікація рахункових 

теорій та з’явилась можливість для аналізу їх сутності. 

Розглядаючи процес побудови обліково-аналітичного забезпечення 

системи формування вартості підприємства в розрізі рахункових теорій, слід 

відмітити, що розрахунок вартості на основі облікової інформації має 

розроблену теоретичну основу – рахункову теорію двох рядів рахунків 

(російський варіант) або рахункову пропрієтарну теорію (американський 

варіант). Виходячи із цієї теорії, основною категорією бухгалтерського обліку є 

капітал, що розраховується як різниця між активами підприємства та його 

зобов’язаннями. Капітал в даному випадку розуміється в якості чистих активів 

підприємства – характеристики, що відображає вартість підприємства на основі 

використання історичної оцінки. 

При оцінці вартості підприємства на основі історичної оцінки (затратного 

підходу)
208

 використовується поняття “чисті активи”. Як відмічають 

Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бреда, власний капітал є різницею між активами 

корпорації та її кредиторською заборгованістю. Нерідко він носить назву 

                                                 
207

 Галаган А. М. Основы общего счетоведения / А. М. Галаган. – М. : Издательство 

Наркомторга СССР и РСФСР, 1928. – 440 с. 
208

 Окремі дослідники, наприклад [Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью 

предприятия / С. В. Валдайцев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 720 с. (C. 238)], називають 

затратний підхід до оцінки вартості підприємства методом чистих активів (накопичення 

активів). 
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чистих активів корпорації [
209

, с. 479]. Таким чином, за підходом авторів те, що 

розуміється капіталом в бухгалтерському обліку, є його чистими активами. 

Теорія двох рядів рахунків вперше була обґрунтована Ф. Гюглі на основі 

узагальнення напрацювань німецьких вчених в сфері обліку середини ХІХ ст. 

(Г. Курцбауера та Г. Аугшпурга) та була розвинена і популяризована в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. І.Ф. Шером. 

Швейцарський дослідник І.Ф. Шер в праці “Бухгалтерія і баланс” 

(1925 р.) [
210

, с. 16] розглянув категорію власності з юридичної точки зору, яка 

в бухгалтерському обліку називається капіталом. 

Впровадження підходу автора в систему обліку зумовило необхідність 

перегляду існуючих на той час понять активів, капіталу, пасиву. За 

І.Ф. Шером капіталом називається чисте майно або власний капітал 

підприємства. Борги з точки зору чистого майна представляють собою 

від’ємні складові майна і об’єднуються під колективним поняттям пасиву [
211

, 

с. 16]. Таким чином І.Ф. Шер під пасивами розумів лише борги підприємства, 

без врахування власного капіталу. В результаті автором було виведене 

основне рівняння теорії двох рядів рахунків: 

К = А – П        (2.1) 

де,  К – капітал; А – сума активів; П – сума пасивів. 

Наведене рівняння можна одержати із балансового рівняння, реалізованого 

в чинній національній системі бухгалтерського обліку, шляхом перенесення 

пасивів зі знаком мінус в його ліву сторону. Включивши до вищенаведеної 

формули (2.1) результати діяльності підприємства (прибуток або збиток), 

І.Ф. Шером було виведено капітальне балансове рівняння: 

К + (Пр або Зб) = А – П   (2.2) 

де,  К – капітал; Пр – прибуток; Зб – збиток; А – сума активів; П – сума 

пасивів; 

Аналізуючи теорію двох рядів рахунків, К.Ю. Циганков відмічає, що за 

цією теорією все майно підприємства поділяється на дві групи: активне 
                                                 
209

 Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета : Э. С. Хендриксен, М. Ф. Ван Бреда. – 

[под ред. проф. Я.В. Соколова] ; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.: ил. 
210

 Шерр И. Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – [редакция, дополнения и примечания 

проф. Н. С. Лунского]. – 3-е издание ; перевод с 5-го немецкого издания С. И. Цедербаума. – 

М. : Издательство “Экономическая жизнь”, 1925. – 579 с. 
211

 Там само. 
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(позитивне) та пасивне (від’ємне) майно [
212

, с. 61]. Відповідно, активне майно 

збільшує вартість капіталу підприємства, а пасивне – зменшує. Застосовуючи 

дану позицію до оцінки вартості підприємства, залучені зі сторони ресурси 

(наприклад, одержання кредиту) є від’ємними активами підприємства. Чим 

більша таких активів підприємства, тим меншою буде вартість капіталу від 

вартості, якою розпоряджається керівництво підприємства. 

Теорія двох рядів рахунків дозволяє розраховувати вартість чистих активів 

та визначати на цій основі вартість підприємства. Однак, на сьогодні вона не 

реалізована в чинній НСБО, про що свідчить використання у переважній 

більшості посібників з теорії обліку, наприклад, [
213

, с. 103; 
214

, с. 110], іншого 

балансового рівняння, яке називають “основним рівнянням бухгалтерського 

балансу”: 

А = ВК + З       (2.3) 

де,  А – сума активів; ВК – власний капітал; З – сума зобов’язань. 

Нездатність впровадження теорії двох рядів рахунків в систему 

бухгалтерського обліку не дозволяє на сьогодні створити передумови для 

розрахунку вартості підприємства на основі облікової інформації, без внесення 

до складу системи обліку необхідних змін та коригувань. Це зумовлює 

необхідність її удосконалення на основі врахування запитів користувачів 

інформації про вартість підприємства. 

Теорія двох рядів рахунків в англомовних країнах більш відома як 

пропрієтарна теорія. За Л. Голдбергом визначальною особливістю 

пропрієтарної теорії у порівнянні із іншими теоріями є розгляд підприємства 

нерозривно від його власника. За цією теорією все підприємство є власністю 

[
215

, с. 116].  

Виходячи з теорії, всі господарські операції, що відображались в обліку 

стосуються його власності. Власник розглядається як центральна фігура 

                                                 
212

 Цыганков К. Ю. Теория капитала: трактовка и основные тезисы  / Цыганков К.Ю. // 

Бухгалтерский учѐт. – 2006. – № 23. – С. 58-63. 
213

 Теория бухгалтерского учета: [учебник] / под ред. Е.А. Мизиковского. – М.: Юристъ, 

2003. – 400 с. 
214

 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вузів 

спеціальності 7.00106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. – [вид. 2-е, доп. і перероб.]. – 

Житомир: ЖІТІ, 2000. –    640 с. 
215

 Goldberg L. An inquiry into the nature of accounting (dimensions of accounting theory and 

practice) / L. Goldberg. – Iova City: ААА, 1980. – 364 p. 
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господарських операцій, а основною метою ведення обліку (відображення 

операцій та складання звітності) є вимірювання змін у його власності для 

забезпечення безперервності діяльності підприємства [
216

, с. 72]. 

Пропрієтарна теорія передбачає орієнтацію на оцінку позитивних та 

негативних активів підприємства. Виходячи із цієї теорії баланс підприємства 

складається з метою вимірювання зміни вартості активів (власності 

підприємця), а доходи та витрати інтерпретуються як зростання вартості 

активів (власності), які не є результатом процесів інвестування чи вилучення 

капіталу власником. Положення пропрієтарної теорії щодо поділу всіх активів 

на позитивні та негативні відповідає поділу всіх факторів, що впливають на 

формування вартості підприємства, на генеруючи та руйнуючі, що дозволяє 

використовувати цю теорію при розробці обліково-аналітичного забезпечення 

системи формування вартості підприємства. 

Пропрієтарна теорія може без проблем впроваджуватись в діяльність 

господарських товариств різних видів, а її окремі складові вже на сьогодні 

реалізовані в методологію обліку окремих країн, зокрема, США. Як відмічає 

А. Раяхі-Белькауі, окремі елементи пропрієтарної теорії можна побачити в 

методиках та термінології, використовуваній в US GAAP. Зокрема, концепція 

доходу в корпораціях, що передбачає визначення “чистого доходу для 

стокхолдерів”, “доходу на одну акцію”, показника “дивіденд на одну акцію”, 

має пропрієтарне походження [
217

, с. 215]. 

Проведений аналіз сутності теорії двох рядів рахунків (пропрієтарної 

теорії) дозволив встановити, що вона, у порівнянні з іншими рахунковими 

теоріями, є найбільш наближеною до економічного підходу до розуміння 

капіталу підприємства з позиції власника. Зокрема, капіталом в 

бухгалтерському обліку розуміється сукупність його чистих активів. 

Використання теорії двох рядів рахунків в системі бухгалтерського обліку 

дозволяє побудувати теоретичні основи оцінки вартості підприємства при 

прийнятті інвестиційних рішень. 
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Методологічні проблеми оцінювання ринкової вартості підприємства. 

У вітчизняних та зарубіжних публікаціях розглядаються проблеми 

використання різних методів визначення або оцінки вартості підприємства, що 

за умови використання однакових факторів, показників вартості та вихідних 

даних дають, як правило, різні значення вартості. Така ситуація ускладнює 

вибір адекватного методу оцінки вартості підприємства і вимагає врахування 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників у кожному конкретному випадку.  

Актуальність вирішення проблеми вибору оптимальних методів оцінки 

вартості підприємства обумовлюється відсутністю чітко встановлених 

обмежень щодо застосування відповідних методів оцінки, недостатнім 

обґрунтуванням математичних змінних та нечіткою інтерпретацією одержаних 

результатів та параметрів їх достовірності, недосконалістю діючої системи 

бухгалтерського обліку, яка формує фінансову звітність, що ускладнює 

здійснення процесу визначення вартості підприємства. У зв’язку з цим 

неаналітичне застосування пропонованих методів оцінки вартості підприємства 

не дозволяє повноцінно врахувати інформацію, сформовану у системі 

бухгалтерського обліку, вплив факторів макро-, мезо- та мікросередовища, та в 

умовах нестабільного економічного середовища виявляється неефективним. 

Якщо оцінка вартості підприємства не підтверджується релевантною 

інформацією щодо його діяльності, при цьому прогнозні дані не базуються на 

точних методах вимірювання, звітність про оцінку вартості підприємства та 

результати оцінки, наведені у ній, виявляються неприйнятними для 

обґрунтованих економічних рішень.  

Розглянемо детальніше пропоновані економічні методи оцінки вартості 

підприємства, які у своїй більшості ґрунтуються на даних бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. 

Більшість методів оцінки вартості підприємства, що розглядаються в 

наукових працях, передбачають дисконтування грошових потоків, що 

генеруються чистими активами підприємства. При цьому частина методів 

враховує вартість всього капіталу підприємства, друга частина – вартість лише 

власного (акціонерного) капіталу (Додаток Б, табл. Б.1). У процесі визначення 

вартості підприємства за різними методами розраховуються різні показники, 

що становлять основу відповідного методу оцінювання (Додаток Б, табл. Б.2). 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
104 

Переваги, недоліки та порядок використання різних способів оцінки 

вартості підприємства, у тому числі різновидів методів дохідного, затратного та 

ринкового підходів, обмеження їх застосування розкриті в працях М. Козодаєва 

та М. Пилова [
218

], Н.Ф. Чєботарьова [
219

]. 

Детальний аналіз методів оцінки вартості підприємства наводиться в 

працях польських дослідників. Зокрема, класифікацію, переваги та недоліки 

методів оцінки вартості підприємства в розрізі дохідного, затратного, 

ринкового та змішаного підходів розкриває І. Мічула [
220

]. Автор також виділяє 

в якості окремого виду непорівняні методи оцінки, що включають методи теорії 

опціонів, методи з часовим запізненням, метод MDR. Практичні підходи до 

реалізації методів оцінки за затратним (метод ліквідаційної вартості, метод 

чистих активів) та дохідним (метод дисконтування грошових потоків) 

підходами висвітлено Б. Ногальським та Г. Залевським [
221

]. 

Найбільш універсальним та достовірним методом оцінки вартості 

підприємства польські науковці вважають метод дисконтування грошових 

потоків. Так, С. Бесяда [
222

, c. 233], М. Маєвскі [
223

, c. 53] стверджують, що 

методи дохідного підходу найкраще відображають ринкову вартість 

підприємства, оскільки вартість підприємства може бути достовірно оцінена 

лише тоді, коли на сьогоднішній день буде розрахована вартість доходу, що 

буде генерований підприємством в майбутніх періодах. 

Цю позицію також підтримують російські науковці. Як зауважує 

В.П. Паламарчук [
224

, с. 16], метод дисконтування грошових потоків (DCF) є 

ключовим методом оцінки бізнесу. Це найбільш популярний метод, оскільки 
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він найбільшою мірою реалізує основну передумову оцінки бізнесу, володіє 

найбільшою теоретичною базою та гнучкістю. 

Умови та обмеження використання методу дисконтування грошових 

потоків розкриваються В.О. Щербаковим та Н.О. Щербаковою [
225

, с. 104-138]. 

Так, автори акцентують увагу на тому, що за цим методом найбільш точні 

результати одержуються при оцінці підприємств, які мають історію 

господарської діяльності і знаходяться на стадії росту або стабільного 

економічного розвитку. Відповідно, слід обережно застосовувати метод 

дисконтування грошових потоків для оцінки нових підприємств. 

Метод дисконтування грошових потоків для акціонерного капіталу та 

особливості формування додатної та від’ємної ринкової вартості для акціонерів 

(MVAE) досліджені в працях M. Миколаєк-Гоцейна [
226

, c. 49-52]. Зокрема, 

автор звертає увагу на необхідності розмежування вартості, що створюється 

інвестиціями акціонерів та вартості, що формується через інвестиції в активи. 

На недоліках застосування методу дисконтування грошового потоку на 

акції наголошують Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мурин [
227

, c. 176], які 

зауважують, що дисконтування грошового потоку на акції розкриває менше 

інформації про джерела вартості і є не настільки корисним для виявлення нових 

можливостей створення вартості. Крім того цей метод вимагає значної кількості 

коригувань для доведення прогнозованої структури фінансування до реального 

значення вартості підприємства. 

На проблемах, пов’язаних з використанням методу дисконтування грошових 

потоків, також наголошує Дж. Рош [
228

, c. 46-48]. Зокрема, автор звертає увагу на 

необхідності оцінки рівня професійності та обґрунтованості здійснених прогнозів, 

їх значимості для підприємства, необхідності врахування галузевих факторів, 

неправильне врахування яких може звести нанівець достовірність оцінки вартості 

підприємства. 
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Особливості застосування методів дохідного підходу при злитті та 

поглинанні, практичні проблеми оцінки вартості акціонерних товариств також 

знайшли відображення в дослідженні Ф.Ч.Еванса, Д.М. Бішопа [
229

]. 

Практичне застосування методів дисконтування вільних грошових потоків 

для підприємства, для акціонерного капіталу та активів повинно давати 

однаковий узагальнюючий показник вартості підприємства. Як зазначають Л.А. 

Лейфер та С.В. Вожик [
230

], ці методи дають однакові результати при виконанні 

таких умов: 1) в якості вартості акціонерного капіталу та боргів приймається їх 

ринкова вартість; 2) темп зростання доходів дорівнює нулю; 3) співвідношення 

між складовими капіталу компанії має бути постійним протягом всього періоду 

оцінювання. 

Зокрема, автори [
231

] стверджують, що розрахунки вартості підприємства з 

використанням методу, заснованого на вільному грошовому потоці для 

акціонерного капіталу, не співпадає з вартістю, розрахованою на основі 

грошового потоку для підприємства. Отримана оцінка виявляється дещо 

заниженою, оскільки вона не враховує ефекту появи додаткового прибутку, 

обумовленого здатністю підприємства генерувати його за рахунок позикових 

коштів. Для усунення цієї невідповідності автори пропонують вносити 

поправку, яка відображатиме одночасне зростання вартості акціонерного 

капіталу та боргів. Проте, оскільки борги оцінюються за ринковою вартістю, 

приріст їх вартості необхідно відносити на збільшення вартості акціонерного 

капіталу. Після такої модифікації формула для розрахунку ринкової вартості 

акціонерного капіталу набуває вигляду: 

PVe* = VCF + Df • g / (ke – g),     (2.4) 

PVe* – ринкова вартість акціонерного капіталу з урахуванням зростання 

вартості зобов’язань; VCF – теперішня вартість грошових потоків; Df  – 

ринкова вартість боргів; g – темп росту вартості боргів; ke – вартість 

акціонерного капіталу. 
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У методах дисконтування вільних грошових потоків для підприємства, для 

акціонерного капіталу та активів темпи зростання майбутніх грошових потоків 

розглядаються під впливом зовнішніх факторів вартості, що призводить до 

нехтування внутрішніми чинниками, серед яких наявність ресурсного 

потенціалу для безперервної діяльності підприємства, ефективність політики 

менеджменту та процесів реінвестування. Оскільки діяльність підприємства 

складається з багатьох бізнес-процесів прогнозування грошових потоків без 

урахування рентабельності активів, коефіцієнта реінвестування, наявності 

оборотного капіталу, співвідношення акціонерного капіталу та зобов’язань 

знижує достовірність таких розрахунків. 

Спроба подолати зазначені суперечності була здійснена відомим 

економістом А. Дамодараном [
232

]. В якості фундаментальних показників автор 

рекомендує використовувати рентабельність вкладеного капіталу та коефіцієнт 

реінвестування, які визначають темп зростання прибутку. Відповідно, модель 

А. Дамодарана дозволяє наблизити методи прогнозування грошових потоків до 

реальних умов функціонування підприємства.  

При цьому рентабельність вкладеного капіталу відображає віддачу на 

вкладені кошти і визначає прибуток, що підприємство одержить у майбутньому 

при збереженні поточного рівня ефективності використання активів. 

Коефіцієнт реінвестування дозволяє врахувати частку прибутку, що буде 

спрямована на нові інвестиції в майбутньому, щоб забезпечити наступне 

зростання прибутку.  

Вказана модель ґрунтується на передумові, що підприємство не може 

очікувати на зростання прибутку від реалізації без реінвестування частини 

цього прибутку в оборотний капітал або на чисті капітальні витрати. При цьому 

чисті капітальні витрати, що потрібні підприємству для підтримання заданого 

темпу зростання, повинні бути обернено пропорційні ефективності його 

інвестицій.  

Він також зазначає про необхідність врахування того, що рентабельність 

вкладених коштів не може довгий час перевищувати середньогалузеві 
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показники, застерігаючи від прогнозу довгострокового зростання, що 

перевищує зростання економіки в цілому [
233

; 
234

]. 

Зростання вартості підприємства в значній мірі визначається величиною 

його майбутніх доходів, які залежать від регулярних тривалих реінвестицій у 

формі економічного прибутку [
235

]. Найбільш поширеною моделлю 

довготривалого зростання доходів в оцінці бізнесу є модель Гордона, яка 

характеризує зростання вільних грошових потоків в геометричній прогресії із 

довгостроковими темпами їх зростання, представляючи собою 

мультиплікативну модель у часі. 

Модель Гордона, з позиції Г.Н. Ронова, П.Ю. Корольова, А.Н. Осоргіна 

[
236

, c. 46-48], дозволяє визначити ставку дисконту залежно від перспектив 

розвитку бізнесу в постпрогнозний період. Особливості визначення вартості в 

постпрогнозний період ґрунтуються на передумові, що підприємство здатне 

генерувати дохід також після закінчення прогнозного періоду. 

Модель Гордона, як правило, є способом попередньої та приблизної оцінки 

ринкової вартості підприємства [
237

, с. 76-80]. Використання моделі Гордона 

забезпечує виділення двох контрольних параметрів для визначення прогнозної 

ринкової вартості підприємства: 1) оцінка досягнення рівня прибутковості 

бізнесу через певний період; 2) забезпечення приросту доходів від бізнесу через 

певний період часу. 

Разом з тим, розглянуті вище методи засновані на дисконтуванні грошових 

потоків з урахуванням зовнішніх чинників вартості, що дає лише наближене 

значення ринкової вартості підприємства, яке вимагає значної кількості 

коригувань для підвищення достовірності оцінки. Релевантність ринкової 

                                                 
233

 Damodaran A. The Dark Side of Valuation: Firms with no Earnings, no History and no 

Comparables / A. Damodaran. – Los Angeles : Stern School of Business, 1999. – 350 p. 
234

 Damodaran A. Value Creation and Enhancement: Back to the Future. / A. Damodaran. – Los 

Angeles: Stern School of Business, 1999. – 468 р.  
235

 Шенягин В. П. Модель Гордона как аналог роста дохода по закону рекуррентных 

соотношений с-пропорций / В.П. Шенягин // Академия Тринитаризма. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161953.htm.  
236

 Оценка стоимости предприятий : [учебно-методический комплекс] / Г. Н. Ронова, П. Ю. 

Королев, А. Н. Осоргин, М. Р. Хаджиев, Д. И. Тишин. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 157 с. 
237

 Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : [учеб] / С. В. Валдайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 360 с. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/%2000161953.htm


Розділ 2. Розвиток методології оцінювання 

вартості підприємства 
109 

вартості підприємства повинна забезпечуватися комплексністю врахування 

факторів та показників, що її формують. 

Моделі оцінки, засновані на дисконтуванні майбутнього прибутку або 

грошових потоків, мають свої обмеження. Результати, одержані за їх 

допомогою, мають високу залежність від обраної підприємством облікової 

політики. Зокрема, якщо підприємство прагне якомога раніше врахувати 

майбутні грошові надходження, тим самим, завищуючи свою поточну 

балансову вартість, прогнозні значення прибутку майбутніх періодів при цьому 

будуть зменшуватися. Метод дисконтування прибутку або грошових потоків 

дасть в цьому випадку занижений результат. Застосування при цьому моделі 

EBO дозволить компенсувати зменшення (ROE – r) збільшенням балансової 

вартості активів, що в підсумку дасть коректну величину ринкової вартості 

підприємства [
238

]. 

Методологічно інший підхід до оцінки вартості підприємства передбачає 

використання моделей Едвардса-Белла-Ольсона (Edwards-Bell-Ohlson valuation 

model, (ЕВО)) та економічної доданої вартості (EVA). Економічна додана 

вартість [
239

, с. 70] являє собою відомий з економічної теорії показник 

економічного прибутку (economic profit), який відрізняється від 

бухгалтерського прибутку тим, що для його визначення враховуються не тільки 

явні бухгалтерські витрати, а й неявні витрати з використання капіталу 

(втрачені вигоди за найдохіднішим альтернативним варіантом інвестування). 

Методи ЕВО та EVA використовують бухгалтерську вартість активів і 

базуються на аналізі надлишкових прибутків через порівняння показників 

ефективності діяльності підприємства із середньогалузевими. Сутність методів 

EBO та EVA, за словами Г.І. Янчук [
Ошибка! Источник ссылки не найден.

, c. 107], полягає 

в тому, що вартість підприємства визначається його поточними активами та 

надприбутком. При цьому метод EBO в оцінці вартості підприємства враховує 

вартість акціонерного капіталу, метод EVA – вартість усіх активів компанії. 

Внаслідок такої специфіки метод EBO знаходить застосування в процесах 
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оцінки вартості акціонерних товариств, метод EVA – для оцінці вартості 

бізнесу в різних організаційно-правових формах. 

При використанні методу EVA вартість акціонерного капіталу 

визначається не через віднімання від балансової вартості активів вартості 

зобов’язань, а через визначення частки акціонерного капіталу у вартості 

компанії. В моделі EBO вартість акціонерного капіталу визначається як сума 

поточної (балансової) вартості акціонерного капіталу та дисконтованої вартості 

надприбутку, що генерується акціонерним капіталом. Крім цього метод EBO 

має штучні припущення: на підприємстві відсутні реінвестиції, спрямовані на 

розширення виробництва (нові капітальні вкладення та збільшення оборотного 

капіталу); як наслідок, обсяг прибутку не зростає; очікування щодо майбутніх 

потоків базуються на співставленні результатів діяльності підприємства 

протягом двох років [
240

, c. 107]. 

Серед основних переваг методу EVA С.В. Калабухова [
241Ошибка! Источник 

ссылки не найден.
, с. 207] виділяє: 

1) відносну простоту розрахунку й використання;  

2) застосування в якості критерію погіршання фінансового становища (при 

негативній EVA), оскільки зменшення EVA з випередженням передбачає 

зниження чистого прибутку; 

3) використання як основи системи корпоративного заохочення 

працівників, що беруть участь у процесі створення доданої вартості; 

4) обґрунтування необхідності корпоративної реструктуризації, пов’язаної 

з поглинаннями та злиттями (порівняння прогнозної рентабельності нової 

корпоративної структури з вартістю використаного капіталу); 

5) стимулювання компанії для перегляду запасів у складі наявного 

капіталу (зменшення невиправдано значних запасів у наявному капіталі 

підвищує позитивне значення EVA); 
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6) сприяння ухваленню рішень щодо структури власного й позикового капіталу 

(зростання власного капіталу може коштувати дорожче, ніж залучення позикових 

коштів).  

Як зазначають М. Дудек і П. Мазуркевич, метод EVA дозволяє досягнути 

кращих результатів в процесі оцінки вартості компанії для акціонерів, 

працівників і клієнтів [
242

, с. 297]. Створення доданої вартості підприємства, з 

точки зору авторів, вимагає покращання результатів діяльності, оскільки 

очікуються не тільки позитивні показники рентабельності, але їх формування 

на рівні, що перевищує вартість вкладеного капіталу. 

До недоліків показника EVA відносять наступні: 

1) показник EVA не може бути використаний як єдиний критерій 

прийняття рішень і повинен доповнюватися оцінкою довгострокового ризику, 

перспектив одержання доходів від інших інвестиційних проектів; 

2) прагнучи до підвищення показника EVA або збереження його значення, 

компанії можуть відмовлятися від капітального відновлення, що збільшу 

вартість капіталу. В цьому випадку ігнорується довгострокова вигода від 

розширення капітальних інвестицій; 

3) EVA – зовнішній (узагальнюючий) показник, який не може регулювати 

організаційну поведінку, оскільки дійсні генеруючі фактори довгострокової 

вартості пов’язані зі щоденними діями працівників, тому важливо оцінювати, 

як такі дії впливають на вартість;  

4) концепція в дійсності не є простою і передбачає проведення багатьох 

коригувань даних балансу, що використовується для розрахунку EVA, зокрема, 

для розрахунку NOPAT – амортизація, зміна відстрочених податків, 

амортизація гудвілу, приріст чистих нематеріальних активів, непередбачені 

доходи (втрати), приріст інших резервів; для розрахунку використаного 

капіталу – відстрочені податки, накопичена амортизація нематеріальних 

активів, чисті нематеріальні активи, накопичені непередбачувані доходи 

(втрати), інші резерви в частині поруки і боргів з негарантованим поверненням. 
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Розробники показника EVA застосовують понад 150 коригувань, які не 

адаптовані до вітчизняної облікової практики;  

5) показник EVA розраховується на основі історичних даних, тому 

неможливо достовірно оцінити вплив поточної корпоративної політики на 

майбутню вартість компанії.  

Окрім вказаних недоліків також слід враховувати, що використання EVA 

пов’язане з проблемою формування широкої інформаційної бази оцінки, 

здійснення прогнозування доданої вартості, внесення коригувань до фінансових 

показників. Зокрема, С. Стюарт при розрахунку вартості компанії за методом 

EVA пропонує вносити 164 поправки до операційного доходу компанії [
243

]. 

Модель EBO є однією з найбільш перспективних сучасних розробок в 

теорії оцінки вартості підприємства [
244

]. Вона дозволяє використовувати 

переваги дохідного і затратного підходів, певною мірою мінімізуючи їх 

недоліки. Відповідно до цієї моделі, вартість підприємства виражається через 

поточну вартість його чистих активів і дисконтований потік “наддоходів” – 

відхилень прибутку від середньогалузевої величини. 

Суть моделі ЕВО полягає в тому, що вона дозволяє відобразити процес 

вирівнювання аномальних прибутків до середньої величини, що узгоджується з 

економічною теорією. Вона також передбачає використання альтернативної 

інформації в прогнозах аномальних прибутків [
245

, с. 126]. 

Ринкова вартість компанії, обчислена за допомогою EBO, може співпадати 

з результатами, одержаними за допомогою таких традиційних методів, як 

дисконтування дивідендів (DDM) або грошових потоків (DCF). Однак модель 

ЕВО має ряд переваг у порівнянні з такими методами. Зокрема, в ній знаходить 

відображення процес зміни доходів акціонерів, а не їх розподілу, що вигідно 

відрізняє дану модель від методу дисконтування дивідендів.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що більшість розглянутих вище 

методик ґрунтується на дисконтуванні грошових потоків, які генерують активи 

підприємства у майбутніх періодах за їх теперішньою вартістю. Аналіз змісту 
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найбільш поширених методів оцінки вартості підприємства свідчить про 

наявність двох базових підходів до врахування вартості капіталу у складі 

власного (акціонерного) та/або залученого. Зокрема, врахування вартості 

власного капіталу, що визначається, як правило, на основі середньогалузевого 

рівня дохідності, формує менші витрати на капітал. Має місце у методах 

дисконтування грошових потоків для акціонерного капіталу, моделі Едвардса-

Белла-Ольсона (ЕВО), моделі А. Дамодарана. 

Визначення середньозваженої вартості капіталу підприємства (з урахуванням 

власного та залученого) на основі показника WACC підвищує її рівень за рахунок 

вартості позикових ресурсів. Застосовується у моделях EVA, методах 

дисконтування грошових потоків для компанії, дисконтування грошових потоків 

на активи. 

Серед наведених методик до суто бухгалтерських можна віднести модель 

Едвардса-Белла-Ольсона (ЕВО) та модель економічної доданої вартості (EVA). 

Бухгалтерський зміст моделей визначається розрахунком вартості підприємства 

на основі вартості чистих активів з додаванням дисконтованого чистого 

прибутку фактичного одержаного або прогнозного. Структура вартості 

підприємства, визначена на основі вказаних двох моделей, суттєво 

відрізняється за змістовним наповненням і дає різне вартісне значення (табл. 

2.2). 

Як правило, науковці наводять в якості основної відмінності моделей EBO 

та EVA те, що EVA охоплює весь вкладений у підприємство капітал 

(акціонерний та позиковий), використовуючи показник вартості капіталу 

WACC, що визначається як середньозважена вартість власного та залученого 

капіталу: 

ff

f

d

ff

f

e
DE

D
k

DE

E
kWACC     (2.5) 

де ke – вартість акціонерного капіталу; kd – вартість обслуговування 

боргу; Ef – ринкова вартість акціонерного капіталу; Df – ринкова вартість 

боргів. 

Концепція EVA використовується західними компаніями як інструмент 

вимірювання ефективності їх підрозділів замість звичайного чистого прибутку, 

оскільки EVA враховує не тільки кінцевий результат (розмір отриманого 
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прибутку), але й те, якою ціною він був отриманий з урахуванням обсягу 

капіталу, який був використаний в діяльності компанії.  

Таблиця 2.2. Порівняння структури вартості підприємства 

за методами ЕВО та EVA 

Модель Чисті активи Чистий прибуток Продовжена вартість 

ЕВО 

tt BV  

1

1

1i
i

e

iteitt

r

BrNIE
 

– 

Vt – ринкова вартість 

підприємства в момент 

часу t; 

Вt – балансова вартість 

(вартість чистих активів) 

підприємства в момент 

часу t 

Et [...] – очікувані значення, 

що базуються на доступній в 

момент часу t інформації, в 

т.ч.: 

NIt+i – чистий прибуток за 

період t+i; 

– 

EVA 

0NAVVt  T

t
t

t

WACC

EVA

1 1
 T

T

WACCWACC

EVA

1

1  

Vt – ринкова вартість 

підприємства в момент 

часу t; 

NAV0 – вартість чистих 

активів на початок 

періоду 

EVAt – Економічна додана 

вартість в прогнозованому 

періоді, дисконтована за 

середньозваженою вартістю 

капіталу; 

WACC – середньозважена 

вартість капіталу 

Продовжена вартість 

(terminal value), 

визначена на основі 

економічної доданої 

вартості в 

постпрогнозованому 

періоді 
 

Економічна додана вартість в моделі EVA за період t визначається як 

операційний прибуток за вирахуванням витрат на вкладений капітал: 

1ttt TAWACCNOPLATEVA     (2.6) 

де NOPLATt – чистий операційний прибуток за вирахуванням податків, 

(net operating profits less associated taxes), WACC – середньозважені витрати на 

капітал (weighted average cost of capital), TAt-1 – капіталt-1, тобто сукупні 

активи (total assets). 

Для аналізу прибутковості діяльності підприємства при визначенні його 

вартості важливими є показники прибутковості капіталу (return on capital/equity 

– ROE) та прибутковості активів (return of assets – ROA). Обидва показника 

істотно впливають на ринкову вартість підприємства. 

Відношення між NOPLATt та TA t-1 відображає рентабельність активів 

компанії – ROA (return on assets), відповідно:  

11

1

1 ttt

t

t
ttt TAWACCROATAWACC

TA
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TAWACCNOPLATEVA   (2.7) 
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Довгостроковий інвестиційний капітал забезпечує позитивний приріст 

тільки у тому випадку, коли рентабельність активів підприємства перевищує 

середньозважені витрати на вкладений капітал. 

У моделі EBO враховується тільки вартість власного (акціонерного) 

капіталу – 1iteBr , – де rе – ціна акціонерного капіталу (cost of equity capital); Вt – 

балансова вартість (вартість чистих активів) підприємства в момент часу t (book 

value), що дорівнює SEt-1 – акціонерному капіталу (total shareholders equity). 

Тому визначається прибуток, що припадає на власний (акціонерний) капітал, 

що може виражатись через показник ROE – рентабельності власного капіталу 

(return on equity), що є відношенням прибутку після сплати податків до 

балансової вартості акціонерного капіталу: 

111
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Відповідно, багатство акціонерів підвищується тільки у тому випадку, 

якщо рентабельність власного (акціонерного) капіталу підприємства перевищує 

його вартість. 

Проте, це не єдина відмінність у моделях EBO від EVA і не найбільш 

суттєва. Концептуальною відмінністю EBO від EVA є те, що в EBO 

враховується не повний обсяг одержаного чистого прибутку, а «надприбуток» – 

різниця між чистим прибутком і вартістю власного капіталу. Крім цього в 

моделі EBO не враховується продовжена вартість підприємства (terminal value), 

яка розрахунково становить до половини визначеної вартості компанії. 

Враховуючи те, що вартість підприємства залежить як від вже 

інвестованого капіталу, так й від його майбутньої прибутковості, в моделі ЕВО 

вартість підприємства дорівнює вартості його чистих активів та очікуваної 

поточної прибутковості за весь період існування суб’єкта господарювання: 

1
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BV     (2.9) 

де Vt – ринкова вартість підприємства в момент часу t; Вt – балансова 

вартість (вартість чистих активів) підприємства в момент часу t; Et [...] – 

очікувані значення, що базуються на доступній в момент часу t інформації; NIt+i 

– чистий прибуток за період t+i; rе – ціна акціонерного капіталу. 
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Використовуючи значення ROE – рентабельність акціонерного капіталу, 

вартість підприємства за моделлю ЕВО набуде такого вигляду: 

1

11
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itett
tt

r

BrROEE
BV     (2.10) 

Виходячи з набору коефіцієнтів, які є складовими показника ROE, автори 

пропонують широкий спектр важелів впливу на нього: збільшення операційних 

прибутків, підвищення ефективності використання наявних активів в процесі 

збільшення обсягів продажів, рекапіталізація для кращого використання боргів 

або контролю заборгованості, пошук шляхів зменшення податкових 

зобов’язань [
246

, c. 3]. Кожен з важелів впливу призводить до суттєво різних 

фінансових стратегій у формуванні вартості. 

Балансова вартість (вартість чистих активів) підприємства (Bt+i-1) до 

початку періоду t+i, може бути розрахована наступним чином: 

Bt+і-1 = Bt+i-2 + NIt+i – Dt+i = Bt +i-2 + (1 – k) NIt+i = Bt+i-2 (1 + (1 – k) ROEt+i), (2.11) 

де Dt+i – величина дивідендів за період t+i; k – коефіцієнт, що показує, 

розмір відсотку чистого прибутку (NIt+i), який виплачується щорічно у вигляді 

дивідендів. 

Модель ЕВО вважається більш достовірною в оцінці вартості підприємства 

у порівнянні з іншими методами. Зокрема, в ній відображається процес 

створення багатства акціонерів, а не процес його розподілу, як це здійснюється 

в моделі дисконтування дивідендів. Більше 25% американських компаній, акції 

яких котируються на відкритому ринку, не виплачують дивідендів, хоча їх 

ринкова вартість при цьому залишається високою [
247

]. 

Окремої уваги потребує проблема визначення ступеня внеску у вартість 

компанії інтелектуального капіталу. Показник ринкової вартості підприємства 

не формується виключно за рахунок чистих активів. Виходячи з концепції 

постійно діючого підприємства, синергетичне поєднання складових 

підприємства як системи утворює якісно нові ефекти, що визначаються його 
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фінансовими результатами. Відповідно вартість підприємства повинна 

враховувати ці ефекти. 

Здійснити кількісну оцінку синергетичних ефектів та врахувати їх у 

вартості підприємства можна через визначення суми чистого прибутку, який 

може отримати підприємство у найближчі роки (в українських реаліях цей 

період може становити до 5-ти років), за його теперішньою вартістю. 

Разом з тим, врахування повної суми прогнозованого чистого прибутку за 

5-ть років у вартості підприємства, як це здійснюється у моделі EVA  

(
T

t
t

t
t

WACC

EVA
NAVV

1

0
1

), завищує реальну вартість підприємства. 

В моделі EBO ця проблема вирішується через додавання до поточної 

вартості чистих активів підприємства дисконтованого потоку “наддоходів” 

(відхилень прибутку від “нормальної”, тобто середньої в галузі величини): 

1iteit BrNI , де NIt+i – чистий прибуток за період t+i; Вt+i-1 – вкладений капітал, 

тобто вартість усіх активів підприємства на початок періоду; rе – ціна 

акціонерного (власного) капіталу. 

При цьому показник вартості капіталу ( 1iteBr ) є частиною чистого доходу 

підприємства, що отримується за рахунок його чистих активів. Враховуючи те, 

що ця частина, будучи дисконтованою, входить до поточної балансової вартості 

підприємства Bt, вона повинна відніматись від загальної величини чистого 

доходу NIt+i. Якщо чисті активи підприємства приносять прибуток, що 

дорівнює вартості вкладеного капіталу ( 1iteBr ), проте фактично підприємство 

заробляє більше, тоді ROEt+i > rе. 

Одержання додаткового доходу забезпечується інтелектуальним капіталом 

підприємства – його діловими зв’язками, налагодженою базою клієнтів, 

досвідом співробітників, репутацією, які не враховані у вартості чистих активів, 

проте забезпечують отримання додаткового прибутку.  

Окремі науковці модифікують модель ЕВО з урахуванням суми 

одержаного додаткового прибутку у порівнянні з “середнім” підприємством в 

цій галузі, яке не має подібних інтелектуальних ресурсів [
248

]. Західними 
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економістами сукупність інтелектуальних факторів вартості називається 

гудвілом (goodwill). У модифікованій моделі ЕВО, вартість гудвілу виражається 

як дисконтована сума залишкового прибутку RIt (residual income) підприємства: 

T
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TteTtt
t

rr

BrROEE
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1

1      (2.12)

 

Як зауважує М. Герасимов, для потенційного інвестора модель ЕВО є 

потужним інструментом, що дозволяє визначити, яка частина ринкової вартості 

підприємства виражена його реальними активами, а яка – нематеріальним 

“гудвілом”, що дозволяє оцінити ступінь ризикованості інвестування в ту чи 

іншу компанію [
249

]. 

Разом з тим, додавання залишкового прибутку до моделі ЕВО фактично 

наближає її до моделі EVA: 
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Вважаємо, що додавання залишкової вартості (в моделі ЕВО) або 

продовженої вартості (в моделі EVA), штучно завищує реальну ринкову 

вартість підприємства за рахунок підвищення вартості інтелектуального 

капіталу і є недоцільним з точки зору визначення економічної доцільності 

операцій з купівлі-продажу підприємств. 

Дослідження західних методик визначення вартості підприємства свідчить 

про часте застосування показника продовженої вартості, який підтверджує 

переважне намагання завищити вартість компанії. Відповідно, моделі EVA, 

методи дисконтування грошових потоків для компанії, дисконтування 

грошових потоків на активи та ін. штучно збільшують вартість підприємства, 

враховуючи інтереси дійсних власників при його продажу та порушуючи 

інтереси потенційних власників при його придбанні.  

Як свідчить аналіз значень вартості підприємства, одержаних за різними 

методиками, не модифікована модель EBO якісно вирізняється серед інших 

методів, даючи показник вартості, менший у 1,5-2 рази. Розглядаючи інтереси 

сторін в операції купівлі-продажу підприємства, слід враховувати, що власник 
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капіталу-продавець знаходиться у більш лояльних умовах з точки зору 

наявності інформації та можливостей впливу на розрахунок балансової вартості 

підприємства (в тому числі на показники вартості чистих активів, фінансових 

результатів діяльності тощо). Відповідно наука повинна бути незалежною від 

зацікавлених сторін і враховувати інтереси незахищених учасників 

економічних відносин.  

Одним з проблемних питань оцінки вартості підприємства є вибір 

показника вартості власного капіталу. Вартість капіталу є альтернативною 

вартістю або прибутком, який очікують отримати інвестори з використанням 

альтернативних можливостей вкладення капіталу за умови незмінного ризику. 

Відповідно, в процесі оцінки вартості підприємства повинен враховуватися 

такий рівень рентабельності власного капіталу, який буде рівним або 

перевищувати рівень прибутковості, який забезпечать потенційному інвестору 

альтернативні варіанти вкладення капіталу. 

Основною проблемою визначення вартості власного капіталу є вибір тієї 

ставки дохідності, яка забезпечить адекватну оцінку доцільності інвестування. 

Проблема визначення очікуваної вартості власного капіталу досі не знайшла 

належного вирішення ні в теорії, ні в практиці. 

Серед можливих варіантів визначення очікуваної вартості власного 

капіталу розглядаються такі: 

1) процентна ставка дохідності простих, привілейованих або 

середньозважена вартість акцій; 

2) норма дохідності (рентабельності) власного (акціонерного) капіталу; 

3) середньогалузева норма дохідності (рентабельності) власного 

(акціонерного) капіталу; 

4) модель Гордона – модель приросту дивідендів, за якою ціна залучення 

власного капіталу визначається як відношення прогнозної суми дивідендів на 

наступний рік до курсу акцій, скоригованого на величину приросту дивідендів; 

5) модель оцінки капітальних активів (САРМ – Capital Assets Price Model), 

за якої використовується значення b-коефіцієнта, безризикової процентної 

ставки та середньої дохідності на ринку (використовується в стабільних 

економічних умовах); 

6) PER – показник, обернений до відношення ринкового курсу до чистого 

прибутку на одну акцію (price earnings ratio); 
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7) суб’єктивна експертна оцінка – використовується відсоток за 

довгостроковими облігаціями або депозитними вкладами з урахуванням 

надбавки за специфічні ризики, характерні для цього підприємства або галузі. 

Оцінка власного капіталу в умовах вітчизняної економіки повинна 

враховувати нестабільні умови ведення бізнесу, високий ступінь фінансових, 

економічних, політичних та інших ризиків, відсутність розвинутого 

фінансового ринку, що створює ряд обмежень для застосування існуючих 

методів визначення вартості власного капіталу. 

Для вітчизняного економічного середовища, на наш погляд, слід приймати 

показник дохідності, який відображатиме найнижчий рівень ризиковості 

вкладень (про нульовий рівень ризику в українській економіці говорити 

неможливо). Ставками, що відображають такий рівень дохідності є: 

1) рівень дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 

номінованих в національній валюті; 

2) ставка редисконтування Національного банку України (НБУ) векселів, 

що були авальовані комерційними банками; 

3) облікова ставка НБУ – виражена у відсотках плата, що береться НБУ за 

рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання 

строку платежу за ними і утримується з номінальної суми векселя (є 

найнижчою серед ставок рефінансування і виступає орієнтиром ціни на гроші); 

4) середньозважена ставка НБУ за всіма інструментами рефінансування 

банків; 

5) процентні ставки рефінансування банків НБУ за видами 

рефінансування. 

Серед наведених видів ставок більшість з них призначена для 

рефінансування та відображає операції позикового характеру. Їх використання 

є доцільним для визначення вартості позикового капіталу. Відповідно з метою 

оцінки власного капіталу слід використовувати рівень дохідності ОВДП, 

номінованих в національній валюті. 

Визначення вартості підприємства повинно базуватись на немодифікованій 

моделі EBO, проте яка повинна бути відкоригована з точки зору достовірної 

оцінки вартості чистих активів (за справедливою оцінкою на кінець звітного 

періоду) та визначення різниці між прогнозним чистим прибутком та 

альтернативною дохідністю капіталу за вартістю безризикових державних 

облігаційних зобов’язань. Таким чином, вартість підприємства не буде 

http://www.bank.gov.ua/files/Inter_r_ref.xls;jsessionid=15A6B704F028B0CB2115C60912E50A91
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завищеною для потенційного власника-покупця і дозволить дійсному власнику-

продавцю одержати компенсуючу суму за неодержаний протягом 5-ти років 

прибуток на діючому підприємстві з урахуванням одержання доходів від 

вкладеного капіталу, що вивільнився при продажу підприємства, у фінансові 

інструменти з найнижчим рівнем ризиковості (державні облігаційні 

зобов’язання).  

В умовах нинішнього нестабільного (часто непередбачуваного) розвитку 

економіки країни період прогнозування не може бути занадто тривалим і в 

середньому не може виходити за рамки 3-5 років [
250

]. Для порівняння 

інвестиційна стратегія найбільших компаній країн з розвиненою ринковою 

економікою розробляється на період не більше 10-15 років.  

Концептуальні зміни порядку визначення ринкової вартості підприємства 

повинні забезпечувати сувору достовірність розрахункових показників, їх 

об’єктивність та економічну обґрунтованість. Формування ринкової вартості 

підприємства повинно здійснюватися в системі бухгалтерського обліку та 

визначатися показником чистих активів, який повинен коригуватися на 

прогнозний рівень прибутковості з урахуванням альтернативних безризикових 

вкладень та рівень ризиків діяльності підприємства. 

Розрахунок ринкової вартості підприємства пропонуємо здійснювати за 

такою формулою: 
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де Vt – ринкова вартість підприємства в момент часу t; NAVt – 

відкоригована вартість чистих активів на кінець звітного періоду; NAVi – 

вартість чистих активів у прогнозному періоді з урахуванням одержаного 

прибутку; Et [...] – очікувані значення, що базуються на прогнозних даних, 

доступних в момент часу t; NIi – чистий прибуток у прогнозному періоді; rе – 

ціна власного капіталу; Rt – оцінений ризик діяльності на момент визначення 

вартості підприємства. 

                                                 
250

 Череп О. Г. Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств / О. Г. Череп // 

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2011_1/part2/46.PDF.  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/2011_1/part2/46.PDF
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Запропонований концептуальний підхід до визначення вартості 

підприємства базується на наступних припущеннях. В основу запропонованого 

розрахунку вартості підприємства покладається показник чистих активів 

(різниця між вартістю активів та загальною сумою зобов’язань). При цьому 

вартість чистих активів повинна прийматись на кінець звітного періоду (NAVt) 

(на відміну від їх вартості на початок періоду за методом EVA (NAV0)) та 

повинна бути відкоригована в системі бухгалтерського обліку і доведена до їх 

справедливої вартості. Визначення справедливої вартості здійснюється окремо 

для різних видів необоротних та оборотних активів й зобов’язань з 

використанням специфічних методів затратного, дохідного та ринкового 

підходів залежно від виду активів та зобов’язань. 

При визначенні суми додаткового прибутку, який забезпечується 

синергетичною взаємодією складових інтелектуального капіталу, слід 

використовувати показник дисконтованої різниці між чистим прибутком і 

вартістю власного капіталу: 
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При цьому рентабельність власного капіталу повинна визначатися на 

основі розрахункового значення вартості чистих активів у прогнозному періоді 

з урахуванням одержаного прибутку у попередньому періоді (NAVi): 
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де NAVt – відкоригована вартість чистих активів на кінець звітного 

періоду; NAVi – вартість чистих активів у прогнозному періоді з урахуванням 

одержаного прибутку; NAVi-1 – вартість чистих активів у попередньому 

прогнозному періоді; NIi-1 – чистий прибуток, одержаний у попередньому 

прогнозному періоді. 

Врахування щорічних змін у власному капіталі за рахунок одержаного 

фінансового результату (чистий прибуток / збиток) підвищує достовірність 

проведення розрахунків. 
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Загальний показник ринкової вартості підприємства повинен коригуватися 

на ступінь ризиків його діяльності. Визначення ризику ґрунтується на 

врахуванні ризик-факторів макро-, мезо- та мікросередовища, оцінка яких 

забезпечується використанням експертних методів. 

Запропонована концепція визначення ринкової вартості підприємства 

реалізується через послідовне виконання наступних процедур (рис. 2.2) та 

відрізняється від існуючих підходів наступними положеннями: 

1) модель оцінки вартості підприємства складається з трьох базових 

компонентів: вартості чистих активів, дисконтованої різниці між 

прогнозованим чистим прибутком та альтернативною вартістю капіталу, 

оціненого ризику господарської діяльності;  

2) вартість чистих активів повинна прийматись на кінець звітного періоду 

за справедливою оцінкою (на відміну від вартості на початок періоду або 

середньорічної вартості). Визначення справедливої вартості здійснюється в 

системі бухгалтерського обліку окремо для різних видів необоротних та 

оборотних активів й зобов’язань з використанням специфічних методів 

затратного, дохідного та ринкового підходів залежно від виду активів та 

зобов’язань; 

3) сума додаткового прибутку, який забезпечується синергетичною 

взаємодією складових інтелектуального капіталу, визначається як дисконтована 

різниця між прогнозним чистим прибутком та альтернативною дохідністю 

капіталу за вартістю безризикових державних облігаційних зобов’язань за 5-ть 

прогнозних років (на відміну від повного обсягу фактично одержаного чистого 

прибутку, прогнозованого чистого прибутку та продовженої вартості);  

4) дисконтування здійснюється за вартістю капіталу, що визначається за 

рівнем дохідності ОВДП, номінованих в національній валюті, який відображає 

найнижчий рівень ризиковості вкладень (на відміну від середньозваженої або 

середньогалузевої вартості капіталу);  

5) рентабельність власного капіталу визначається на основі розрахункового 

значення вартості чистих активів у прогнозному періоді з урахуванням 

одержаного дисконтованого прибутку у попередніх періодах (на відміну від 

фактичного показника рентабельності). 
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       Визначення справедливої вартості активів з використанням елементів 

затратного, дохідного та ринкового підходів 

Етапи комплексної оцінки  

ринкової вартості підприємства 

Визначення справедливої вартості чистих активів 

1.1 

1 

       Визначення справедливої вартості зобов’язань підприємства 1.2 

       Прогнозування чистого прибутку (збитку) підприємства (прогнозний 

період 5 років) 

Визначення прогнозних показників результативності діяльності 

2.1 

2 

       Визначення прогнозних показників рентабельності власного капіталу з 

урахуванням дисконтованих фінансових результатів діяльності за попередні 

роки 

2.2 

       Розрахунок ставки дисконтування за безризиковим рівнем вартості 

капіталу 

2.3 

Визначення ринкової вартості підприємства 3 

       Визначення дисконтованої різниці між прогнозованим чистим прибутком 

(збитком) і вартістю власного капіталу 

2.4 

       Розрахунок показника ринкової вартості підприємства 3.1 

       Обчислення вартості інтелектуального капіталу підприємства 3.2 

Оцінка ризиків визначення вартості підприємства 4 

       Визначення ступеня ризику неадекватності оцінки за балансовими та 

небалансовими факторами 

4.1 

       Визначення рівня ризиків діяльності підприємства 4.2 

Узагальнення результатів визначення ринкової вартості 

підприємства 

5 

       Коригування ринкової вартості підприємства на фактори ризику 5.1 

       Проведення комплексного аналізу показників ринкової вартості 

підприємства 

5.2 

       Підготовка Звіту про оцінку ринкової вартості підприємства або Приміток 

до фінансової звітності 

5.3 

 

Рис. 2.2. Пропонована методика комплексної оцінки ринкової вартості 

підприємства 
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2.2.2. Прогнозування рівня чистого прибутку в процесі оцінки вартості 

підприємства 

Прибуток підприємства є одним з ключових показників, що відображає 

результативність функціонування суб’єкта господарювання в конкурентному 

середовищі. Такі результативні показники, як чистий дохід, операційний 

прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток активно 

використовуються у західній та вітчизняній практиці в процесах оцінки 

вартості підприємства. 

Чистий прибуток є доповнюючим показником до вартості чистих активів 

при затратному підході оцінки та застосовується для визначення рівня 

рентабельності активів, власного капіталу, продукції, продаж підприємства. У 

процесі розрахунку вартості підприємства застосовуються як фактичні, так й 

прогнозовані значення чистого прибутку. 

Прикладні розрахунки показників ринкової вартості та їх коригування 

здійснювалися для трьох базових підприємств: ПАТ “Підприємство-1”, 

ПАТ “Підприємство-2”, ПАТ “Підприємство-3”. 

ПАТ “Підприємство-1” є одним з провідних у світі підприємств з 

розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних 

газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових 

газотурбінних установок. За станом на 2011 р. ПАТ “Підприємство-1” 

виготовляє і супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 

61-го виду літаків і вертольотів. Продукція підприємства включає випуск 

авіадвигунів літакових; авіадвигунів вертолітних; допоміжних силових 

установок; наземних газотурбінних двигунів; газотурбінних електростанцій і 

товарів народного споживання. 

ПАТ “Підприємство-2” єдина в Україні потужна світлотехнічна компанія, 

яка має повний завершений технологічний цикл виробництва джерел світла, від 

наукових розробок до виготовлення компонентів та готової високоякісної 

продукції, яка займає сьогодні 70 % українського ринку. Товарний асортимент 

підприємства налічує понад 280 видів ламп загального та спеціального 

призначення, а також кварцево-галогенні, мініатюрні, автомобільні, натрієві і 

ртутні, компактні люмінесцентні та лампи-фари. За останні 5 років ПАТ 

“Підприємство-2” змогло придбати та впровадити стратегічно важливі 
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технології світлотехнічної галузі і перейти від виробництва ламп розжарювання 

загального призначення до виготовлення більшості типів джерел світла. 

Основним напрямом діяльності “Підприємство-3” є дрібносерійне 

виробництво радіоелектронних медичних приладів для функціональної 

діагностики та терапії, включаючи прилади для вимірювання багатоканальної 

реєстрації та візуального контролю біоелектричної та механічної діяльності 

різних органів та систем людини (електрокардіографи, апарати для фізіотерапії 

та ін.). 

До складу заводу входить 5 цехів основного виробництва, 4 цехи 

допоміжного виробництва та три дочірні підприємства. Сьогодні 

“Підприємство-3” – збиткове підприємство. Вартість майна оцінюється в 

розмірі близько 7 млн. грн., співвідношення необоротних до оборотних активів 

становить 1/7. Знос обладнання становить 70 %, наявні значні запаси 

нереалізованої продукції. Статутний капітал підприємства складає 4,3 млн. грн. 

Підприємство має борги на суму 5 млн. грн. Натомість, окрім основної 

операційної діяльності, підприємство займається іншою операційною 

діяльністю (виробництво металевих конструкцій) та здійснює фінансові 

операції. 

Для ПАТ “Підприємство-1” як одного з базових підприємств цього 

дослідження прогнозування рівня чистого прибутку, що буде одержаний у 

2012-2016 рр., здійснювалося за трьома способами з використанням 

аналітичного вирівнювання динамічного ряду на основі фактичних даних щодо 

одержаного ПАТ “Підприємство-1” чистого прибутку за 2001-2011 рр. 

Вибір форми функції, що відображає тенденцію зміни показників чистого 

прибутку, був здійснений з урахуванням фактичної динаміки базового 

показника. Розрахунок був здійснений на основі лінійної, параболічної функції 

другого порядку та за методом адаптивного моделювання і прогнозування. 

Результати аналітичного вирівнювання ряду динаміки за прямолінійною 

залежністю (Ỹ= a0 + a1t) представлені у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3. Вирівнювання значень чистого прибутку, 

одержаного ПАТ “Підприємство-1” у 2001-2011 рр. (лінійна залежність) 

Роки 

Чистий 

прибуток 

фактичний 

тис.грн. 

Умовне 

позначення 

періодів, 

ti 

yiti ti
2
 

Чистий 

прибуток 

розрахунковий 

Ỹ= a0+a1t 

тис.грн. 

(Y - Ỹ)
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 55955 -5 -279775 25 -227043,55 80088176729,39 

2002 108605 -4 -434420 16 -109511,31 47574724291,44 

2003 117619 -3 -352857 9 8020,93 12011737545,53 

2004 53217 -2 -106434 4 125553,16 5232520569,63 

2005 49384 -1 -49384 1 243085,40 37520232361,96 

2006 37627 0 0 0 360617,64 104322951178,59 

2007 207126 1 207126 1 478149,87 73453939588,09 

2008 3843 2 7686 4 595682,11 350273531049,52 

2009 741229 3 2223687 9 713214,35 784820869,30 

2010 1248028 4 4992112 16 830746,58 174123781959,83 

2011 1344161 5 6720805 25 948278,82 156722701881,12 

Разом 3966794 х 12928546 110 3966794,00 1042109118024,40 

 

Розрахунок параметрів рівняння був здійснений за методом найменших 

квадратів з використанням системи нормальних рівнянь: 

 

                                           
;

1
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1

n

i

n

i tanay      (2.17) 

                                          
;
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1
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n

ii tataty  

 

Визначені параметри рівняння прямої становлять: а0 = 360617,64; 

а1 = 117532,24. Відповідно, лінійне рівняння, що характеризує динаміку 

отримання чистого прибутку ПАТ “Підприємство-1”:  

 

Ỹ= 360617,64 + 117532,24·t,     (2.18) 

де t – порядковий номер періодів чи моментів часу. 

 

Прогнозні значення чистого прибутку для ПАТ “Підприємство-1”, що буде 

одержаний у 2012-2016 рр., згідно лінійної залежності є наступними (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4. Прогнозні значення чистого прибутку, 

одержаного ПАТ “Підприємство-1” у 2012-2016 рр. (лінійна залежність) 

Роки 

Чистий прибуток 

прогнозний 

тис.грн. 

1 2 

2012 1065811,05 

2013 1183343,29 

2014 1300875,53 

2015 1418407,76 

2016 1535940,00 

 

При складанні прогнозів окрім точкових значень використовують також 

інтервальні оцінки, що визначаються за довірчими інтервалами прогнозу. 

Величина довірчого інтервалу визначається таким чином:  

ỹ
n

S y
t ,       (2.19) 

де Sy – середнє квадратичне відхилення від тренду, tα – табличне значення 

t-критерію Стьюдента за рівня значимості α. 

 

,1

2

mn

yy

S

n

ti

y      (2.20) 

де yi, yt – відповідно фактичні і розрахункові значення рівнів динамічного 

ряду; n – число рівнів ряду; m – кількість параметрів у рівнянні тренду. 

 

Таким чином, можна стверджувати з імовірністю 95%, що у 2016 р. чистий 

прибуток ПАТ “Підприємство-1” не може бути меншим ніж 1326018,6 тис.грн., 

але не буде вищим за 1745861,3 тис.грн. 

Враховуючи, що абсолютні прирости чистого прибутку 

ПАТ “Підприємство-1” не є постійними, для підтвердження правильності 

одержаних прогнозних значень було також використано параболу другого 

порядку (Ỹ= a0 + a1t + a2t
2
). Результати аналітичного вирівнювання ряду 

динаміки за параболічною залежністю представлені у табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5. Вирівнювання значень чистого прибутку, одержаного  

ПАТ “Підприємство-1” у 2001-2011 рр. (параболічна залежність) 

Роки 

Чистий 

прибуток 

фактичний 

тис.грн. 

Умовне 

позначен

-ня 

періодів, 

ti 

ti
2
 yiti yiti

2
 ti

4
 

Чистий 

прибуток 

розрахунковий 

Ỹ= a0+a1t +a1t
2 

тис.грн. 

(Y - Ỹ)
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2001 55955 -5 25 -279775 1398875 625 214485,65 25131967100,28 

2002 108605 -4 16 -434420 1737680 256 67100,37 1722634375,29 

2003 117619 -3 9 -352857 1058571 81 -21414,35 19330273092,81 

2004 53217 -2 4 -106434 212868 16 -51058,51 10873382962,89 

2005 49384 -1 1 -49384 49384 1 -21832,12 5071735389,28 

2006 37627 0 0 0 0 0 66264,84 820125831,80 

2007 207126 1 1 207126 207126 1 213232,36 37287574,38 

2008 3843 2 4 7686 15372 16 419070,43 172413819263,22 

2009 741229 3 9 2223687 6671061 81 683779,07 3300494947,14 

2010 1248028 4 16 4992112 19968448 256 1007358,26 57921923684,35 

2011 1344161 5 25 6720805 33604025 625 1389808,01 2083649885,84 

Разом 3966794 х 110 12928546 64923410 1958 3966794,00 298707294107,27 

 

Розрахунок параметрів рівняння здійснений з використанням системи 

нормальних рівнянь: 
n

i

n

i tanay
1

2

20

1
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n

ii taty
1

2

1

1

     (2.21) 
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2

 

 

Визначені параметри рівняння прямої становлять: а0 = 66264,84;  

а1 = 117532,24; а2 = 29435,28. Відповідно, рівняння параболи, що характеризує 

динаміку отримання чистого прибутку ПАТ “Підприємство-1”, наступне:  

 

Ỹ= 66264,84 + 117532,24·t + 29435,28·t
2 
   (2.22) 

Прогнозні значення чистого прибутку для ПАТ “Підприємство-1”, що буде 

одержаний у 2012-2016 рр., згідно параболічної залежності є наступними 

(табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6. Прогнозні значення чистого прибутку, одержаного  

ПАТ “Підприємство-1” у 2012-2016 рр. (параболічна залежність) 

Роки 

Чистий прибуток 

прогнозний 

тис.грн. 

1 2 

2012 1831128,33 

2013 2331319,20 

2014 2890380,63 

2015 3508312,62 

2016 4185115,17 

 

Таким чином, згідно з визначеним довірчим інтервалом можна 

стверджувати з імовірністю 95%, що у 2016 році чистий прибуток 

ПАТ “Підприємство-1” не може бути меншим ніж 4072726,43 тис.грн., але не 

буде вищим за 4297503,92 тис.грн. 

Оскільки середній квадрат відхилень у функції поліномів другого порядку 

(193231,50) є меншим за квадрат відхилень лінійної функції (340279,15), 

параболічна залежність забезпечує більшу достовірність одержаного 

прогнозного ряду. Разом з тим, параболічна залежність дає високий рівень 

відносної помилки здійснених розрахунків (53,58%). 

Оскільки динаміка чистого прибутку ПАТ “Підприємство-1” має суттєві 

коливання, які апроксимація не може передбачити, і динамічний ряд має 

відносно невелику довжину, для одержання більш точних прогнозних значень 

слід використовувати методи адаптивного моделювання і прогнозування. 

В основу адаптивних методів покладена модель експоненційного 

згладжування, можливість використання якої для прогнозування була доведена 

Р. Брауном [
251

, с. 314].  

Аналітичне вирівнювання ряду динаміки за методом адаптивного 

моделювання і прогнозування представлено в табл. 2.7. 

Коефіцієнт згладжування обраний з урахуванням відносної цінності 

фактичних даних і становить α = 0,7. Експоненційна середня k-го порядку 

визначена таким чином: 

ySySyS k

t

k

t

k

t 1

1 1     (2.23) 

                                                 
251

 Ефимова М. Р. Общая теория статистики : [учебник] / М. Р.Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. 

Румянцев. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 416 с. 
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Таблиця 2.7. Вирівнювання значень чистого прибутку, 

одержаного ПАТ “Підприємство-1” у 2001-2011 рр. (адаптивне моделювання) 

Роки 

Чистий 

прибуток 

фактичний 

тис.грн. 

S
1
t(y) = αSt(y) 

+ (1-α)·S
1

t-

1(y) 

S
2
t (y) = αS

1
t(y) 

+ (1-α)·S
2

t-1(y) 

a0 = S
1

t(y) – 

S
2
t (y) 

a1= α/(1 – 

α)·(S
1

t(y) – 

S
2
t (y)) 

Чистий 

прибуток 

розрахунковий 

Ỹ= a0+a1 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 55955,00 х х х х х 

2002 108605,00 132242,50 170532,46 93952,54 -8040,89 85911,65 

2003 117619,00 115696,25 132147,11 99245,39 -3454,68 95790,71 

2004 53217,00 117042,18 121573,66 112510,69 -951,61 111559,08 

2005 49384,00 72364,55 87127,28 57601,82 -3100,17 54501,65 

2006 37627,00 56278,17 65532,90 47023,43 -1943,49 45079,94 

2007 207126,00 43222,35 49915,52 36529,18 -1405,56 35123,62 

2008 3843,00 157954,90 125543,09 190366,72 6806,48 197173,20 

2009 741229,00 50076,57 72716,53 27436,62 -4754,39 22682,23 

2010 1248028,00 533883,27 395533,25 672233,29 29053,50 701286,80 

2011 1344161,00 1033784,58 842309,18 1225259,98 40209,83 1265469,82 

2012 1399420,29 1251048,07 1128426,41 1373669,74 25750,55 1399420,29 

2013 1437121,67 1354908,63 1286963,96 1422853,29 14268,38 1437121,67 

2014 1458012,01 1412457,76 1374809,62 1450105,90 7906,11 1458012,01 

2015 1469587,34 1444345,73 1423484,90 1465206,57 4380,78 1469587,34 

2016 1476001,24 1462014,86 1450455,87 1473573,85 2427,39 1476001,24 
 

 

Коефіцієнти поліномів, що використовуються для прогнозування, 

визначені через вирівняні значення ряду і для лінійної моделі мають такий 

вигляд: 

ySySa tt

21

0 2      (2.24) 

ySySa tt

21

1
1

 

Для розрахунку показників систем рівнянь використано параметри 

отримані за допомогою аналітичного вирівнювання за прямою отримані 

значення параметрів рівняння становлять: а0 = 360617,64; а1 = 117532,24. Для 

отримання значень плинних середніх використано модель Р.Брауна: 

ySyyS ttt

1

1

1 1     (2.25) 

ySySyS ttt

2

1

12 1  

Відповідно з урахуванням часової цінності інформації щодо одержаного  

ПАТ “Підприємство-1” чистого прибутку та нестабільних умов проходження 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
132 

економічних процесів, прогнозні значення чистого прибутку для 

ПАТ “Підприємство-1”, що буде одержаний у 2012-2016 рр., згідно методів 

адаптивного моделювання і прогнозування, є наступними (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8. Прогнозні значення чистого прибутку, одержаного  

ПАТ “Підприємство-1” у 2012-2016 рр. (адаптивне моделювання) 

Роки 
Чистий прибуток прогнозний, 

тис. грн. 

2012 1399420,29 

2013 1437121,67 

2014 1458012,01 

2015 1469587,34 

2016 1476001,24 

Середньорічний чистий прибуток 1448028,51 
 

 

На нашу думку, рівень прогнозного прибутку, одержаний за методами 

адаптивного моделювання і прогнозування, найбільш адекватно відображає 

динаміку зміни показника чистого прибутку ПАТ “Підприємство-1” з 

переважним урахуванням тенденцій останніх п’яти років та базується на 

розрахунках, що здійснюються в умовах нестабільного економічного 

середовища.  

Одержані значення чистого прибутку враховуються в моделі визначення 

ринкової вартості підприємства. Сума прогнозованого чистого прибутку 

порівнюється для кожного прогнозного року зі ставкою дохідності 

альтернативних безризикових фінансових вкладень. Цей показник також 

приймається для розрахунку рівня рентабельності власного капіталу. 

Згідно запропонованої концепції визначення вартості підприємства 

розрахунок здійснюється на основі показника чистих активів за їх 

справедливою вартістю з додаванням п’ятирічного перевищення 

прогнозованого дисконтованого чистого прибутку над рівнем дохідності 

альтернативних безризикових вкладень. Одержане значення ринкової вартості 

підприємства коригується на рівень ризиків діяльності з урахуванням факторів 

макро-, мезо- та мікросередовища. 

Таким чином, з урахуванням наведених розрахунків та пропозицій, 

порядок визначення ринкової вартості підприємства для ПАТ “Підприємство-1” 

буде наступним (табл. 2.9).  
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Таблиця 2.12. Розрахунок ринкової вартості ПАТ “Підприємство-2” 

Показник Порядок розрахунку 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий прибуток 

(збиток) фактичний, тис. 

грн. 

Ф.№ 2, ряд. 220  

11705,00 х х х х х 

Чистий прибуток 

(збиток) прогнозований, 

тис. грн. 

метод адаптивного моделювання 

х 13572,32 14131,46 14441,28 14612,95 14708,08 

Рентабельність власного 

капіталу (ROC – Return 

on Capital), % 

ROC = EBIT (1 - T) / (BE), де BE - 

балансова вартість власного капіталу 10,96 12,71 13,24 13,48 13,57 13,59 

Вартість власного 

капіталу, % 

за офіційними даними дохідності 

ОВДП за 2012 рік 
х 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

Вартість чистих активів, 

тис. грн. 

розрахункова величина, що 

визначається станом на кінець року з 

урахуванням дисконтованих 

фінансових результатів діяльності за 

попередній рік 

106756,00 106756,00 106721,35 107134,06 107677,49 108219,85 

Ставка дисконтування, % (1+re)
t
, де re – вартість власного 

капіталу, t – ознака часу  
х 112,75 127,13 143,33 161,61 182,21 

Дисконтована різниця 

між чистим прибутком 

(збитком) і вартістю 

власного капіталу, тис. 

грн. 

 

х -34,65 412,71 543,44 542,36 492,68 

Ринкова вартість 

підприємства, тис. грн. 

 

108712,54 х х х х х 
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Одержана ринкова вартість ПАТ “Підприємство-1”, як сума відкоригованої 

вартості чистих активів на кінець звітного періоду та дисконтованої різниці між 

чистим прибутком і вартістю власного капіталу становить 6 596 376,73 тис. 

грн., повинна коригуватись на ступінь ризиків прояву факторів генерування / 

руйнування вартості. 

Враховуючи вище наведені пропозиції, виключення з ринкової вартості 

підприємства показника чистих активів дозволяє визначити вартість 

інтелектуального капіталу:  

 

                        ІК = РВ – ЧА            (2.26) 

де РВ – ринкова вартість підприємства, тис. грн.; ЧА – відкоригована 

справедлива вартість чистих активів підприємства, тис. грн.; ІК – 

розрахункова вартість інтелектуального капіталу підприємства, тис. грн. 
 

Відповідно, ІК = РВ – ЧА = 6 596 376,73 – 4 356 467,00 = 2 239 909,73 тис. 

грн.  

Вказана різниця у ринковій вартості ПАТ “Підприємство-1” та вартості 

чистих активів відображає невраховану суму інтелектуального капіталу у 

складі людського, організаційного та клієнтського.  

Ці розрахунки підтверджують висунути гіпотезу про те, що вартість 

інтелектуального капіталу може бути визначена лише в сукупності його 

складових, оскільки кожна з них визначає понесені витрати різного характеру. 

Здійснений розрахунок ринкової вартості ПАТ “Підприємство-1” та 

визначення вартості його інтелектуального капіталу свідчить про реалізацію 

ефективної стратегії розвитку підприємства. Зокрема, стратегічна концепція 

розвитку ПАТ “Підприємство-1” ґрунтується на стратегії зростання на основі 

широкомасштабної диверсифікації виробництва, зміцнення та розширення 

позицій підприємства на ринку авіаційної техніки та послуг щодо її 

експлуатації, яка реалізується за такими стратегічними напрямами: 

1) формування і впровадження пріоритетних цільових програм створення 

конкурентоспроможної продукції; 2) розширення ринків збуту і послуг; 

3) підвищення ефективності маркетингової діяльності; 4) створення 

ефективного високотехнологічного виробництва на базі його технічного 

переоснащення; 5) формування дієвої системи менеджменту якості. 
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Стратегічні заходи розвитку інтелектуального капіталу ПАТ 

“Підприємство-1”. Людський капітал ПАТ “Підприємство-1” розвиває через 

ефективну кадрову політику, політику оплати праці, молодіжну та соціальну 

політику.  

Політика оплати праці спрямована на забезпечення винагороди 

працівників за працю залежно від складності та умов виконання робіт, 

професійно-ділових якостей, результатів праці і результатів діяльності 

структурного підрозділу. В цілях підвищення соціальних стандартів 

ПАТ “Підприємство-1” з 01.04.2011 р. введені нові тарифні ставки і посадові 

оклади. Зростання середньої заробітної плати з січня по грудень 2011 р. склало 

19,9%, при середньому офіційному рівні інфляції за рік в Україні 4,6%. Середня 

заробітна плата промислово виробничого персоналу ПАТ “Підприємство-1” в 

грудні 2011 р. склала 3 461 грн., виробничих робітників основних цехів – 

3 691 грн., старших майстрів – 4 338 грн., майстрів – 3 017 грн. За рівнем 

заробітної плати ПАТ “Підприємство-1” знаходиться на одинадцятому місці 

серед 40 промислових підприємств свого регіону [
252

].  

Кадрова політика ПАТ “Підприємство-1” спрямована на активне залучення 

молодих кадрів. Зокрема, у 2011 р. було працевлаштовано 443 молодих 

фахівця, 395 фахівцям підприємства за результатами атестації інженерно-

технічного персоналу підвищено кваліфікаційні категорії, 34 фахівця 

підприємства з числа знову призначених керівників підрозділів і керівників, 

перебувають у резерві, пройшли навчання на управлінських курсах. 

Перспективами кадрової політики на 2012 р. є здійснення підбору 

фахівців, проведення їх перепідготовки та підвищення кваліфікації; проведення 

стажування фахівців на підприємствах України.  

Соціальна сфера ПАТ “Підприємство-1” охоплює основні види 

соціального захисту: медицину, освіту, відпочинок, спорт, житло, які 

фінансуються за рахунок коштів підприємства. У 2011 р. на капітальні 

вкладення в об’єкти соціальної сфери було витрачено 37 820 тис. грн. [
253

].  

Для забезпечення високого рівня соціального забезпечення працівників 

підприємства ПАТ “Підприємство-1” утворено відокремлені підрозділи, серед 
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 Там само. 
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яких Управління будівництва і соціального розвитку, Комбінат харчування, 

Фірмовий магазин “Підприємство-1”, Медико-санітарна частина підприємства, 

Центр дошкільної освіти, мережа оздоровчих закладів. 

Розвиток організаційного капіталу ПАТ “Підприємство-1” здійснює 

через розширення інформаційних технологій. Зокрема, на підприємстві 

ведеться цілеспрямована робота з впровадження у виробництво інтегрованих 

комп’ютерних технологій. Основними напрямами розширення організаційних 

зв’язків є:  

1) розвиток системи автоматизованого проектування (САПР), розширення 

її функціональних можливостей;  

2) розвиток автоматизованої системи технологічної підготовки 

виробництва (АСТПВ);  

3) розвиток автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) 

на основі рішень SAP;  

4) створення та розвиток інтегрованої системи підтримки виробу в 

експлуатації;  

5) системна інтеграція зазначених систем та формування інтегрованого 

інформаційного простору підприємства;  

6) розробка і впровадження керуючих програм (КП) для обладнання з 

ЧПУ;  

7) застосування у виробництві програмного забезпечення CAD/CAM – 

системи Unigraphics, TS CAM, ГеMMa-3D.  

Розвиток організаційного капіталу здійснюється також через розширення 

обсягів капітальних інвестицій. У 2011 р. ПАТ “Підприємство-1” на загальну 

суму 615 700 тис. грн. виконано роботи з реконструкції та технічного 

переозброєння діючого виробництва, будівництва об’єктів соціальної сфери, 

капітального та поточного ремонту будівель і споруд [
254

].  

Також ПАТ “Підприємство-1” здійснює інвестиції в юридично самостійні 

господарські структури. Зокрема, станом на 01.01.2012 р. підприємство володіє 

частками і пакетами акцій більше 40 компаній України та Росії. 

Розвиток клієнтського капіталу ПАТ “Підприємство-1” здійснює через 

численні заходи маркетингового характеру. В умовах жорсткої конкуренції на 
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світовому авіаційному ринку для стабільного та успішного розвитку 

підприємство здійснює постійний моніторинг тенденцій на споживчих і 

сировинних ринках і постійно виводить на ринок нову номенклатуру товарів. 

ПАТ “Підприємство-1” розширює та поглиблює інтеграційні зв’язки з Росією, 

розширює свою присутність на міжнародному ринку з орієнтацією, в першу 

чергу, на ринок країн СНД та азіатського регіону. 

ПАТ «Підприємство-1» проводить активну та професійну маркетингову 

політику, яка дозволяє зберігати традиційні ринки збуту продукції та 

розширювати нові. Для організації продажу продукції підприємством 

запроваджуються такі заходи: 1) маркетингові дослідження ринків збуту з 

метою визначення пріоритетів та реалізації комерційно вигідних проектів 

виробництва і продажу авіаційної та наземної техніки; 2) участь у престижних 

спеціалізованих виставках; 3) створення мережі регіональних представництв у 

різних країнах світу: Росії, Південно-Східної Азії, Китаї, Індії, Близькому і 

Середньому Сході, Африці, Латинській Америці; 4) створення широкої мережі 

центрів сервісного обслуговування для підвищення якості та оперативності 

надання послуг споживачам продукції; 5) цілеспрямовані рекламні кампанії з 

просування продукції на нові ринки, публікації в спеціалізованих журналах і 

каталогах. 

Для розширення сфери обслуговування клієнтів, залучення нових 

споживачів продукції ПАТ “Підприємство-1” утворює нові представництва на 

території країни та за її межами. На сьогодні функціонують представництва в 

Україні (м. Київ), Росії (м. Москва), Китаї (м. Бейджинг), ОАЕ (м. Шарджа), 

Алжирі (м. Алжир), Індії (м. Нью-Делі), Бангладеш (м. Дакка), Білорусі 

(м. Мінськ). Завдяки регіональним представництвам ПАТ «Підприємство-1» 

бере участь у всіх тендерах на поставку продукції та послуг, які проводяться 

державними організаціями різних країн. 

На 2012 р. прогнозується зберегти позитивну динаміку приросту грошових 

надходжень за зовнішньоекономічними контрактами. Укладені договори та 

досягнуті угоди, як очікується, забезпечать підприємству позитивні темпи 

зростання продаж у 2012 р. 

Проведені розрахунки ринкової вартості для ПАТ “Підприємство-2” та 

ПАТ “Підприємство-3” також ґрунтуються на вартості чистих активів та 
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прогнозованих значеннях чистого прибутку (збитку). Вирівнювання значень 

чистого прибутку, одержаного ПАТ “Підприємство-2” у 2001-2011 рр. 

здійснювалося за методом адаптивного моделювання (табл. 2.10), з метою 

прогнозування значення прибутку у 2012-2016 рр. 

Таблиця 2.10. Вирівнювання значень чистого прибутку,  

одержаного ПАТ “Підприємство-2” у 2001-2011 рр. (адаптивне моделювання) 

Роки 

Чистий 

прибуток 

фактичний 

тис.грн. 

S
1
t(y) = 

αSt(y) + 

(1-α)·S
1

t-

1(y) 

S
2
t (y) = 

αS
1

t(y) + (1-

α)·S
2

t-1(y) 

a0 = S
1

t(y) 

– 

S
2
t (y) 

a1= α/(1 – 

α)·(S
1

t(y) 

– S
2
t (y)) 

Чистий 

прибуток 

розрахунковий  

Ỹ= a0+a1 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 2665,00 х х х х х 

2002 4667,90 3679,64 4465,92 2893,35 -165,12 2728,23 

2003 6228,00 4371,42 4399,77 4343,07 -5,95 4337,12 

2004 35018,00 5671,03 5289,65 6052,40 80,09 6132,49 

2005 10583,40 26213,91 19936,63 32491,19 1318,23 33809,41 

2006 7962,40 15272,55 16671,78 13873,33 -293,84 13579,49 

2007 3599,40 10155,45 12110,34 8200,55 -410,53 7790,02 

2008 -44122,00 5566,21 7529,45 3602,97 -412,28 3190,69 

2009 9331,00 -29215,54 -18192,04 -40239,03 -2314,93 -42553,97 

2010 16092,00 -2232,96 -7020,68 2554,76 1005,42 3560,18 

2011 11705,00 10594,51 5309,95 15879,07 1109,76 16988,83 

2012 13572,32 11371,85 9553,28 13190,42 381,90 13572,32 

2013 14131,46 12912,18 11904,51 13919,85 211,61 14131,46 

2014 14441,28 13765,68 13207,33 14324,03 117,25 14441,28 

2015 14612,95 14238,60 13929,22 14547,98 64,97 14612,95 

2016 14708,08 14500,65 14329,22 14672,08 36,00 14708,08 

 

Прогнозні значення чистого прибутку для ПАТ “Підприємство-2”, що буде 

одержаний у 2012-2016 рр., згідно адаптивного моделювання є наступними 

(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11. Прогнозні значення чистого прибутку, одержаного  

ПАТ “Підприємство-2” у 2012-2016 рр. (адаптивне моделювання) 

Роки Чистий прибуток прогнозний, тис.грн. 

2012 13572,32 

2013 14131,46 

2014 14441,28 

2015 14612,95 

2016 14708,08 
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Одержані значення чистого прибутку у 2012-2016 рр. використано для 

розрахунку вартості ПАТ “Підприємство-2” (табл. 2.12). 

Вартість чистих активів ПАТ “Підприємство-2” склала 106 756,0 тис. грн. 

Розрахункова величина чистих активів з урахуванням фінансових результатів 

діяльності за кожен попередній рік збільшується протягом 2012-2016 рр. з 106 

721,35 тис. грн. до 108 219,85 тис. грн. Підприємство має позитивну динаміку 

прогнозного чистого прибутку, що зростає, починаючи з 2012 р. з 13572,32 тис. 

грн. до 14708,08 тис. грн. у 2016 р. Показник рентабельності власного капіталу 

є додатнім та збільшується з 12,71% до 13,59% за п’ять прогнозних років. Як 

результат, ринкова вартість підприємства, без врахування ризиків, становить 

108 712,54 тис. грн. Вартість інтелектуального капіталу ПАТ “Підприємство-2” 

складає 1 956,54 тис. грн. 

Вирівнювання значень чистого прибутку (збитку), одержаного 

ПАТ “Підприємство-3” у 2001-2011 рр. здійснювалося за лінійною залежністю 

(табл. 2.13), з метою прогнозування значення прибутку (збитку) у 2012-2016 рр. 

Таблиця 2.13. Вирівнювання значень чистого прибутку (збитку),  

одержаного ПАТ “Підприємство-3” у 2001-2011 рр. (лінійна залежність) 

Роки 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

фактичний 

тис.грн. 

Умовне 

позначення 

періодів, 

ti 

yiti ti
2
 

Чистий 

прибуток 

(збиток) 

розрахунковий 

Ỹ= a0+a1t 

тис.грн. 

(Y - Ỹ)
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 -90,40 -5 452 25 -555,53 216343,38 

2002 -332,80 -4 1331,2 16 -687,70 125951,43 

2003 -880,50 -3 2641,5 9 -819,87 3676,55 

2004 594,20 -2 -1188,4 4 -952,03 2390841,27 

2005 -2162,10 -1 2162,1 1 -1084,20 1161860,57 

2006 -2005,50 0 0 0 -1216,37 622721,85 

2007 -3310,00 1 -3310 1 -1348,54 3847318,20 

2008 -1158,00 2 -2316 4 -1480,71 104142,33 

2009 -1805,00 3 -5415 9 -1612,88 36910,09 

2010 -2254,00 4 -9016 16 -1745,05 259031,03 

2011 24,00 5 120 25 -1877,22 3614630,57 

Разом -13380,10 

 

-14538,6 110 -13380,10 12383427,28 



Таблиця 2.15. Розрахунок ринкової вартості ПАТ “Підприємство-3” 

Показник Порядок розрахунку 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий прибуток 

(збиток) фактичний, тис. 

грн. 

Ф.№ 2, ряд. 220  

24,00 х х х х х 

Чистий прибуток 

(збиток) прогнозований, 

тис. грн. 

метод адаптивного моделювання 

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність власного 

капіталу (ROC – Return 

on Capital), % 

ROC = EBIT (1 - T) / (BE), де BE - 

балансова вартість власного капіталу 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Вартість власного 

капіталу, % 

за офіційними даними дохідності 

ОВДП за 2012 рік 
х 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

Вартість чистих активів, 

тис. грн. 

розрахункова величина, що 

визначається станом на кінець року з 

урахуванням дисконтованих 

фінансових результатів діяльності за 

попередній рік 

14103,00 14103,00 12508,20 11093,75 9839,25 8726,60 

Ставка дисконтування, % (1+re)
t
, де re – вартість власного 

капіталу, t – ознака часу  
х 112,75 127,13 143,33 161,61 182,21 

Дисконтована різниця 

між чистим прибутком 

(збитком) і вартістю 

власного капіталу, тис. 

грн. 

 

х -1594,80 -1414,45 -1254,50 -1112,64 -986,82 

Ринкова вартість 

підприємства, тис. грн. 

 

7739,78 х х х х х 
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Прогнозні значення чистого прибутку (збитку) для ПАТ “Підприємство-3”, 

що буде одержаний у 2012-2016 рр., згідно лінійної залежності є наступними 

(табл. 2.14). 

Таблиця 2.14. Прогнозні значення чистого прибутку (збитку), одержаного  

ПАТ “Підприємство-3” у 2012-2016 рр. (лінійна залежність) 

Роки Чистий прибуток (збиток) прогнозний, тис.грн. 

2012 -2009,39 

2013 -2141,56 

2014 -2273,73 

2015 -2405,89 

2016 -2538,06 

 

Одержані значення чистого прибутку (збитку) у 2012-2016 рр. використано 

для розрахунку вартості ПАТ “Підприємство-2” (табл. 2.15). 

Визначення вартості чистих активів ПАТ “Підприємство-3” здійснювалося 

з урахуванням проведеної дооцінки вартості основних засобів на 23904,0 тис. 

грн., вартість чистих активів склала відповідно 14103,0 тис. грн. Підприємство є 

переважно збитковим, чистий прибуток зафіксований тільки у звітах про 

фінансові результати за 2004 та 2011 рр. Відповідно, прогнозні значення чистого 

прибутку (збитку) є від’ємними, при цьому значення прогнозних збитків зростає 

у 2012-2016 рр. з 2009,39 тис. грн. до 2538,06 тис. грн. Результатом збитковості 

діяльності є негативні значення показника рентабельності власного капіталу у 

2012-2015 рр. У зв’язку з цим для визначення вартості підприємства прийнято 

нульовий рівень прибутковості діяльності та відповідно нульовий рівень 

рентабельності у 2012-2016 рр. Ринкова вартість підприємства відповідно 

становить 7739,78 тис. грн. Вартість інтелектуального капіталу ПАТ 

“Підприємство-3” складає мінус 6 363,22 тис. грн.  

Таким чином, запропонована концепція визначення ринкової вартості 

підприємства забезпечує достовірний та обґрунтований розрахунок показників 

вартості на основі даних системи бухгалтерського обліку як для прибуткових, 

так й для збиткових суб’єктів господарювання. В основу вартості підприємства 

покладається показник чистих активів за їх справедливою вартістю з 

додаванням п’ятирічного перевищення прогнозованого дисконтованого чистого 

прибутку над рівнем дохідності альтернативних безризикових вкладень.  
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Визначена ринкова вартість підприємства коригується на рівень ризиків 

діяльності з урахуванням факторів макро-, мезо- та мікросередовища. 

Концептуальними відмінностями визначення ринкової вартості 

підприємства від інших підходів є:  

1) використання показника чистих активів за їх справедливою оцінкою на 

кінець звітного періоду (на відміну від вартості на початок періоду або 

середньорічної вартості), при цьому визначення справедливої вартості 

здійснюється в системі бухгалтерського обліку для різних видів необоротних та 

оборотних активів й зобов’язань з використанням специфічних методів 

затратного, дохідного та ринкового підходів;  

2) сума додаткового прибутку, який забезпечується синергетичною 

взаємодією складових інтелектуального капіталу, визначається як дисконтована 

різниця між прогнозним чистим прибутком та альтернативною дохідністю 

капіталу за 5-ть прогнозних років;  

3) вартість капіталу визначається за рівнем дохідності ОВДП, номінованих 

в національній валюті, який відображає найнижчий рівень ризиковості 

вкладень;  

4) рентабельність власного капіталу визначається на основі 

розрахункового значення вартості чистих активів у прогнозному періоді з 

урахуванням одержаних фінансових результатів у попередніх періодах. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНОЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

 

3.1. Корегування вартості підприємства на фактори ризику 

3.1.1. Теоретичні засади вимірювання ризиків визначення вартості 

підприємства 

Необхідною умовою стабільного функціонування та розвитку економіки 

країни є ефективна інвестиційна політика, яка забезпечує інтенсивні 

відтворювальні процеси, зростання національного доходу, розвиток галузей 

діяльності. Основною передумовою інвестиційних процесів в конкурентних 

умовах є отримання максимальних доходів при мінімальних витратах капіталу. 

Разом з тим, економічна невизначеність зумовлює об’єктивний прояв ризиків 

виникнення втрат, недонадходжень доходів з різних причин. 

При прийнятті економічних рішень необхідно враховувати характер 

ризиків та ймовірність їх виникнення, що зумовлюється багатофакторною 

динамікою розвитку об’єкта управління та нестійкими умовами його 

функціонування. У тому числі це стосується ризику достовірності оцінки 

вартості підприємства, який відображає потенційний рівень загрози реалізації 

економічних цілей інвестора, зокрема, недоотримання майбутніх доходів від 

функціонування суб’єкта господарювання.  

Сьогодні спостерігається високий ризик неефективності інвестиційних 

проектів та нововведень на вітчизняних підприємствах, що негативно 

позначається на їх фінансових результатах. Однією з причин такої ситуації є 

недостатнє врахування факторів ризику в процесі прийняття інвестиційних 

рішень та при обґрунтуванні вибору альтернатив [
256

, с. 28]. 

Визначення ризику оцінки вартості підприємства є одним з основних 

етапів процесу оцінки вартості підприємства, оскільки рівень ризиковості 

визначає стратегію розвитку діяльності. Дослідження сутності та ролі ризиків в 

процесах оцінки вартості підприємства набуває особливої актуальності та є 

                                                 
256 Дашко І. М. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні 

напрямів інвестиційної діяльності підприємства / І. М. Дашко, О. Ю. Ємельянов, І. З. Крет // 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та 

управління. – 2011. – № 698. – С. 28-34. 



Розділ 3. Оціночні та аналітичні процедури  

в процесі формування вартості підприємства 

 

145 

важливим елементом системи теоретико-практичного забезпечення розвитку 

бізнесу. Ідентифікація сутності та видів ризиків оцінки вартості підприємства 

забезпечує можливість розробки заходів для своєчасного реагування на 

негативні явища та мінімізації їх наслідків. 

Суттєвий вплив ризиків на всі аспекти діяльності призводить до 

необхідності розробки методичних засад їх оцінки, заходів мінімізації та 

управління ними в цілях зниження можливих фінансових втрат [
257

, с. 145].  

Метою аналізу ризиків в процесі оцінки вартості підприємства є їх оцінка, 

а також встановлення можливих шляхів їх зниження, визначення ступеня 

генерування чи руйнування вартості підприємства за наявного рівня ризику та 

пошук способів його зниження.  

Проблема ризиків у виробничій та фінансовій діяльності підприємств 

вважається однією з головних. Як вказують Н.Є. Симіонова та Р.Ю. Симіонов, 

ризик означає ймовірність настання несприятливої події, яка може призвести до 

втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат 

діяльності [
258

, c. 275].  

В процесі визначення вартості підприємства проявляються дві категорії 

ризиків: ризики діяльності підприємства та ризики неадекватності самої оцінки 

(рис. 3.1).  

Узагальнення практики щодо вивчення причин виникнення, ідентифікації 

змісту та характеру впливу ризиків визначення вартості підприємства дозволяє 

їх своєчасно передбачити та розробити заходи щодо їх уникнення. Наведені 

категорії ризику здійснюють значний вплив на показники вартості 

підприємства.  

Зовнішній ризик пов’язаний з нестабільністю державної політики, 

особливостями державного устрою, наявністю суперечностей, прогалин та 

недоліків чинного законодавства, неефективною соціальною політикою і, як 

наслідок, демографічною кризою, зниженням ефективності в галузі, 

погіршенням позицій країни на міжнародних ринках тощо. 
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Визначається рівнем складності  

галузі, в якій функціонує  

підприємство 

Ризик діяльності 

підприємства 

Ризик неадекватності 

оцінки 

Визначається рівнем професійності 

суб’єкта оцінки та доступом до 

інформації 

 

Внутрішній 
 

Зовнішній 
 

Інформаційний  
(недостатність даних)  

 

Професійний  
(низька кваліфікація) 

Фактори ризику: 

– стійкість економічного стану та розвитку 

галузі суб’єкта господарювання; 

– диверсифікованість внутрішньогалузевого 

середовища; 

– наявність утиску прав підприємства 

державними органами і посадовими особами; 

– відсутність на підприємстві затверджених 

методичних положень щодо визначення та 

оцінки ризиків 

 

Фактори ризику: 

– нераціональний розподіл праці між суб’єктами 

оцінювання; 

– невідповідність особистих здібностей суб’єкта 

оцінки структурі та змісту робіт, що 

виконуються; 

– неправильна організація інформаційних потоків 

в межах підприємства; 

– розповсюдження інформації, яка містить 

комерційну таємницю 

Ризик визначення вартості 

 

 

Рис. 3.1. Схема ризику визначення вартості підприємства 
 

Крім того, як стверджує З. Литвин, на діяльність підприємства може значно 

впливати зовнішньоекономічна діяльність держави. При цьому проявляються такі 

ризики: податкові, цінові, інвестиційні, банківські, страхові, валютні, інфляційні, 

інноваційні. Відповідно оцінка ризику діяльності підприємства реалізується через 

ідентифікацію таких видів ризику, як ринковий (виникає в результаті зміни цін на 

товари, послуги, при зміні валютних курсів, відсоткових ставок); кредитний; 

операційний; фінансовий; правовий [
259

, с. 432]. 

Прикладами прояву зовнішніх ризиків оцінки вартості підприємства 

можуть бути наступні явища: 

– ризик конкуренції, що проявляється внаслідок зменшення планової 

частки на ринку або обсягу продаж через появу більш потужних конкурентів, 

нових продуктів-замінників, активну маркетингову політику існуючих і нових 

конкурентів; 
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– ризик зміни обмінного курсу національної валюти, що виникає в 

діяльності імпортерів при зниженні грошових потоків внаслідок падіння курсу 

при відповідному подорожчанні імпортованих товарів і послуг; у експортерів 

зниження грошових потоків виявляється при підвищенні обмінного курсу 

внаслідок неможливості отримання від конвертації експортної виручки тієї  ж 

суми грошових коштів у національній валюті; 

– ризик зміни потреб або платоспроможності споживачів, що особливо 

характерно для відносно дорогих інвестиційних товарів та побутових товарів 

тривалого користування [
260

]. 

Поряд із зовнішніми, істотний вплив на оцінку вартості підприємства 

здійснюють внутрішні ризики. Зокрема, З. Литвин [
261

, с. 432] зауважує, що 

такий вид ризиків виявляється у помилках при прийнятті управлінських рішень.  

Внутрішні ризики діяльності підприємства пов’язані з його організаційною 

структурою, професійною майстерністю працівників, налагодженістю та 

ефективним функціонуванням системи управління і внутрішнього контролю. 

При оцінці вартості підприємства внутрішні ризики можна представити 

наступними явищами: 

– відсутність чіткої системи розподілу й делегування повноважень в 

системі управління підприємством; 

– недостатній рівень диверсифікованості продукції та господарської 

діяльності, що перешкоджає оперативному переходу на нові види продукції та 

послуг; 

– ризик зростання питомої ваги довгострокової заборгованості в структурі 

капіталу підприємства; 

– дефіцит грошових коштів або інших високоліквідних активів для 

виконання зобов’язань перед контрагентами. 

Зовнішні та внутрішні ризики діяльності при оцінці вартості підприємства 

можна розглядати за характером прояву як систематичні (пов’язані зі станом 

кон’юнктури ринку, загальноекономічними подіями) та несистематичні 

(пов’язані з індивідуальними властивостями конкретного підприємства).  
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Як зауважує Н.Ф. Чєботарьов [
262

, с. 55], систематичні ризики є зовнішніми 

ризиками бізнесу, вони проявляються через ризики конкуренції, нестабільного 

платоспроможного попиту тощо. Несистематичні ризики – це внутрішні ризики 

підприємства, що визначаються характером його управління. 

Характеризуючи підприємство як ризикове, з точки зору А. Грегорі, слід 

розрізняти диверсифікований ризик (специфічний або несистематичний) ризик і 

недиверсифікований ризик (неспецифічний або систематичний) ризик. Оскільки 

інвестори можуть шляхом диверсифікації усунути перший тип ризику за рахунок 

понесення трансакційних витрат, але не можуть позбутися ризиків другого типу, 

останні повинні компенсуватися інвесторам підвищеною відсотковою ставкою 

[
263

, с. 67]. 

Іншої позиції дотримується В.М. Рутгайзер [
264

, c. 78], стверджуючи, що 

систематичний ризик можна зменшити, але він не може бути усунутий 

повністю за допомогою диверсифікації портфеля акцій. 

Серед факторів несистематичного ризику інвестування, на наявність яких 

перевіряють оцінюваний бізнес в рамках методу кумулятивної побудови ставки 

дисконту, виділяють такі: 

– недостатня фінансова стійкість підприємства (ризики недостатнього 

забезпечення обороту власними оборотними засобами, недостатнього покриття 

короткострокової заборгованості ліквідними поточними активами і всією 

сумою ліквідних активів); 

– підвищена частка довгострокової заборгованості в структурі капіталу 

підприємства; 

– підвищена частка постійних витрат в операційних витратах фірми; 

– ключова фігура у складі менеджерів підприємства (або контролюючих 

інвесторів), наявність якої створює передумови для загострення так званої 

“агентської проблеми” у відносинах між акціонерами та керівництвом, здатні 

зашкодити інтересам акціонерів, зокрема, при проведенні заборонених законом 
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інсайдерських операцій, їх непередбачуваності, несумлінності, 

некомпетентності; 

– недостатня диверсифікованість продукції та господарської діяльності 

підприємства; 

– недостатня диверсифікованість ринків збуту підприємства; 

– недостатня диверсифікованість джерел придбання купівельних ресурсів 

(включаючи працю); 

– юридична недієздатність контрагентів за контрактами; 

– вузький набір джерел фінансування (недооцінки важливості залучених 

коштів, відсутності використання фінансового лізингу та інших прогресивних 

схем фінансування). 

Перераховані ризики як несистематичні характеризують не ризикованість 

бізнесу в цілому, вони визначають ризикованість управління підприємством, 

що впливає на коливання доходів від бізнесу для його власників [
265

, c. 55]. 

Другою складовою ризику визначення вартості підприємства є ризик 

неадекватності оцінки, що характеризує неадекватність побудованої моделі 

факторів вартості. Такий ризик виникає з причини використання в процесі 

оцінки невідповідної для цілей оцінки моделі, що може бути пов’язане з 

недостатньою кваліфікацією суб’єкта оцінки або недостатністю відповідних 

даних й може призвести до неправильних результатів оцінки. Для мінімізації 

ризиків оцінки необхідно визначити можливі помилки оцінювання, провести 

аналіз чутливості до ризиків.  

Процес розрахунку ступеня ризиків визначення вартості підприємства 

передбачає використання кількісних та якісних методів оцінювання 

(Додаток В). Наведені методи забезпечують можливість визначення кількісних 

параметрів ризиків та їх врахування у показниках вартості підприємства через її 

коригування. Серед найбільш поширених методів розрахунку ризиків 

використовуються наступні методи: сценаріїв; аналогії; аналітичні, експертних 

оцінок. 

Використання методу сценаріїв, як зазначає Т.О. Загорна [
266

], передбачає 

встановлення за кожним виділеним фактором ризику песимістичного, 
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оптимістичного та найбільш імовірного сценарію. У подальшому для окремого 

фактора, наприклад, інфляційного ризику (зміна темпу інфляції), коригується 

безризикова ставка дисконту, яка повинна застосовуватися для визначення 

поточної вартості скоригованих грошових потоків. 

Значна кількість дискусій серед науковців ведеться з приводу доцільності 

використання моделі оцінки ризику визначення вартості активів при 

розрахунку ставки дисконту. Зокрема, Т.О. Загорна [
267

] акцентує увагу на 

тому, що цей метод базується на даних ринку і враховує лише систематичні 

ризики підприємства. Валдайцев С.В. зазначає, що метод оцінки активів та 

порядок визначення ставки дисконту з його використанням базується на 

об’єктивних даних ринку. Разом з тим, цей метод хараткеризується наступними 

недоліками: 

– ставка дисконтування не враховує індивідуальних очікувань щодо 

ризиків різних інвесторів (загальна премія за той чи інший рівень ризику 

визначається в розрахунку на середньостатистичного інвестора); 

– модель враховує в основному лише систематичні ризики діяльності; 

– в отриманій ставці дисконту облік ризиків бізнесу проводиться в 

розрахунку на інвесторів, які будуть заощаджувати свої активи протягом 

однакового періоду часу [
268

, c. 55]. 

Микитюк П. пропонує для отримання найбільш точних результатів при 

визначенні ризиків вартості підприємства застосовувати метод сценаріїв у 

поєднанні з методом імітаційного моделювання, оскільки вони дають змогу 

максимально врахувати всі взаємозв’язки між початковими показниками 

проекту. Проте в цьому випадку виникає складність з математичним описом 

вказаних залежностей [
269

, с. 152]. 

Метод аналогій при оцінці ризиків діяльності підприємства ґрунтується 

на вивченні впливу факторів ризику, оцінки результатів реалізованих 

інвестиційних проектів підприємств тієї ж галузі або підприємств-аналогів та їх 
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екстраполяції. Зокрема, С.В. Валдайцев [
270

, с. 46] зауважує, що метод аналогій 

може вважатися найбільш теоретичним та конкретним серед всіх інших методів 

оцінки ризиків бізнесу в ставці дисконту, оскільки він повністю базується на 

даних ринку і містить мінімум необгрунтованих даних. 

Використання методу аналогій можливе за наявності інформації про 

існуючі ризики й їх вплив на діяльність підприємств-аналогів, та передбачає 

врахування тенденцій їх розвитку при оцінці імовірності виникнення 

непередбачених втрат або формування додаткових прибутків для прийняття 

рішень про подальше вкладення коштів. 

Разом з тим, недостатній розвиток вітчизняного фондового ринку, висока 

асиметричність інформації щодо розвитку галузей економіки створюють 

перешкоди та ставлять під сумнів достовірність результатів, отриманих з 

використанням методу аналогій. 

Економіко-математичні методи оцінки ризиків включають аналіз 

чутливості та врахування ризику при побудові ставки дисконту. На перевагах 

використання економіко-математичних методів зауважують О.В. Бережна, 

Т.А. Порохня та С.І. Кукота [
271

]. Зокрема, за словами авторів, застосування 

економіко-математичних методів дозволяє провести якісний та кількісний 

аналіз економічних явищ, дати кількісну оцінку ступеня ризику та ринкової 

невизначеності, обрати найбільш ефективне або оптимальне рішення.  

Математичні методи і моделі дозволяють імітувати економічні ситуації та 

господарські процеси, оцінювати їх наслідки при виборі рішень. Методи 

економіко-математичного аналізу виступають регулятором економічної 

діяльності в єдності зовнішніх та внутрішніх невизначеностей, забезпечують 

вибір оптимальних рішень, дозволяють математично вимірювати, аналізувати, 

програмувати та мінімізувати ризик з метою підвищення ефективності 

управління ним. 

Аналiз чутливостi є одним з найбільш простих та відомих методiв 

урахування чинників невизначеностi, характерних для оцінювання бізнес-

проектiв. Як правило, такий аналіз передує кількісні оцінці ризиків і дозволяє 
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з’ясувати, якi з чинникiв (параметрів), що оцiнюються можна вiднести до 

найбiльш “ризикованих”, таких, що спричиняють найбiльшу частку ризиків.  

Проведення аналізу чутливості здійснюється у два етапи: формування 

моделi та безпосереднє проведення аналізу чутливості, що дозволяє 

ідентифікувати найважливіші можливі чинники ризику, змінні в моделі, 

пов’язані з оцінкою вартості підприємства [
272

, с. 33-34]. Його сутність полягає 

у вимірюванні “чутливості” основних показникiв, ефективностi залежно від 

випадкової зміни чинників. 

Використання аналізу чутливості при визначенні вартості підприємства 

дозволяє структурувати процес формування результатів діяльності суб’єкта 

господарювання, визначити суттєві фактори генерування / руйнування його 

вартості. 

Науковцями виокремлюються напрями, за якими може проводитись аналіз 

чутливості [
273

; 
274

]: 

– встановлення зміни значень цільового критерію при заданій варіації 

кожної вихідної величини або їх комбінаціях; 

– визначення вихідних значень за їх різних поєднаннях при заданому 

бар’єрному значенні цільового критерію. Такі значення відповідають 

критичним значенням вхідних параметрів. 

Доцільність використання методу аналізу чутливості при визначенні 

ризику оцінки вартості підприємства зумовлюється об’єктивністю та 

простотою розрахунків, наочністю його результатів. Отримані висновки 

дозволяють визначати фактори, зміна яких в найбільшій мірі впливає на кінцеве 

значення ключового параметру – вартість підприємства. Встановивши критичні 

значення факторів ризику, суб’єкти оцінки розробляють систему заходів щодо 

попередження їх виникнення та мінімізації їх негативного впливу. 

В окрему підгрупу методів при визначенні ризиків оцінки вартості 

підприємства слід виділити методи, що базуються на врахуванні ризику при 
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побудові ставки дисконту. Такі методи можна згрупувати за способом 

врахування ризику при побудові ставки дисконтування: 1) методи, що 

базуються на ставці дисконту з урахуванням підвищеної норми доходу; 

2) методи, що базуються на розрахунку ставки дисконту з урахуванням 

розвитку підприємств-аналогів.  

Методи, що базуються на ставці дисконту з урахуванням підвищеної 

норми доходу, грунтуються на застосуванні методу сценаріїв, методу сценаріїв 

при роботі з реальними грошовими потоками, методу обліку ризиків бізнесу 

підвищенням “індивідуальної” ставки дисконту, методу аналогій, моделі оцінки 

капітальних активів, методу кумулятивної побудови ставки дисконту. 

Необхідність використання норми доходу при розрахунку ставки дисконту 

обгрунтовує С.В. Валдайцев [
275

, c. 44]. Зокрема, автор заначає, що якщо будь-

якому підприємству, що оцінюється, притаманний ризик, то позиція будь-якого 

несхильного до ризику понтенційного інвестора є такою, що у відповідь на 

ймовірні ризики він погодиться інвестувати в бізнес тільки тоді, коли середня 

віддача за весь період ведення бізнесу з кожної вкладеної в нього гривні буде 

вищою. Ця середня, яка може бути названа нормою доходу, і є ставкою 

дисконту, що враховує ризики бізнесу. 

Коригування ставки дисконту здійснюється, як правило, у випадках, якщо 

переважаючий вплив на оцінку вартості підприємства здійснюють внутрішні 

ризики.  

Серед науковців на сьогодні відсутній єдиний підхід щодо встановлення 

пріоретитності використання методів урахування ризику при оцінці вартості 

підприємства.  

При визначенні ставки дисконту інвестори, виявляючи ознаки 

несистематичного ризику, вимагають одержання максимальних премій. Це 

означає, що використання методу кумулятивної побудови ставки дисконту 

дозволяє значно завищити ставку дисконту та, відповідно, занизити вартість 

підприємства. У зв’язку з цим, невід’ємною умовою використання цього 

методу для обліку ризиків діяльності є необхідність попереднього 
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обґрунтування суттєвості та характеру впливу несистематичних ризиків на 

коливання доходів від бізнесу. 

Методи, що базуються на розрахунку ставки дисконту з урахуванням 

розвитку підприємств-аналогів, передбачають визначення ставки дисконту: 

1) як оберненої величини співвідношенню “Ціна / Прибуток”; 2) на рівні 

коефіцієнта ROI “Дохід на інвестиції”; 3) на основі арбітражної теорії вартості 

капітальних активів. 

Використання співідношення “Ціна /Прибуток” грунтується на тому, що 

фондовий ринок, виставляючи ціну за ту чи іншу компанію, орієнтується не 

тільки на поточний прибуток, але також на надійність його отримання в 

майбутньому. Тому чим більшим є співідношення “Ціна /Прибуток”, тим 

перпективнішим та надійнішим є підприємство з точки зору стабільної 

прибутковості [
276

, c. 62-63]. Якщо для підприємств галузі співідношення “Ціна 

/Прибуток” виявиться більш високим, це означатиме, що фондовий ринок 

вважає цю галузь більш перспективною та надійною. Відповідно для такої 

галузі ставка дисконту як обернена величина співідношенню “Ціна /Прибуток” 

буде меншою. 

Ставка дисконту на рівні коефіцієнта ROI “Дохід на інвестиції” 

використовується при оцінці вартості підприємства за умови незмінної 

номенклатури продукції. В якості ставки дисконту при цьому використовується 

досягнута підприємством віддача на раніше здійснені інвестиції [
277

, c. 63]. 

Застосування методу розрахунку ставки дисконту на основі арбітражної 

теорії вартості капітальних активів ускладнюється недостатньою 

інформаційною місткістю та прозорістю вітчизняного фондового ринку, 

відповідно ця методика в частині розрахунку показників вартості підприємства 

не може бути адаптована до української економічної специфіки [
278

, c. 63]. 

Експертні методи оцінки ризиків базуються на суб’єктивній оцінці 

можливого впливу окремих факторів генерування/руйнування на вартість 

підприємства окремими експертами (консультантами, спеціалістами з 

економічних питань). Цей метод застосовується у випадках, коли отримати 
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необхідний масив статистичної інформації з певних причин неможливо. 

Особливістю методу експертної оцінки ризиків є відсутність суворого 

математичного обґрунтування достовірності результатів оцінки [
279

, c. 186-187]. 

Важливою проблемою визначення ризиків оцінки вартості підприємства є 

розробка цілеспрямованих заходів виявлення та вимірювання ризик-факторів, 

які негативно впливають на вартість підприємства, розробка механізмів 

зниження їх впливу. 

Розробці методичних підходів до оцінки ризиків вартості присвячені праці 

Р.О. Костирко, Н.В. Тертичної, В.О. Шевчука [
280

, с. 171]. Зокрема, авторами 

пропонується структурно-логічна схема комплексної оцінки ризиків, яка 

передбачає їх експертизу у чотири етапи: 

1. Попередня якісна експертиза з метою ідентифікації ризиків на окремих 

етапах оцінки вартості підприємства – базується на експертному встановленні 

ризикових подій. 

2. Моделювання ризику – встановлення статистичних характеристик 

профілю ризиків (ймовірність виникнення ризикових ситуацій, математичного 

очікування та ймовірності отримання збитків). 

3. Інтегральна оцінка ризиків на окремих етапах оцінки вартості 

підприємства – здійснюється за допомогою комбінації статистичного та 

експертного методів. 

4. Інтегральна оцінка ризику для коригування вартості підприємства. 

Для оцінки ризику авторами пропонується проводити розрахунок 

індивідуальних та інтегральних показників. Розрахунок індикаторів рівня за 

видами ризиків здійснюється таким чином: 
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де p

kK  – інтегральна оцінка ризику для k-го етапу комплексної оцінки 

вартості підприємства; n – кількість етапів; А – активи підприємства; Ri – і-

                                                 
279

 Слав’юк Р. Фінанси підприємств : [навчальний посібник] / Ростислав Слав’юк. – 3-є вид., 

переробл. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 459 с. 
280

 Комплексная оценка стоимости предприятия : [монографія] / Р. О. Костырко, Н. В. 

Тертычная, В. А. Шевчук. – [под. общ. ред. Н. Г. Чумаченко]. – Х.: Фактор, 2008. – 277 с. 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
156 

та ризикова подія; P (Ri) – ймовірність втрат при реалізації ризикової події Ri; 

mk – кількість ризиків на k-му етапі [
281

, с. 180]. 

Запропонований інтегральний показник ризику дозволяє отримати сукупну 

оцінку наслідків ризикових подій та прослідкувати вплив різних факторів на 

ймовірність виникнення ризикових подій на окремих етапах комплексної 

оцінки вартості підприємства [
282

, с. 181]. 

В ряді праць наводяться узагальнюючі підходи до оцінки ризиків бізнесу. 

Зокрема, І.В. Чуприна надає окремі рекомендації щодо оцінки ризиків бізнесу із 

застосуванням методу дисконтування майбутніх доходів для аграрної сфери 

[
283

, с. 153]. Запропонований автором підхід до оцінки ризиків ґрунтується на 

систематизації етапів застосування дохідного підходу до оцінки вартості 

підприємства і є недостатньо адаптованим для оцінки ризиків в умовах 

використання інтегрованого підходу. 

Узагальнюючий процес управління ризиками запропонований 

В.В. Лук’яновою [
284

, с.182-188], що включає  такі етапи: 1) визначення 

(формулювання) мети; 2) визначення меж ризику; 3) встановлення факторів і 

джерел ризику; 4) розпізнавання ризику; 5) оцінювання ризику; 6) розрахунок 

або встановлення гранично допустимих рівнів різних видів ризику; 7) вибір 

методів управління ризиком, обґрунтування ефективності обраного методу; 

8) застосування обраного методу управління ризиком (або сукупності методів); 

9) оцінка результатів процедури управління ризиком і контроль за змінами 

ризикової ситуації. Запропонований автором процес оцінки ризиків є типовим і 

може використовуватись як основа для розробки процедур визначення ризиків 

оцінки вартості підприємства.  

Філлиповою С.В. та Нізяєвим С.А. розроблено алгоритм формування 

вартості підприємства з урахуванням притаманних їй ризиків, який включає 

наступні етапи: 

1. Визначення вартісної місії підприємства, його стратегії й тактики. 
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2. Визначення потреби в ресурсах із розбивкою грошових потоків на групи 

за тривалістю логістичного циклу (часова структура), нормативами (вартісна 

структура) та сезонністю потреби в ресурсах. 

3. Аналіз якості управління ресурсами – передбачає визначення 

достатності грошових засобів для роботи підприємства, оцінку збалансованості 

ресурсів між підрозділами та ключовими напрямами діяльності, аналіз якості 

сформованого грошового потоку. 

4. Узагальнення результатів: проводиться факторний аналіз для 

визначення ступеня впливу на формування грошових потоків таких факторів, 

як витрати на реалізацію, оборотність грошових засобів, частка залишку 

грошових коштів у загальному грошовому потоці, рентабельність операційної 

діяльності, з метою виявлення змін якості та кількісних показників 

рентабельності додатного грошового потоку. 

5. Аналіз ризиків, притаманних формуванню вартості підприємства в 

системі забезпечення економічної безпеки підприємства (дослідження ризиків 

управлінського ресурсу). 

6. Визначення прибутковості (ефективності) вартісно-орієнтованого 

управління підприємства в системі економічної безпеки підприємства. 

7. Вибір політики формування вартості підприємства в умовах ризиків [
285

, 

c. 125-126]. 

Запропонований авторами алгоритм формування вартості підприємства з 

урахуванням притаманних їй ризиків базується на аналізі внутрішніх ризиків 

(ризиків управлінського ресурсу підприємства), при цьому нехтування 

зовнішніми ризиками спричиняє викривлення результатів оцінки вартості 

підприємства.  

Процес визначення ризиків оцінки вартості підприємства з урахуванням 

особливостей запропонованого інтегрованого підходу, повинен включати ряд 

послідовних етапів, що забезпечують ідентифікацію ризиків, їх оцінку та 

подальше управління ризиками з метою генерування показників вартості 

підприємства (рис. 3.2). 
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 Пошук та систематизація інформації, 

необхідної для ідентифікації ризиків 

оцінки вартості підприємства 
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Рис 3.2. Етапи оцінки ризиків в системі формування вартості підприємства 

 

Процес оцінки ризиків в системі формування вартості вимагає адекватної 

побудови системи відповідного інформаційного забезпечення. Основними 

джерелами інформації для визначення ризику оцінки вартості підприємства є: 

внутрішні (бухгалтерська звітність, договори, розпорядчі документи, технічна 

документація) та зовнішні документи (нормативно-правові документи, 

публікації в періодичних виданнях, звіти підприємств-аналогів, документи 

спеціалізованих фірм, що займаються збором економічної та фінансової 

інформації); результати, отримані шляхом спостережень та опитувань; дані про 
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зовнішні та внутрішні взаємозв’язки підприємства, розвиток галузі та сектору 

економіки, в якому функціонує підприємство. 

Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз, факторів ризику 

здійснюється на основі сформованого інформаційного забезпечення. Перелік 

зазначених факторів та загроз залежить від специфіки діяльності підприємства, 

стадії економічного циклу та кон’юнктури ринку, непередбачених змін 

законодавства у сфері діяльності підприємства, неоптимальної структури 

активів, неадекватної оцінки фінансово-економічного стану підприємств-

аналогів, нестабільного фінансового становища підприємства та інших 

чинників. 

Встановлені загрози та фактори ризику визначають можливості 

використання відповідних методів оцінки ризику (сценаріїв, аналогії, 

економіко-математичних, експертних оцінок тощо). 

Застосування методичного інструментарію оцінки ризиків дозволяє 

визначити допустимий рівень ризику при оцінці вартості підприємства. 

Визначений показник ризику виступає основою прийняття рішення про 

доцільність коригування розрахункових показників оцінки вартості 

підприємства. 

 

 

3.1.2. Методика визначення ризику неадекватності оцінки за балансовими 

та небалансовими факторами 

Встановлення розрахункових параметрів ризику передбачає його кількісну 

оцінку, яка може виражатися як в абсолютних, так й у відносних величинах, що 

відображають міру невизначеності під час реалізації прийнятого інвестиційного 

рішення. На базі розглянутих вище показників проводиться коригування оцінки 

вартості підприємства та розробка превентивних заходів з мінімізації 

негативного впливу факторів ризику. 

Застосування існуючих методичних підходів забезпечує достовірне 

визначення ступеня ризику неадекватності оцінки вартості підприємства та 

рейтингову значимість його складових, що дозволяє виділити найбільш суттєві 

ризики в цілях розробки заходів для їх зниження в системі формування вартості 

підприємства. Управлінська оцінка характеру впливу показників вартості на 
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рівень ринкової вартості підприємства передбачає вибір найбільш суттєвих з 

них. Визначення суттєвих показників забезпечує скорочення часу на аналіз їх 

зміни в динаміці та прискорює прийняття рішень в процесі формування 

вартості підприємства за рахунок відкидання несуттєвих статей, які не 

здійснюють значного впливу на загальний показник вартості підприємства. 

Порядок визначення суттєвих статей балансу для оцінки факторів 

впливу на вартість підприємства. Порядок визначення суттєвості 

регулюється Листом Мінфіну “Про суттєвість у бухгалтерському обліку і 

звітності” від 29.07.03 р. № 04230-108 [
286

], який визначає поняття “суттєвість”, 

“поріг суттєвості”, та передбачає, що при визначенні суттєвості окремих статей 

за поріг суттєвості може прийматися частка відповідної статті у базовому 

показнику. В якості базового показника рекомендовано використовувати: 

– для статей балансу – суму власного капіталу та підсумок відповідного 

класу активів або зобов’язань; 

– для статей звіту про фінансові результати – суму прибутку (збитку) від 

операційної діяльності або суму доходу або витрат за звітний період; 

– для статей звіту про рух грошових коштів – чистий рух грошових коштів 

(надходження або видаток) відповідно від операційної, інвестиційної або 

фінансової діяльності за звітний період. 

На законодавчому рівні в сфері бухгалтерського обліку поняття суттєвості 

інформації визначається п. 3 П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності” [
287

, c. 24], яким передбачено, що суттєвою вважають інформацію, 

відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. 

Відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів 

інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може 

вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових 
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звітів [
288

]. Тотожне визначення суттєвості наводиться у Законі України “Про 

аудиторську діяльність” [
289

], в якому зазначається, що суттєвою є інформація, 

якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні 

рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. 

За методичними рекомендаціями суттєвими статями статтями вважаються 

статті, що перевищують 5 % від валюти балансу (або інший поріг суттєвості 

для окремих статей активів та зобов’язань). Порядок встановлення рівня порогу 

суттєвості для окремих об’єктів обліку визначений на законодавчому рівні [
290

] 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. Рекомендації щодо визначення порогу суттєвості  

для окремих об’єктів обліку 

№ 

з/п 
Об’єкт визначення суттєвості 

Поріг суттєвості та базовий показник для його 

визначення 

1 2 3 

1 Окремі об’єкти обліку активів, 

зобов’язань і власного капіталу 

До 5 % від суми всіх активів, зобов’язань і власного 

капіталу 

2 Окремі види доходів і витрат До 2 % від чистого прибутку (збитку) підприємства 

3 Переоцінка або зменшення 

корисності об’єктів обліку 

До 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства  

До 10 % відхилення залишкової вартості об’єктів 

обліку від їх справедливої вартості 

4 Окремі види доходів, витрат і 

відображення переоцінки  

До 0,5 % від суми надходжень на провадження 

статутної діяльності 

5 Строк оренди для визнання 

оренди фінансовою 

До 75 % строку корисного використання об’єкту 

оренди 

6 Визначення звітного сегмента 

для розкриття інформації про 

сегменти 

До 10 % чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових 

результатів сегмента або активів усіх сегментів 

підприємства 

7 Визначення подібних активів Не більше 10 % різниці між справедливою вартістю 

об’єктів обміну 

8 Інші господарські операції та 

об’єкти обліку 

У межах 1 – 10 % від обсягу діяльності 

підприємства, характеру впливу об’єкта обліку на 

рішення користувачів та якісних чинників 

9 Визначення суттєвості для 

окремих статей 

Частка відповідної статті в базовому показнику 
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Наявність закріплених на законодавчому рівні методичних підходів до 

визначення порогу суттєвості для окремих об’єктів обліку зумовлює виникнення 

суб’єктивізму при його встановленні для всіх інших об’єктів, що призводить до 

теоретичного обґрунтування науковцями можливості використання статистичного 

інструментарію при встановленні порогу суттєвості. 

Визначення порогу суттєвості може закріплюватися підприємством у 

Наказі про облікову політику. Застосування концепції суттєвості в 

бухгалтерському обліку сприяє вирішенню трьох базових і взаємопов’язаних 

завдань: а) спрощення облікових процедур; б) зниження витрат на облікові 

процедури і досягнення оптимального співвідношення вигод і витрат; 

в) виключення ефекту “засмічування” інформації [
291

]. 

Як зауважує М. Щирба, інформація є суттєвою, якщо її пропуск або 

неправильне відображення у фінансових звітах може вплинути на економічні 

рішення користувачів. Отже, суттєвість виступає порогом або критерієм 

розмежування, якісною характеристикою, яка здатна впливати на економічні 

рішення користувачів фінансової звітності [
292

, с. 403]. 

На проблемах застосування концепції суттєвості наголошує О.В. Дудкевич 

[
293

, с. 27], який зазначає, що підприємствам необхідно відмовитись від 

розповсюдження принципу суттєвості на відбір показників звітності. Таке 

твердження автор підкріплює висновком, що результати дослідження 

сільськогосподарських підприємств Черкаської області засвідчили, що 

застосування порогу суттєвості при формуванні статей балансу призводить до 

значних непорозумінь і не може слугувати підставою для обґрунтування даних 

окремих статей балансу. 

Такі проблеми обумовлюються тим, що при визначенні суттєвості 

необхідно враховувати вплив різних чинників. При цьому єдиний критерій 
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суттєвості, який можна було б застосувати до будь-якої балансової статті 

звітності, на сьогодні відсутній.  

Інтерпретацію розміру і характеру інформації необхідно здійснювати з 

урахуванням конкретних обставин. Так, в різних випадках однакові за розміром 

об’єкти можуть бути прийняті як істотні і як неістотні. До таких обставин 

можна віднести розмір та юрисдикцію суб’єкта господарювання, впровадження 

нових технологій і нових видів діяльності, освоєння нових ринків, екологічні 

аспекти діяльності, надзвичайні події тощо [
294

]. 

Така ситуація пов’язана з тим, що статті балансу, які для одних суб’єктів 

господарювання у кількісному та якісному вираженні є несуттєвими, для інших 

підприємств виступають суттєвими і повинні враховуватися в процесі 

прийняття управлінських рішень. Тому при визначенні суттєвості окремих 

об’єктів обліку бухгалтери змушені застосовувати професійні судження, 

засновані на власному досвіді та існуючій обліковій практиці. 

На актуальності і значущості суттєвості статей фінансової звітності 

наголошує М.Д. Корінько [
295

, с. 205-206], зауважуючи, що цей принцип:  

− допускає не приймати до уваги незначні характеристики, але вся важлива 

інформація повинна бути розкрита повністю;  

− дозволяє визначити вплив вартості певних об’єктів бухгалтерського 

обліку на суму і структуру балансу, на фінансові результати;  

− вимагає розкрити всю інформацію, що має важливість для її користувачів. 

Як свідчить практика діяльності вітчизняних підприємств, суттєвими 

виявляються різні статті балансу, що залежить від їх галузевої приналежності. 

Дослідження, проведене на базі машинобудівних та металургійних підприємств 

України, які знаходяться у лістингах організаторів торгівлі акціями, дозволило 

визначити найбільш суттєві статті їх балансів (табл. 3.2, 3.3). 
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Таблиця 3.2. Суттєві статті балансу машинобудівних підприємств України станом на 31.12.2011 р., % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нематеріальні активи – – – – – 8,04 – – – – 

Незавершені капітальні інвестиції – 0,82 – – – 12,46 – – 8,06 – 

Основні засоби 18,67 33,70 22,25 21,75 6,47 6,64 3,02 0,01 0,75 28,92 

Довгострокова дебіторська заборгованість – – – – – 11,52 – – – – 

Інші фінансові інвестиції – – – – 28,88 – – – 8,85 – 

Справедлива вартість інвестиційної 

нерухомості 

– – – – – – – – 18,03 – 

Відстрочені податкові активи – – – 13,44 – – – – – – 

Виробничі запаси 15,75 1,79 10,78 – – – 13,68 – 5,62 3,71 

Незавершене виробництво 11,03 – 28,59 – – – – – – 2,02 

Готова продукція – – – – 2,31 – – – – – 

Товари – – – – – 39,36 – – – – 

Векселі одержані – – – – – – – 26,91 – – 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи та послуги 

18,77 – 5,08 – – 13,73 – – – 13,22 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

– – – – – – 11,27 – – – 

Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами 

– – 8,94 3,96 – – 29,14 – – 46,15 

Інша поточна дебіторська заборгованість – 53,68 – 46,73 40,38 – – – 35,00 – 

Поточні фінансові інвестиції – 7,07 – – 12,95 – 11,50 26,52 – – 

Грошові кошти та їх еквіваленти 15,79 – – – – – 10,30 46,56 – – 

Інші оборотні активи    6,39       
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Аналіз структури балансу підприємств машинобудівної галузі, засвідчив, 

що найбільшу суттєвість мають матеріаломісткі статті активу та різні види 

дебіторської заборгованості (рис. 3.3). Для цілей оцінки активів та зобов’язань 

найбільше значення мають перші п’ять статей за розміром їх питомої ваги.  
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Рис. 3.3. Групування суттєвих статей балансу підприємств машинобудівної 

галузі станом на 31.12.2011 р. 

 

Найбільшу питому вагу серед проаналізованих статей активу балансу із 

десяти підприємств машинобудівної галузі у семи суб’єктів господарювання 

становлять основні засоби (18,82 %) та виробничі запаси (8,56 %), що 

пов’язано, насамперед, із особливостями діяльності досліджених підприємств. 
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Збільшення питомої ваги вказаних показників у структурі балансу характеризує 

зростання виробничого потенціалу суб’єкта господарювання та підвищення 

конкурентоспроможності його діяльності на ринку. Вагому частку у структурі 

активу балансу займає дебіторська заборгованість (25,08 %). Наявність 

дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги може свідчити як про 

збільшення обсягів відвантаження продукції контрагентам, що вказує на 

ефективність ведення діяльності підприємства, так і зниження ліквідності 

поточних грошових активів, що призводить до погіршання фінансового стану 

суб’єкта господарювання.  

Також значну частку серед статей активу балансів досліджених 

підприємств займають фінансові інвестиції (18,70 %), що свідчить про 

зростання вартості капіталу суб’єктів господарювання та можливість 

збільшення економічних вигод для інвесторів. Значна питома вага 

незавершених капітальних інвестицій (7,11 %) вказує на технічне оновлення 

(модернізацію) виробничих засобів підприємств. Значні розміри показників 

незавершеного виробництва трьох суб’єктів господарювання вказують на 

виникнення понаднормативного збільшення залишків незавершеного 

виробництва, що надає змогу стверджувати про недосконалу організацію 

виробничого процесу. 

Суттєве збільшення частки готової продукції (2,31 %) у питомій вазі 

активу балансу спостерігається лише на одному підприємстві. Цей показник 

свідчить про утворення понадпланових залишків, причини виникнення яких 

пов’язані з нераціональною організацією процесу реалізації продукції. 

В металургійній галузі розподіл суттєвих статей характеризується своєю 

специфікою (табл. 3.3), оскільки високий ступінь концентрації й комбінування 

виробництва робить залежним загальний стан галузі від стабільності 

внутрішньогалузевих зв’язків.  
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Таблиця 3.3. Суттєві статті балансу металургійних підприємств України станом на 31.12.2011 р., % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Незавершені капітальні інвестиції – – 4,45 7,21 – 1,42 – 21,36 

Основні засоби 18,11 3,25 33,44 46,73 – 8,34 42,00 29,63 

Довгострокові фінансові інвестиції, 

які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших 

– – – – 0,15 – – – 

Виробничі запаси 7,04 1,08 7,65 6,99 – 2,35 7,77 6,26 

Незавершене виробництво – – 4,53 4,02 – – 4,75 – 

Готова продукція 3,62 – – – – – – – 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи та послуги 

61,11 – 42,01 20,73 – 82,35 26,91 17,31 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 

5,98 53,87 – – – – – – 

Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

– – – – – 1,33 6,43 6,86 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

– 20,56 – – 32,27 – – – 

Поточні фінансові інвестиції – 19,98 – – 67,58 – – – 
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Суттєві показники балансу, що характерні для підприємств металургійної 

галузі, включають переважно матеріаломісткі статті активу (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Групування суттєвих статей балансу підприємств металургійної галузі 

станом на 31.12.2011 р. 

 

Аналіз питомої ваги статей активу балансу підприємств металургійної 

галузі дозволяє стверджувати, що найбільшу питому вагу в структурі активу, 

аналогічно як і в машинобудівній галузі, займають основні засоби (25,93 %) та 

виробничі запаси (5,59 %), що свідчить про розширення обсягів виробництва та 

можливе оновлення матеріальної бази. Значну частку в структурі активу 
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балансу становить дебіторська заборгованість (29,54 %), фінансові (0,15 %) і 

капітальні інвестиції (8,61 %). Слід зауважити, що порівняно з 

машинобудівною галуззю у металургійних підприємств, статті активу балансу 

мають більш розширений перелік показників, що становлять значну питому 

вагу у структурі активів. Серед них можна виокремити такі статті балансу, як 

векселі держані, товари, інвестиційна нерухомість та нематеріальні активи, що 

свідчать про розвиненість та високу матеріаломісткість металургійної галузі. 

Виділені суттєві статті здійснюють найбільший вплив на формування 

ринкової вартості підприємства. Зміна показників таких статей здійснює 

найбільший генеруючий або руйнуючий вплив на ринкову вартість 

підприємства. Визначення ступеня такого впливу можливе із застосуванням 

економіко-статичних методів оцінки щільності зв’язку між факторними 

ознаками та визначення ризику зміни цих факторів. 

Важливе значення у формуванні вартості має адекватне визначення 

результативної ознаки, а також факторів, які у більшій мірі впливають на 

генерування або руйнування вартості підприємства. Серед факторів, що 

формують вартість чистих активів повинні бути виділені ті, які мають високу 

щільність зв’язку з результативними показниками діяльності (чистий прибуток, 

чистий дохід або дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). Така оцінка повинна проводитись на базі економіко-статичного аналізу 

для балансових (статей активу балансу) та небалансових (статей витрат 

діяльності) факторів вартості.  

Звертаючи увагу на важливу роль статистичних методів при встановленні 

взаємозв’язків між окремими рахунками та плануванні діяльності підприємств, 

Я.В. Соколов та В.Ф. Палій вказують, що ці методи дозволяють виявити 

ступінь зв’язку між кредитом рахунку товарів з дебетом рахунків реалізації, 

витрат обігу, прибутків та збитків, відвантажених товарів, виконаних робіт і 

послуг 
296

, с. 206-207 . Коефіцієнти кореляції можуть показати зміну 

залежності між вартістю чистого доходу підприємства і чистими активами. 

Проведений економіко-статичний аналіз співвідношень основних факторів 

вартості підприємства (балансових та небалансових) та чистих активів 

                                                 
296

 Палий В. Ф. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. 

– М. : Финансы и статистика, 1981. – 224 с. 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
170 

машинобудівних та металургійних підприємств дозволив виявити базові фактори 

вартості, які мають найбільшу кореляцію зі зміною рівня чистих активів 

підприємств та відповідно становлять високий ризик впливу на результативну 

ознаку. 

У ході дослідження побудовані рівняння регресії побудовані для кожного 

виду найсуттєвіших факторів вартості, проведені розрахунки для підприємств 

машинобудування (Додатки Ґ, Д (табл. Ґ.1.1-1.4, Д.1.1-1.4)) та металургійних 

підприємств (Додатки Ґ, Д (табл. Ґ.2.1-2.4, Д.2.1-2.4)) України для того, щоб 

виявити галузеві відмінності впливу зміни факторів вартості підприємства на 

показник чистих активів.  

При цьому до вибірки потрапили підприємства як з позитивним, так і 

негативним приростом показника чистих активів.  

Отримані результати проведеного економіко-статистичного аналізу 

ризиків показали, що основні фактори вартості підприємства по-різному 

впливають на показник чистих активів машинобудівних та металургійних 

підприємств.  

Керівництву машинобудівних підприємств при розробці системи 

формування вартості підприємства слід особливу увагу приділяти стану 

основних засобів та виробничих запасів, які мають високий ступінь щільності 

зв’язку (87,10-90,35%) зі зміною чистих активів та виступають в якості 

генеруючих факторів вартості. При цьому зміна залишкової вартості основних 

засобів на 1 тис. грн. викликає зміну вартості чистих активів на 2,072 тис. грн., 

зміна вартості виробничих запасів відповідно на 4,113 тис. грн. (табл. 3.4). 

Для металургійних підприємств найбільшу щільність зв’язку зі зміною 

чистих активів має показник незавершених капітальних інвестицій (22%), що 

виступає руйнуючим фактором вартості. Зміна цього показника на 1 тис. грн. 

викликає негативну зміну вартості чистих активів на 1,757 тис. грн. Аналіз 

щільності зв’язку між приростом чистих активів та зміною балансових факторів 

вартості машинобудівних та металургійних підприємств дозволяє констатувати, 

що підвищення ефективності управління основними засобами, незавершеними 

капітальними інвестиціями, виробничими запасами підприємства забезпечує 

зниження негативного впливу руйнуючих факторів на вартість їх чистих 

активів. 
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Таблиця 3.4. Оцінка ризику зміни чистих активів машинобудівних та 

металургійних підприємств України під впливом  

балансових факторів вартості (2011 р.) 

Види 

балансових 

факторів 

Показники оцінки ризиків 

Коефіцієнт 

кореляції 

(r) 

Коефіцієнт 

детермінації 

(d), % 

Коефіцієнт 

регресії (b) 

Коефіцієнт 

еластичності 

(E) 

Коефіцієнт 

варіації за 

факторною 

ознакою 

(Vx), % 

1 2 3 4 5 6 

Машинобудування 

Основні засоби 0,93 87,10 2,072 0,69 325,85 

Довгострокові 

та поточні 

фінансові 

інвестиції 

0,29 8,54 0,515 -0,26 -268,71 

Виробничі 

запаси 

0,95 90,35 4,113 1,21 190,12 

Дебіторська 

заборгованість 

0,45 20,88 0,833 0,17 664,29 

Металургія 

Основні засоби -0,03 0,11 -0,238 0,03 277,69 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

-0,47 22,17 -1,757 0,18 623,79 

Виробничі 

запаси 
-0,30 

8,69 -2,692 0,83 85,75 

Дебіторська 

заборгованість 

0,19 3,68 0,043 -0,07 618,09 

 

Значний вплив на формування вартості підприємства здійснюють також 

небалансові фактори (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), які по-різному 

впливають на рівень чистих активів машинобудівних та металургійних 

підприємств та виступають переважно генеруючими факторами вартості 

(табл. 3.5). 

Показники, наведені в таблиці 3.5, свідчать про найбільшу залежність як у 

машинобудівних, так й у металургійних підприємств зміни приросту чистих 

активів від зміни приросту адміністративних витрат (63,99 та 79,00 % 

відповідно), що виступають генеруючим фактором вартості. Як свідчать 

коефіцієнти регресії, зміна обсягів понесених адміністративних витрат на 1 тис. 
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грн. викликають підвищення вартості чистих активів на 9,058 та 27,273 тис. 

грн. для досліджених груп підприємств відповідно. 

Таблиця 3.5. Оцінка ризику зміни чистих активів машинобудівних та 

металургійних підприємств України під впливом  

небалансових факторів вартості (2011 р.) 

Види 

небалансових 

факторів 

Показники оцінки ризиків 

Коефіцієнт 

кореляції 

(r) 

Коефіцієнт 

детермінації 

(d), % 

Коефіцієнт 

регресії (b) 

Коефіцієнт 

еластичності 

(E) 

Коефіцієнт 

варіації за 

факторною 

ознакою (Vx), 

% 

1 2 3 4 5 6 

Машинобудування 

Собівартість 

реалізованої 

продукції  

 (товарів, робіт, 

послуг) 

0,15 2,20 0,069 0,07 553,73 

     

Адміністративн

і витрати 

0,80 63,99 9,058 0,49 400,33 

Витрати на 

збут 

0,50 24,97 6,631 -0,33 -368,68 

Інші операційні 

витрати 

0,50 24,84 0,208 0,15 813,36 

Металургія 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

-0,03 0,10 -0,238 0,03 277,69 

Адміністративн

і витрати 
0,89 

79,00 27,274 0,18 -1160,45 

Витрати на 

збут 
-0,55 

29,89 -9,955 1,21 108,89 

Інші операційні 

витрати 
0,22 

5,04 0,053 -0,23 233,49 

 

 

На машинобудівних підприємствах спостерігається середня щільність 

зв’язку зміни вартості чистих активів та зміни збутових та інших операційних 

витрат (24,97 та 24,84% відповідно). Приріст вартості чистих активів при зміні 

збутових витрат на 1 тис. грн. становить 6,631 тис. грн. На металургійних 

підприємствах виявляється руйнуюча дія зміни собівартості продукції та 

збутових витрат на приріст вартості чистих активів. Зокрема, зміна витрат на 

збут на 1 тис. грн. викликає зниження вартості чистих активів на 9,955 тис. грн.  



Розділ 3. Оціночні та аналітичні процедури  

в процесі формування вартості підприємства 

 

173 

З огляду на можливість коригування вартості підприємства з урахуванням 

розрахованих показників оцінки ризиків слід зауважити, що галузеві значення 

мають досить високий ступінь варіації, сукупність є неоднорідною, тому 

однозначного впливу балансових та небалансових факторів виявити 

неможливо. Такий вплив обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми 

чинниками і повинен додатково вивчатися в межах оцінки ризиків діяльності 

кожного підприємства. 

Отримані значення показників оцінки ризиків для балансових і 

небалансових факторів вартості підприємства машинобудівних та 

металургійних підприємств виступають основою для формування політики 

управління чистими активами як складової вартості підприємства. 

Проведений економіко-статистичний аналіз залежності між зміною чистих 

активів та зміною балансових та небалансових факторів вартості дозволив 

встановити наступне: 

1) на зміну чистих активів впливають як балансові, так й небалансові 

фактори вартості, які здійснюють як генеруючу, так й руйнуючу дію, що 

обумовлює потребу в належному інформаційному забезпеченні керівництва 

підприємства в частині зміни вартості балансових факторів та понесених 

обсягів витрат як небалансових факторів для розробки адекватної політики 

управління факторами вартості; 

2) найбільший вплив на позитивну зміну чистих активів мають зміни у 

вартості основних засобів, виробничих запасів, обсягів адміністративних 

витрат, що вимагає створення системи управління зазначеними факторами; 

3) характер зміни і впливу балансових та небалансових факторів вартості 

для машинобудівних та металургійних підприємств є різним, що вимагає 

врахування галузевих особливостей в процесах організації системи 

бухгалтерського обліку, контролю та аналізу характеру впливу факторів 

вартості підприємства. 

Проведений економіко-статистичний аналіз залежності між зміною чистих 

активів та зміною балансових і небалансових факторів дозволив побудувати 

наступну матрицю впливу зміни факторів вартості на розмір чистих активів та 

чистого прибутку (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6. Матриця впливу зміни факторів вартості на розмір чистих 

активів та чистого прибутку (побудовано на основі статистичних розрахунків) 

Основні фактори вартості 

Чисті активи Чистий прибуток 

генерування 

вартості 

руйнування 

вартості 

генерування 

вартості 

руйнування 

вартості 

Б
а
л

а
н

со
в

і 

Нематеріальні активи 

Підвищення 

вартості  

Зниження 

вартості  

Підвищення 

вартості/ 

Зниження 

вартості  

Підвищення 

вартості/ 

Зниження 

вартості 

Незавершені капітальні 

інвестиції 

Основні засоби 

Довгострокові та поточні 

фінансові інвестиції 

Запаси 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, за 

розрахунками, інша поточна 

П
о
за

б
а
л

а
н

со
в

і 

Інтелектуальний капітал, в. 

т.ч.: 

– – 
Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 

Людський капітал 

Організаційний капітал 

Клієнтський капітал 

Н
еб

а
л

а
н

со
в

і 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

Підвищення 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 

Адміністративні витрати Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Витрати на збут Підвищення 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 

Інші операційні витрати Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 

Підвищення 

вартості 

Зниження 

вартості 
 

Використання матриці впливу зміни факторів вартості на розмір чистих 

активів та чистого прибутку дозволяє оцінити характер впливу зміни 

балансових, позабалансових та небалансових факторів вартості на 

генерування / руйнування показників вартості підприємства та сформувати 

адекватні управлінські заходи для регулювання такого впливу. 

Як свідчать результати проведених статистичних розрахунків, на 

генерування вартості чистих активів підприємств машинобудівної та 

металургійної галузі найбільший вплив здійснює підвищення вартості 

балансових факторів, відповідно зниження їх вартості має руйнуючий характер. 

Інша ситуація спостерігається в частині впливу балансових факторів на 

генерування / руйнування вартості чистого прибутку підприємства. Як правило, 
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зниження вартості балансових факторів призводить до генерування чистого 

прибутку, а їх збільшення – відповідно до зниження його розміру. Разом з тим, 

у різних галузях важкої промисловості спостерігається також зворотна 

ситуація, тому управління цими факторами вимагає підвищеної уваги. 

Позабалансові фактори здійснюють переважно вплив на зміну чистого 

прибутку. При цьому підвищення вартості позабалансових факторів, як 

правило, генерує чистий прибуток, а зниження їх вартості здійснює руйнуючий 

вплив. 

Більш складний характер впливу проявляється відносно небалансових 

факторів. Зокрема, за статистичними дами підвищення собівартості 

реалізованої продукції здійснює генеруючий вплив як на чисті активи, так і на 

чистий прибуток підприємства. Разом з тим, в металургії підвищення 

собівартості здійснює руйнуючий вплив на показники чистих активів. 

Адміністративні витрати здійснюють генеруючий вплив на чисті активи і 

чистий прибуток при їх зростанні, проте в металургії такий вплив носить 

руйнуючий характер на чистий прибуток. Позитивна зміна витрат на збут, як 

правило генерує вартість чистих активів та чистого прибутку, разом з тим в 

металургії їх підвищення носить руйнуючий характер по відношенню до чистих 

активів підприємств. Вплив інших операційних витрат є несуттєвим, проте їх 

підвищення носить генеруючий характер по відношенню до чистих активів і 

чистого прибутку, зниження таких витрат носить руйнуючий характер. 

У складі ризику неадекватності оцінки також проявляється інформаційний 

ризик, що пов’язаний з використанням недостовірної інформації системи 

бухгалтерського обліку в процесі визначення вартості підприємства. 

Як зауважує М.І. Бондар, імовірність понесення втрат в результаті 

неповноти, недостовірності, інформації, неточності, несвоєчасності, 

неоперативності та незрозумілості інформації, на основі якої приймаються 

рішення керуючою ланкою підприємства або іншими користувачами 

(контрагентами) призводить до виникнення ризику [
297

, c. 60]. 
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За словами науковців такий ризик можна зменшити в процесі складання 

спеціально орієнтованих звітів, що передбачає необхідність відбору 

релевантної інформації для моделей ухвалення рішень різними користувачами 

[
298

, c. 42]. Цей відбір можна виконати на основі аналізу того, як користувачі 

приймають рішення, і аналізу таких рішень з урахуванням ризиків 

недостовірності інформації. 

 

 

3.1.3. Експертна оцінка ризиків діяльності у процесі формування вартості 

підприємства 

Експертний метод оцінювання є поширеним методом оцінки ризиків в 

умовах нестабільного економічного середовища та недостатності інформації. 

З точки зору моделювання, як стверджує Ю.О. Ткаченко, більшість соціально-

економічних та політичних явищ і процесів цілком або частково не піддаються 

формалізації, тобто для них неможливо або досить складно розробити 

адекватну математичну модель [
299

0, c. 193]. Це пов’язано як з труднощами 

кількісного оцінювання політичних, соціальних та психологічних факторів, що 

визначають господарську чи управлінську діяльність, так і з численністю таких 

процесів та обмеженою придатністю інформації про минуле для прогнозування 

майбутнього.  

Відповідно, багатозначні, багатовимірні та якісно непорівнювані 

показники не мають однозначного узагальненого критерію, на основі якого 

можна оцінити можливі варіанти вирішення проблеми. Зазначені передумови 

викликають об’єктивну необхідність застосування, поряд з логічними та 

економіко-математичними методами оцінки ризиків, також експертних методів.  

Експертні методи передбачають використання комплексу прийомів, 

процедур та алгоритмів, що дозволяють отримати від фахівців-експертів 
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інформації для оцінки причин прояву ризиків, їх видів, змісту, характеру 

прояву та ступеня впливу на показники вартості підприємства. 

Мігунова М.І. та Циркунова Т.А. зауважують, що метод експертних оцінок 

реалізується шляхом обробки позицій досвідчених фахівців щодо можливої 

величини втрат або ймовірності їх виникнення та використовується у 

неформалізованих проблемних ситуаціях, за яких відсутність достатнього 

масиву інформації або її недостовірність не дозволяє використовувати 

формальні математичні методи [
300

, с. 93]. Такий метод базується на 

використанні інтуїції, минулого досвіду, аналогії та логіки експертів. В основі 

процедур методу експертних оцінок лежить використання знань і досвіду 

експерта для отримання кількісних оцінок якісних суджень, які не піддаються 

безпосередньому виміру. При цьому експерти проводять інтуїтивно-логічний 

аналіз досліджуваної ситуації з кількісними або порядковими оцінками з 

подальшою формальною обробкою отриманих результатів. 

Відповідно, використання методу експертних оцінок в процесі визначення 

ризику оцінки вартості підприємства зумовлюється потребою визначення 

ймовірності виникнення такого ризику та його кількісного виміру для 

коригування показників вартості підприємства. 

Методика проведення експертної оцінки в процесі визначення ризику 

оцінки вартості підприємства зводиться до таких етапів: 

1. Складання плану і програми експертної оцінки (формулювання мети та 

завдань; розробка анкети та вибір способу оцінки компетентності експертів; 

формування правил проведення опитування експертів та методів обробки 

думок експертів). 

2. Формування групи експертів та безпосереднє проведення експертної 

оцінки. На цьому етапі експерти встановлюють перелік ризиків та визначають 

міру їх ймовірності. Ймовірність настання ризикової події може бути визначена 

об’єктивними чи суб’єктивними методами. Об’єктивні методи визначення 

ймовірності побудовані на оцінці частоти, з якою відбувається ризикова подія. 

Суб’єктивні методи передбачають використання суб’єктивних критеріїв та 

припущень (думка експерта або фінансового консультанта, їх особистий 
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досвід). На основі позицій експертів розраховується середня ймовірність за 

кожним видом ризику. 

3. Групування та зведення результатів експертної оцінки ризиків. 

4. Розрахунок відносних величин та групових оцінок з урахуванням шкали 

ваги експертів. 

5. Перевірка отриманих даних на об’єктивність (визначення якості 

експертного дослідження з розрахунком: коефіцієнта варіації (відображає 

однорідність сукупності); показника асиметрії; коефіцієнта осциляції 

(відображає відносне коливання значень). 

6. Коригування показників вартості підприємства на оцінений ризик. 

Оцінка факторів ризику для коригування вартості ПАТ “Підприємство-1” з 

використанням експертного методу включає аналіз макро-, мезо- та 

мікроекономічних чинників (табл. 3.7). 

Відповідно загальний коригуючий показник ризиків господарської 

діяльності ПАТ “Підприємство-1” становить -0,297 або -29,7%. Коригування 

ринкової вартості підприємства з урахуванням показника ризиків діяльності 

дозволяє одержати відповідне значення ринкової вартості: 
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= (4 356 467,00 + 2 239 909,73) · (1 – 0,297) = 

= 6 596 376,73 · (0,703) = 4637252,84 тис. грн. 

 

Біржова вартість ПАТ “Підприємство-1” станом на 04.01.2012 р. 

зафіксована в обсязі 4 627 683,73 тис. грн. (ціна закриття 2 227,0 грн. за акцію, 

обсяг випущених акцій – 2 077 990 шт.) [
301

]. 

Як свідчать офіційні дані щодо динаміки біржової вартості ПАТ 

“Підприємство-1”, проведені вище обчислення ринкової вартості з 

використанням інтегрованого підходу з коригуванням визначеного показника 

ринкової вартості на рівень ризиків дозволяють одержати достовірний рівень 

ринкової вартості підприємства, що наближений до біржових оцінок. 
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Табл.3.7 



Таблиця 3.7. Оцінка факторів ризику для коригування ринкової вартості ПАТ “Підприємство-1” 

№ 

з/п 
Групи та види факторів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА              

1  Державна підтримка 
літакобудівної промисловості (до 
2016 р.) 

0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,03 0,02 0,001 

2  Невизначеність регуляторного 
середовища, суперечливість 
законодавства 

0,08 -0,24 -0,22 -0,22 -0,25 -0,21 -0,20 -0,20 -0,23 -0,22 -0,26 -0,23 -0,018 

3  Зниження інвестиційної 
активності в країні 

0,15 -0,45 -0,42 -0,48 -0,49 -0,41 -0,40 -0,48 -0,44 -0,46 -0,44 -0,45 -0,067 

4  Інфляційна втрата вартості 

капіталу 

0,05 -0,12 -0,11 -0,13 -0,11 -0,12 -0,11 -0,11 -0,12 -0,12 -0,13 -0,12 -0,006 

5  Коливання курсів валют 0,09 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,001 

6  Бюджетне фінансування 

діяльності 

0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 

ФАКТОРИ МЕЗОСЕРЕДОВИЩА                          

7  Можливість втрати споживачів 

внаслідок низького попиту на 

продукцію на вітчизняному 

ринку 

0,16 -0,61 -0,60 -0,61 -0,68 -0,66 -0,68 -0,65 -0,61 -0,62 -0,64 -0,64 -0,102 



 

Продовження табл. 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 8 Орієнтація продажу на іноземні 
ринки  

0,11 -0,46 -0,47 -0,51 -0,50 -0,47 -0,48 -0,46 -0,51 -0,52 -0,53 -0,49 -0,054 

9  Високий рівень галузевої 
конкуренції на міжнародних 
ринках 

0,06 -0,75 -0,77 -0,76 -0,77 -0,72 -0,70 -0,71 -0,70 -0,72 -0,74 -0,73 -0,044 

10  Трудомісткість галузі та 
підвищені вимоги до 
кваліфікації робочої сили 

0,03 -0,03 -0,05 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,03 -0,001 

ФАКТОРИ МІКРОСЕРЕДОВИЩА                          
11  Наявність співпраці з 

міжнародними компаніями 
0,06 -0,05 -0,03 -0,05 -0,06 -0,02 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,002 

12  Використання кредитних 

ресурсів 

0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 0,000 

13  Відповідність продукції 
стандартам якості 

0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,001 

14  Інвестиційні втрати при 

вкладенні в цінні папери 

підприємства 

0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,000 

15  Втрати ліквідності внаслідок 
неможливості продажу активів 
через погіршання ринкової 
кон’юнктури 

0,02 -0,32 -0,34 -0,30 -0,38 -0,36 -0,36 -0,34 -0,31 -0,36 -0,38 -0,35 -0,007 

 Загальний показник ризику 
оцінки вартості підприємства 

-0,297 
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У 2011 р. угоди з акціями ПАТ “Підприємство-1” здійснювалися на біржі 

ПФТС та Українській біржі, а також на позабіржовому ринку. Загальний обсяг 

угод за акціями підприємства у 2011 р. склав близько 4 млрд. грн. (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8. Ціна та обсяг торгових акцій ПАТ “Підприємство-1” 

на Українській біржі, грн. [Ошибка! Источник ссылки не найден.
] 

Рік Мінімум Максимум На кінець періоду 
Середньоденний 

обсяг торгів 

2010 1505 3040 2978 4332721 

2011 1609 3868 2230 13936487 

Зміни 6,91 % 27,24 % -25,11 % 221,7 % 

 

За даними експертів, український фондовий ринок втратив з початку 2011 

р. більше ніж 30 %. В цьому періоді спостерігались значні коливання цін на 

акції українських емітентів, щодо цінних паперів ПАТ “Підприємство-1” була 

зафіксована мінімальна ціна 1602 грн. і максимальна ціна 3868 грн. за 1 акцію 

(рис. 3.5, табл. 3.9). 
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Рис 3.5. Динаміка зміни індексу ПФТС та вартість акцій ПАТ 

“Підприємство-1” 

 

Складні економічні реалії вимагають підвищення ефективності процесу 

формування вартості підприємства та актуалізують проблему розробки 

відповідних практичних заходів відновлення рівня показників ринкової 

вартості. 
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Таблиця 3.9. Ціна та обсяг торгівлі акціями ПАТ “Підприємство-1”  

на ПФТС, грн. 

Рік Мінімум Максимум На кінець періоду 
Середньоденний обсяг 

торгів 

2006 275 475 415 246802 

2007 430 1778 1729 2516041 

2008 166 1757 365 1982324 

2009 280 1810 1645 676047 

2010 1550 3070 2967 600137 

2011 1602 3850 2170 471969 

Зміни 3,36 % 25,41 % -26,86 % -21,36 % 

 

Проведена оцінка ризиків діяльності для ПАТ “Підприємство-2” та 

ПАТ “Підприємство-3” дозволила відкоригувати їх ринкову вартість 

(Додаток Е, табл. Е.1, Е.2). 

Відповідно загальний коригуючий показник ризиків господарської 

діяльності ПАТ “Підприємство-2” становить +0,114 або +11,4%. Коригування 

ринкової вартості підприємства з урахуванням показника ризиків діяльності 

дозволяє одержати відповідне значення його ринкової вартості: 

t

T

i
i

e

te

i

i

t

tt R
r

NAVr
NAV

NI
E

NAVV
1 1

 

= (106 756,0 + 1 956,54) · (1 + 0,114) = 

= 108 712,54 · (1,114) = 121 105,77 тис. грн. 

Для ПАТ “Підприємство-3” загальний коригуючий показник ризиків 

господарської діяльності становить -0,181 або -18,1%. Ринкова вартість 

підприємства, відкоригована з урахуванням ризиків діяльності становить: 
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= (14 103,0 – 6 363,22) · (1 – 0,181) = 

= 7 739,78· (0,819) = 6 338,88 тис. грн. 



Розділ 3. Оціночні та аналітичні процедури  

в процесі формування вартості підприємства 

 

183 

Наведені розрахунки дозволяють здійснювати порівняльний аналіз значень 

ринкової вартості підприємств, оцінювати ефективність формування 

інтелектуального капіталу та приймати виважені інвестиційні рішення. 

Шляхи мінімізації негативного впливу ризику визначення вартості 

підприємства, у тому числі заходи, що застосовуються ПАТ “Підприємство-1” 

наведені нижче. 

Шляхи мінімізації негативного впливу ризику визначення вартості 

підприємства. Вимірювання ризику визначення вартості підприємства 

дозволяє побудувати ефективну систему управління ним на базі розробки 

відповідної системи заходів зі зниження та нейтралізації ризиків. Оскільки 

ризик є багатофакторним явищем, зниження його рівня потребує комплексного 

використання різних методів та способів його мінімізації. 

Основні методи зниження ступеня ризику, що пропонуються у наукових 

працях, поділяються на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх методів зниження 

ризиків автори відносять: розподіл ризику, страхування, деривативи. Серед 

внутрішніх методів, як правило, прийнято виділяти: лімітування, резервування, 

диверсифікацію, стратегічне та оперативне планування [
302

, c. 120-124; 
303

,                

c. 106]. Наведений поділ методів використовується в системі управління 

ризиками різних видів незалежно від їх економічного змісту.  

На думку З. Литвин, в сфері інвестування [
304

, с. 433] до методів зниження 

ризику насамперед належать: розподіл ризику між замовником, підрядником та 

іншими учасниками інвестиційного проекту; метод запобігання ризику; 

нормування ризику; зниження ступеня ризику; страхування ризику; 

диверсифікація; хеджування. В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець виокремлюють 

такі методи зниження ризику: попередження ризику; прийняття ступеня ризику; 

розподіл ризику; зовнішнє страхування; лімітування; диверсифікація; створення 

резервів; здобуття додаткової інформації [
305

]. 
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Страхування ризиків передбачає передачу відповідного виду ризиків 

страховій компанії. Взаємозалежність страхування та розміру ризику 

(ймовірність настання можливого ризикового випадку чи події) зумовлює 

розробку заходів страхової компанії з їх вирівнювання та розподілу. 

Страхування ризиків – це захист майнових інтересів підприємства при 

настанні страхової події спеціальними страховими компаніями за рахунок 

грошових фондів, спрямованих ними шляхом одержання страхових внесків від 

страхувальників. При цьому обсяг відшкодування негативних наслідків 

проектних ризиків страховиками не обмежується [
306

0, c. 434].  

Сутність зовнішнього страхування ризиків полягає в тому, що інвестор 

готовий відмовитися від частини доходів для уникнення ризику, шляхом 

здійснення плати за зниження рівня ризику до нуля. Фактично, коли вартість 

страховки дорівнює можливим збиткам, інвестор, не схильний до ризику, 

захоче застрахуватися, щоб забезпечити повне повернення будь-яких можливих 

фінансових втрат [
307

, с. 28]. 

Процес оцінки вартості підприємства передбачає використання прогнозних 

значень та показників, що зумовлює встановлення пріоритетності використання 

тих чи інших методів зниження ризиків. Найбільшу ефективність в процесах 

мінімізації та запобігання виникненню ризиків оцінки вартості підприємства 

забезпечують внутрішні методи, що включають диверсифікацію та 

резервування. Вибір внутрішніх методів зниження ризиків оцінки вартості 

підприємства формує передумови для підвищення альтернативності прийняття 

управлінських рішень, забезпечує можливість врахування внутрішніх факторів 

розвитку підприємства. 

Диверсифікація може здійснюватись на рівні операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Диверсифікація господарської діяльності, – як стверджує В.М. Рутгайзер 

[
308

, c. 61], – зі збереженням спеціалізації на профільній продукції зазвичай 

вважається основним способом зниження несистематичних ризиків бізнесу, 
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оскільки вона, як правило, вимагає менших витрат засобів та часу порівняно зі 

зменшенням питомої ваги позикового капіталу, підвищенням ліквідності 

підприємства. 

Завдяки диверсифікації через розширення номенклатури товарів, робіт та 

послуг можна забезпечити розосередження ризиків та знизити загальний 

ступінь ризику оцінки вартості підприємства. 

Інвестиційна диверсифікація є методом зниження ризику шляхом 

розподілу засобів між кількома ризиковими активами таким чином, що 

підвищення ризику для одного, як правило, супроводжується зниженням 

ризику для іншого. Диверсифікація розглядається як процес розподілу капіталу 

між різними об’єктами вкладень, що безпосередньо не пов’язані між собою [
309

, 

с. 433]. 

Найбільш ефективним методом зниження ризиків оцінки вартості 

підприємства є метод резервування. Як зазначає І.В. Нагорна [
310

], формування 

резервів на підприємстві є одним зі способів реакції на ризик, основною метою 

яких є об’єктивне подання інформації про фінансовий стан і результати 

діяльності суб’єкта господарювання, а також формування джерел компенсації 

несприятливих наслідків фінансових і бізнес-ризиків та підвищення фінансової 

стійкості. 

Оцінка вартості підприємства та врахування впливу внутрішніх та 

зовнішніх факторів вартості, здійснення відповідних коригувань вартості 

активів та зобов’язань підприємства передбачають процес формування та зміни 

резервів покриття реальних втрат вартості активів підприємства. Сума 

грошових коштів, акумульована у резервному капіталі, є заздалегідь 

визначеною величиною, що відображає можливий ступінь зміни вартості 

активів та зобов’язань у бік їх збільшення чи зменшення та повинна покривати 

майбутні збитки (виплати) інвесторів. Таким чином, резервування забезпечує 

ефективний механізм зниження ризику оцінки вартості підприємства, виступає 

засобом управління його ліквідністю та платоспроможністю. 
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Управління ризиками на основі розглянутих вище методів дає змогу 

зменшити ступінь їх негативного впливу і забезпечити реалізацію превентивної 

та контрольної функцій підсистеми управління ризиками оцінки вартості 

підприємства. 

Підсистема управління ризиками ПАТ “Підприємство-1”. Для 

зниження існуючих ризиків на ПАТ “Підприємство-1” створена і функціонує 

підсистема управління ризиками в загальній системі формування вартості 

підприємства. Основна роль підсистеми управління ризиками виявляється у 

виявленні факторів ризику, їх попередній оцінці та розробці заходів 

превентивного регулювання діяльності підприємства в цілях зниження ступеня 

можливих ризиків, що негативно позначаються на ринковій вартості 

підприємства. Зокрема, така підсистема включає процедури визначення 

правових ризиків, ризиків конкурентного середовища, ризику втрати 

споживачів, кредитного, інфляційного, валютного ризику, ризику ліквідності, 

ризику інвестування в цінні папери ПАТ “Підприємство-1”. 

Правові ризики пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища 

діяльності ПАТ “Підприємство-1”, яке є експортоорієнтованим підприємством. 

Зокрема, основні проблеми мають місце при митному оформленні товарів 

(складна процедура митного оформлення, несвоєчасне або неповне надання 

документів), отриманні дозволів на ведення переговорів та виконання 

експортних контрактів внаслідок тривалої та багатоступінчастої процедури. 

Також мають місце проблеми зі своєчасним виконанням гарантійних 

зобов’язань з продукції, поставленої на експорт, внаслідок необхідності 

додаткового оформлення дозволів на експорт послуг з гарантії й товарів для її 

виконання (запасних частин, інструментів тощо). 

Для нормативного врегулювання проблем експорту ПАТ “Підприємство-

1” готує та направляє свої пропозиції щодо внесення змін до чинних 

нормативних актів в частині експортного контролю та митного оформлення 

товарів до відповідних державних органів, що актуалізує розгляд таких 

проблем на державному рівні. 

Сфера літакобудівної промисловості отримала в Україні державну 

підтримку на період 2011-2016 рр. Зокрема, у 2010 р. був прийнятий Закон 

України “Про внесення змін до деяких законів відносно державної підтримки 
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літакобудівної промисловості” [
311

], яким передбачено зниження ставок 

оподаткування прибутку підприємства, що створює сприятливі умови для 

розвитку цієї галузі, забезпечує конкурентоспроможність літаків, двигунів для 

них та авіаційного устаткування вітчизняного виробництва. 

Згідно ст. 3 Закону України “Про розвиток літакобудівної промисловості” 

від 12.07.2001 р. № 2660-III [
312

] тимчасово, до 01.01.2016 р., з метою створення 

належних умов для забезпечення виконання Україною зобов’язань, 

передбачених міжнародними договорами (угодами) України, до суб’єктів 

літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 цього Закону, 

застосовуються пільгові норми щодо сплати ввізного мита, здійснення 

розрахунків в іноземній валюті, а також особливості сплати земельного 

податку, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, 

встановлені відповідними податковими нормами. 

Зокрема, згідно п. 17 підрозділу 4 “Особливості справляння податку на 

прибуток підприємств” Податкового кодексу України (ПКУ) [
313

], тимчасово, 

строком на 10 років, починаючи з 01.01.2011 р. звільняється від оподаткування 

прибуток підприємства літакобудівної промисловості та підприємств 

машинобудування для агропромислового комплексу. Згідно п. 4 підрозділу 

2 розділу XX ПКУ [
314

] тимчасово, до 01.01.2016 р., суб’єкти літакобудування, 

що підпадають під дію норм статті 2 Закону України “Про розвиток 

літакобудівної промисловості”, до яких відноситься ПАТ “Підприємство-1”, 

звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з постачання 

на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-

конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної 

промисловості. 

Крім цього згідно ст. 3-1 Закону на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2017 р. 

запроваджується державна фінансова підтримка збуту авіаційної техніки 
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вітчизняного виробництва через механізм здешевлення кредитів шляхом 

часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, залученими 

суб’єктами господарювання у національній валюті для закупівлі такої техніки. 

Компенсація надається експлуатантам авіаційної техніки, які знаходяться на 

території України, виключно для авіаційної техніки вітчизняного виробництва, 

за відсотки, фактично сплачені у поточному бюджетному періоді, у розмірі 

облікової ставки НБУ, що діє на дату сплати зазначених відсотків.  

Введені зміни до системи оподаткування діяльності літакобудівних 

підприємств дозволяють ефективно використовувати оборотні засоби для 

технічного переозброєння, освоєння нових видів продукції, нарощування 

обсягів виробництва. 

Ризик діяльності в складному конкурентному середовищі 

обумовлюється тим, що на зовнішніх ринках ПАТ “Підприємство-1” 

доводиться конкурувати з найбільшими двигунобудівними компаніями світу: 

Pratt & Whitney (Канада), Snecma/Turbomeca (Франція), BMW Rolls-Royce 

(Германія/Англія), “General Electriс” (США), які мають значну підтримку з боку 

своїх держав та розпоряджаються достатніми фінансовими ресурсами для 

удосконалення, розробки і впровадження нових видів продукції. 

Для утримання своїх позицій на світових ринках ПАТ “Підприємство-1” 

проводить систематичну роботу з підвищення якості і характеристик продукції, 

що випускається, розробляє нові конкурентоздатні двигуни і модифікації, 

удосконалює систему технічного супроводження двигунів. Такі роботи 

вимагають значних матеріальних витрат, які покриваються підприємства за 

рахунок власних засобів і залучення банківських кредитів. 

Ризик втрати споживачів проявляється внаслідок того, що попит на 

продукцію підприємства в Україні є нестабільним. Вітчизняні компанії не 

мають достатніх засобів для кредитування замовлень на продукцію, при цьому 

бюджетне фінансування здійснюється несистематично. Відповідно основними 

ринками збуту для ПАТ “Підприємство-1” є Росія та країни Азії. 

Орієнтація продаж на російський ринок значно підвищує ризик втрати 

споживача, оскільки частка цього ринку становить більше половини обсягів 

реалізації продукції та ремонтних послуг. У Російській Федерації на сьогодні 

проводиться активний розвиток ринку технічного обслуговування та ремонту 
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техніки. Відповідно в умовах високої конкуренції з російськими заводами 

підвищується ризик втрати частини споживачів за рахунок переходу російських 

компаній на ремонт та обслуговування на вітчизняних авіапідприємствах. 

Такий ремонт на сьогодні виконують російські заводи в Ростові-на-Дону, 

Арамілі, Ейську, Калінінграді, Старій Руссі, Омську, Хабаровську. 

Для зниження вказаного ризику, забезпечення стабільної роботи і 

збільшення доходів підприємство проводить послідовну маркетингову 

політику, спрямовану на пошук нових споживачів й диверсифікацію ринків 

збуту. 

Фінансові ризики, що опосередковують діяльність ПАТ “Підприємство-1”, 

включають кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик та 

інфляційний.  

Кредитний ризик проявляється через імовірність непогашення основного 

боргу та відсотків по кредиту, а також у формі підвищення процентних ставок 

по кредитах, які використовуються для фінансування діяльності підприємства. 

Для зниження цього виду ризику у 2011 р. підприємство своєчасно та у 

повному обсязі виконало усі умови та зобов’язання за кредитними договорами, 

договорами банківських гарантій. Зниження кредитного ризику досягнуто 

завдяки виконанню таких заходів: ретельний вибір банків з урахуванням іміджу 

та стабільності фінансової установи; аналіз умов кредитування та досягнення 

домовленостей про зниження процентних ставок за кредитами та зменшення 

витрат при супроводженні кредитів; постійний контроль фінансового стану 

підприємства та його платоспроможності. 

Інфляційний ризик ПАТ “Підприємство-1” характеризується можливістю 

знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів 

підприємства), а також очікуваних доходів та прибутку від здійснення 

діяльності в умовах інфляції. Джерелом виникнення інфляційного ризику є 

зовнішнє середовище, тому цей ризик не залежить від дій керівництва 

підприємства. Контроль за рівнем та мінімізація негативного впливу 

інфляційного ризику на діяльність ПАТ “Підприємство-1” реалізуються через 

виконання таких заходів: своєчасний контроль рівня рентабельності, що 

закладається до ціни продукції; отримання реального доходу за фінансовими 
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операціями та утримання кредитного портфелю у вільноконвертованих валютах 

(долар США, євро). 

Валютний ризик пов’язаний з несприятливими зрушеннями курсів 

іноземних валют. Ведення ПАТ “Підприємство-1” зовнішньоекономічної 

діяльності значно підвищує такий ризик. Для зниження рівня валютного ризику 

підприємство застосовує в якості валюти контракту найбільш надійні валюти, 

показники курсів яких є відносно стабільними на світовому валютному ринку. 

Більшість експортних та імпортних операцій підприємство здійснює в доларах 

США та російських рублях. Також для мінімізації валютного ризику основна 

частина кредитних ресурсів для закупівлі нового імпортного устаткування 

залучається в іноземній валюті. 

Ризик ліквідності утворюється в діяльності ПАТ “Підприємство-1” як 

імовірність втрати ліквідності внаслідок неможливості продажу активів через 

погіршання ринкової кон’юнктури. Управління та мінімізація ризику 

ліквідності здійснюються за рахунок реалізації комплексних заходів, 

спрямованих на підвищення прибутковості діяльності та скорочення витрат. 

Управління ризиком ліквідності спрямоване на підтримання достатнього рівня 

грошових ресурсів для своєчасного фінансування виробничих, управлінських 

та інвестиційних потреб, а також підтримання оптимальної структури капіталу 

та забезпечення стабільності виконання фінансових зобов’язань. Керівництвом 

підприємства здійснюється регулярний моніторинг факторів ризику, 

реалізується комплексна програма бюджетування діяльності, що сприяє 

збереженню конкурентоспроможності та забезпечує довгострокову фінансову 

стійкість підприємства. 

Ризик інвестування в цінні папери ПАТ “Підприємство-1” можна 

оцінювати як незначні. Власники акцій підприємства мають рівні права участі у 

вирішенні питань відносно обрання членів органів управління. Підприємство 

має прозору багаторічну дивідендну політику. Стабільне фінансове становище 

забезпечує високий рівень ліквідності акцій ПАТ “Підприємство-1”, які 

активно котируються на біржі. Фактори, що впливають на ризик інвестування, є 

загальновідомими та піддаються незалежній оцінці. 

Наведені заходи мінімізації негативного впливу ризиків діяльності, що 

реалізуються в підсистемі управління ризиками на ПАТ “Підприємство-1” 
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дозволяють ефективно виявляти фактори ризику, здійснювати їх оцінку та 

розробляти заходи превентивного регулювання діяльності підприємства. 

Своєчасне зниження ступеня ризику забезпечує уникнення руйнуючого впливу 

різних типів факторів на показники ринкової вартості підприємства. 

 

 

3.2. Розвиток аналізу показників вартості підприємства у системі 

прийняття економічних рішень 

Важливою складовою системи формування вартості підприємства 

виступає економічний аналіз. Інформаційною основою для проведення аналізу 

показників вартості підприємства є система бухгалтерського обліку, яка 

забезпечує одержання достовірних значень показників вартості, визначення 

справедливої вартості чистих активів підприємства, фактичних значень чистого 

прибутку (збитку), обчислення інтелектуального капіталу. 

Проведення аналітичних досліджень дозволяє сформувати інформаційний 

базис для прийняття економічних рішень щодо доцільності придбання 

підприємства, здійснення інвестицій в його діяльність, проведення моніторингу 

факторів генерування / руйнування вартості підприємства. Наявність 

диференційованих аналітичних показників вартості підприємства та 

обґрунтованих методичних підходів до їх обчислення забезпечує процедури 

достовірної оцінки вартості підприємства. 

Аналіз показників ринкової вартості підприємства виступає комплексом 

методичних прийомів та процедур з оцінки та обґрунтування доцільності 

реалізації інвестиційних проектів та визначення їх економічної ефективності. 

У процесах аналізу показників вартості підприємства визначення 

оціночного інструментарію (методичних підходів, показників, коефіцієнтів) 

носить індивідуальний характер, оскільки кожному суб’єкту господарювання 

притаманні специфічні особливості здійснення господарської діяльності: 

сформовані поточні та стратегічні цілі діяльності; розроблена технологія 

виробництва продукції; логічно прораховані обсяги випуску продукції в 

кожному виробничому циклі; сформоване конкурентне середовище, 

налагоджені зв’язки з постачальниками та покупцями; джерела фінансування 
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діяльності підприємства (власні та залучені); податкове навантаження на 

підприємство та багато інших факторів.  

З цього приводу І.І. Бродська акцентує увагу на наявності перебільшеного 

стандартного набору фінансових коефіцієнтів, що характеризують фінансовий 

стан підприємства для цілей оцінки його діяльності та наголошує на 

необхідності при підборі відповідного методологічного інструментарію 

враховувати частину показників, що відображають фінансову стійкість 

підприємства, його ділову активність, ефективність діяльності, стан галузі, 

конкурентоспроможність підприємства, ефективність менеджменту та рівень 

кадрового потенціалу [
315

]. 

Загальні структурно-логічні схеми комплексного фінансового аналізу 

підприємства представлені в працях відомих українських вчених, зокрема 

Г.І. Кіндрацької [
316

], О.Р. Костирка [
317

], І.Д. Лазаришиної [
318

], 

Г.В. Митрофанова [
319

], Є.В. Мниха [
320

], О.В. Олійник та С.З. Мошенського 

[
321

], Ю.С. Цал-Цалка [
322

], М.Г. Чумаченка [
323

] та інших. 

Здійснення аналітичних досліджень в процесі оцінки вартості 

підприємства супроводжувалось формуванням різних аналітичних показників в 

межах ринкового, затратного та дохідного підходів (Додаток Ж). Використання 
                                                 
315
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в практичній діяльності запропонованих авторами показників дозволяє 

визначити окремі складових вартості підприємства за різними підходами, проте 

повністю не забезпечує інформацією в частині важливих співвідношень та 

динаміки факторів, що здійснюють суттєвий вплив на генерування / 

руйнування вартості підприємства. 

В останні роки українськими та зарубіжними науковцями пропонуються 

напрями та порядок проведення економічного аналізу, що можуть 

використовуватися в процесі оцінки вартості підприємства з виокремленням 

відповідного аналітичного інструментарію. 

Так, Н.А. Казаковою [
324

, с. 35] запропоновано аналіз оцінки інвестиційної 

привабливості бізнесу за такими етапами: оцінка фінансового стану для оцінки 

бізнесу (структурно-динамічний аналіз економічного потенціалу і джерел 

фінансування бізнесу; аналіз фінансової стійкості та оптимальності структури 

капіталу; оцінка платоспроможності, ліквідності та якості чистих активів; 

аналіз ділової активності та ефективності роботи; факторний аналіз фінансової 

результативності); аналіз і прогнозування прихованого та можливого 

банкрутства; аналіз і прогнозування показників бізнес-розвитку; комплексна 

оцінка інвестиційної привабливості бізнесу.  

Ключовим етапом при оцінці вартості бізнесу М.Ю. Федотова вважає 

проведення фінансового аналізу, оскільки він є основою розуміння дійсного 

стану підприємства та рівня фінансових ризиків, а результати аналізу 

безпосередньо впливають на прогнозування доходів і витрат діяльності, на 

визначення ставки дисконту, що застосовується в методі дисконтованого 

грошового потоку. У свою чергу, застосування ряду показників ліквідності, 

фінансової стійкості, платоспроможності і рентабельності дозволяє 

охарактеризувати та проаналізувати фінансовий стан підприємства в цілому [
325

].  

Щербаков В.А. в якості одного з етапів оцінки бізнесу виділяє фінансовий 

аналіз, який складається із трьох напрямів: коригування фінансової звітності з 
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метою оцінки; аналіз фінансових звітів; аналіз фінансових коефіцієнтів [
326

, 

с. 59]. При цьому дослідник наголошує, що в залежності від мети оцінки, 

фінансовий аналіз може проводитися з різним ступенем деталізації, тобто у 

формі експрес-аналізу фінансового стану підприємства або деталізованого 

аналізу. В свою чергу, незалежно від ступеня деталізації фінансового аналізу 

його необхідно проводити в два етапи: аналіз фінансових звітів та аналіз 

фінансових коефіцієнтів з урахуванням даних статистичної звітності [
327

, с. 62]. 

Запропоновані авторами методичні підходи, що можуть застосовуватися 

для проведення аналізу показників вартості підприємства переважно базуються 

на методиках фінансового аналізу, що дозволяє одержати інформацію лише про 

стан діяльності підприємства на визначений момент часу, і не враховує впливу 

специфіки галузі та ризиків зміни макроекономічної ситуації. 

Враховуючи те, що для потенційного власника чи інвестора ключовим 

параметром прийняття рішень є можливість отримання приросту вкладеного 

капіталу, ряд науковців звертає особливу увагу на необхідність розрахунку 

показників рентабельності власного капіталу в процесі аналізу вартості 

підприємства, що дозволяє оцінити прогнозні можливості економічного 

зростання підприємства. 

Інформаційною основою для оцінки результативності діяльності є дані, що 

надаються системою бухгалтерського обліку. Ринкові інструменти оцінки 

діяльності підприємств, серед яких співвідношення ринкової вартості і доходу на 

акцію (мультиплікатор “Ціна/Дохід” (PE)), рентабельність інвестицій (ROI), 

рентабельність власного капіталу, прибуток на акцію (EPS), економічна додана 

вартість (EVA), співвідношення ринкової та балансової вартості (MB), 

забезпечують визначення результативності діяльності окремих підприємств або 

бізнесу в цілому [
328

, c. 43]. 
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Як зауважує Н.В. Харченко [
329

, с. 183], коефіцієнт P/E – співвідношення ціни 

і прибутку на одну акцію, – є фундаментальним показником привабливості акцій 

для інвестора. У довгостроковій перспективі корпорація-емітент зі стабільно 

високими коефіцієнтами прибутковості забезпечує привабливість своїх акцій для 

інвесторів, оскільки забезпечує одержання приросту капіталу, вкладеного в акції, 

у майбутньому. 

Разом з тим, серед науковців ведуться дискусії з приводу доцільності 

використання концепції акціонерної вартості та здатності капіталу приносити 

дивіденди. Зокрема, І.В. Борщук [
330

, с. 254] стверджує, що розглядаючи 

питання прямої взаємозалежності ринкової вартості підприємства з 

коефіцієнтами рентабельності власного капіталу, прибутку на одну акцію 

(earnings per share – EPS), дивідендів на одну акцію (dividends per share – DPS), 

можна відзначити, що не існує достатньої емпіричної бази, яка б могла 

підтвердити щільну кореляцію між ними. Так само немає достатньої 

доказовості прямої спорідненості показників співвідношення ринкової та 

балансової ціни акцій (market to book ratio – M/B), а також ціни акцій до 

прибутку, який на неї припадає (price to earnings ratio – P/E) з іншими 

індикаторами (ринкова капіталізація, покриття дивідендів та коефіцієнт їх 

виплати, дивідендна дохідність акції). 

Як стверджує Л.Ю. Мельничук, рентабельність інвестицій з позиції всіх 

зацікавлених осіб відображає показник BEP: 
A

EBIT
BEP , де ВЕР – коефіцієнт 

генерування доходу; EBIT – операційний прибуток або величина прибутку до 

вирахування процентів та податків (Earnings Before Interest and Taxes); А – 

вартісна оцінка сукупних активів підприємства [
331

, c. 138]. Коефіцієнт BEP 

характеризує можливість компанії за певної комбінації активів отримувати 

доходи та показує, скільки гривень операційного прибутку припадає на 

1 гривню активів компанії.  
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Аналізуючи підходи авторів до розробки методичного забезпечення аналізу 

вартості підприємства можна зробити висновок, що більшість дослідників 

дотримується позиції щодо достатності проведення комплексного фінансового 

аналізу в процесі оцінки вартості підприємства. Окремі науковці пропонують разом з 

цим визначати показники рентабельності власного капіталу для акціонерних 

товариств, які дозволяють оцінити рівень віддачі та прибутковості відносно 

вкладеної ресурсної бази. 

Для забезпечення комплексного аналізу показників вартості підприємства 

пропонуємо проводити загальну оцінку фінансового стану підприємства та 

здійснювати оцінку ринкової рентабельності підприємства (рис. 3.6). 

Виконання наведених аналітичних процедур забезпечує комплексний 

аналіз стану діяльності підприємства з точки зору його фінансових 

можливостей та дозволяє оцінити показники ринкової вартості для прийняття 

виважених інвестиційних рішень. 

Етап 1. Загальна оцінка фінансового стану підприємства – забезпечує 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між станом діяльності 

підприємства та факторами генерування / руйнування його вартості, поведінка 

яких покладається в основу прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 

1.1. Аналіз ліквідності підприємства. Результати проведеного аналізу 

ліквідності для ПАТ “Підприємство-1” наведені в табл. З.1, Додатку З. Ліквідність 

балансу ПАТ “Підприємство-1” станом на 31.12.11 р. (табл. З.2, Додаток З) не 

може бути абсолютною у зв’язку з тим, що не виконується перша нерівність А1  

П1 (табл. З.3, Додаток З), що визначається недоцільністю при значному рівні 

інфляції утримувати в складі активів значну частку високоліквідних активів 

(грошових коштів та короткострокових цінних паперів зі строком погашення до 

одного року), які мають високий ступінь знецінення. Невиконання четвертої 

нерівності А4  П4 свідчить про недотримання підприємством умов фінансової 

стійкості, а саме наявності власних оборотних засобів. 

1.2. Аналіз платоспроможності підприємства. Розрахований коефіцієнт 

покриття забезпечує загальну оцінку ліквідності активів та показує вартість 

оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню поточних 

зобов’язань. Зростання коефіцієнту покриття ПАТ “Підприємство-1” в 2011 р.  
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Рис. 3.6. Комплексний аналіз показників ринкової вартості підприємства 
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порівняно з 2010 р. на 0,25 або 12,25 % свідчить про можливість підприємства 

повністю погасити поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів (станом  

на 31.12.2011 р. спостерігається перевищення оборотних активів над сумою 

поточних зобов’язань в 2,29 рази) і, як наслідок, зростання ліквідності 

підприємства. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних 

зобов’язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних 

оборотних активів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій 

та кредиторської заборгованості. Цей показник відображає платіжні можливості 

підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного 

здійснення розрахунків з дебіторами. Розраховане значення коефіцієнта 

швидкої ліквідності станом на 31.12.11 р. свідчить, що ПАТ “Підприємство-1” 

спроможне погасити 83 % поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів та 

очікуваних фінансових надходжень. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яка 

частина поточних зобов’язань може бути погашена активами, що мають 

абсолютну ліквідність. У 2011 р. негайна готовність ПАТ “Підприємство-1” 

погасити поточні зобов’язання складала 14 %. Порівняно з 2010 р. цей показник 

знизився на 44,00 %, що зумовлено зниженням суми поточних фінансових 

інвестицій та грошових коштів в іноземній валюті (внаслідок коливання курсів 

валют). 

Частка оборотних засобів в активах розраховується як відношення 

оборотних засобів і валюти балансу та показує їх питому вагу в майні 

підприємства. Збільшення частки оборотних активів (у 2011 р. на 4 %) в 

структурі активів підприємства може вказувати на формування більш мобільної 

структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства. 

Така ситуація зумовлена зростанням залишків запасів та незавершеного 

виробництва, що зумовлюється особливостями галузі функціонування 

ПАТ “Підприємство-1”. 

Робочий капітал (розмір власних оборотних засобів) є тією частиною 

оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та 

довгострокових зобов’язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що 

підприємство не тільки здатне сплатити власні борги, а й має фінансові ресурси 
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для розширення діяльності та інвестування. Зростання в 2011 р. обсягу 

робочого капіталу на 1011376,00 тис. грн. (46,48 %) свідчить про те, що 

підприємство володіє власними оборотними активами, за рахунок яких буде 

продовжувати свою діяльність. 

1.3. Аналіз ділової активності підприємства. Коефіцієнт оборотності 

активів – відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, 

тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл 

виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у формі прибутку. 

Зростання коефіцієнту оборотності активів ПАТ “Підприємство-1” на 0,09 

пунктів свідчить про прискорення обороту активів підприємства. Відповідно у 

2011 р. на 0,09 разів за період швидше обертається капітал, що вкладений в 

активи підприємства. 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує швидкість 

обороту оборотних активів підприємства за період або суму доходу, яка 

отримується з кожної гривні активів. У 2011 р. коефіцієнт оборотності 

оборотних активів збільшився на 0,11 пунктів, що дозволяє зробити висновок 

про підвищення ефективності використання оборотних активів, удосконалення 

технології виробництва, прискорення розрахунків з покупцями та зростання 

виробничого потенціалу ПАТ “Підприємство-1”. 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу – показує, скільки гривень 

чистого доходу від реалізації продукції припадає на одну гривню власного 

капіталу. Зростання коефіцієнту оборотності капіталу на 0,12 пунктів свідчить 

про прискорення кругообігу засобів підприємства, а також про те, що у 

звітному періоді ПАТ “Підприємство-1” отримало 1,3 грн. чистого доходу на 1 

грн. власного капіталу. 

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (дебіторської 

заборгованості) – характеризує розширення або скорочення комерційного 

кредиту, наданого підприємством. Зростання у 2011 р. цього показника на 0,55 

пунктів або 16,37 % свідчить про прискорення погашення дебіторської 

заборгованості покупцями та одержання оплати за рахунками, активізацію 

роботи з контрагентами. Також можна зробити висновок про підвищення 

оборотності дебіторської заборгованості, зниження розміру комерційного 

кредиту, що надає ПАТ “Підприємство-1” своїм контрагентам. 
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Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – розраховується 

як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до 

середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість 

обертання кредиторської заборгованості за звітний період, розширення або 

зниження комерційного кредиту, який надається підприємству. Зростання у 

2011 р. порівняно з 2010 р. коефіцієнту оборотності кредиторської 

заборгованості на 0,43 пункти або 20,28 % свідчить про покращення платіжної 

дисципліни ПАТ “Підприємство-1” у відносинах з постачальниками, 

бюджетом, позабюджетними фондами, персоналом підприємства, іншими 

кредиторами – своєчасне погашення заборгованості перед кредиторами і (або) 

скорочення закупівель з відстроченням платежів (комерційного кредиту 

постачальників). 

Тривалість обороту (тривалість погашення дебіторської заборгованості) 

показує скільки в середньому днів потрібно підприємству для отримання 

оплати за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги). Зниження 

тривалості погашення дебіторської заборгованості на 29 днів у 2011 р. (143 дні) 

порівняно з 2010 р. (172 дні) свідчить про покращення розрахункової 

дисципліни суб’єкта господарювання, але строк погашення залишається 

тривалим, що в подальшому може призвести до виникнення безнадійної 

дебіторської заборгованості.  

Зниження частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі 

оборотних активів у 2011 р. порівняно з 2010 р. на 4,36 %, сприяє 

прискоренню обороту ресурсів ПАТ “Підприємство-1”, підвищує можливості 

підприємства в погашенні кредиторської заборгованості. 

Етап 2. Оцінка ринкової рентабельності підприємства – забезпечує 

визначення специфічних показників аналізу ринкової вартості підприємства. 

Оцінка ринкової рентабельності підприємства передбачає визначення 

відносних показників, що характеризують віддачу чистих активів та власного 

капіталу з урахуванням прогнозних значень прибутковості діяльності. 

2.1. Розрахунок загального коефіцієнта ринкової рентабельності за 

прогнозними та фактичними даними ( ринк

загК ): 

%100
РВ

ЗбПр
К

прогпрогринк

заг ,   %100
РВ

ЗбПр
К

фактфактринк

заг

        (3.2)
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прогпрог ЗбПр  – середньорічний прогнозний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 

фактфакт ЗбПр  – річний фактичний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 

РВ – ринкова вартість підприємства, тис. грн. 

Загальний коефіцієнт ринкової рентабельності відображає прогнозовану 

віддачу від вкладеного капіталу з урахуванням майбутнього рівня прибутковості. 

Врахування в показнику рентабельності прогнозованих збитків дозволяє визначити 

ступінь інвестиційних втрат внаслідок неефективного вкладення капіталу.  

Нормативне значення показника – перевищення середньорічної ставки 

дохідності за облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в 

національній валюті: 

ДКДК ОВДП

ринк

загОВДП

ринк

заг
або ,                            (3.3) 

Д
ОВДП

 – середньорічна ставка дохідності за ОВДП, номінованими в 

національній валюті, %. 

Загальний коефіцієнт ринкової рентабельності є основою для його 

порівняння за різними підприємствами як об’єктами інвестування. 

Для розрахунків використано фактичні (2011 р.) та прогнозні показники 

діяльності ПАТ “Підприємство-1” (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10. Фактичні та прогнозні показники діяльності  

ПАТ “Підприємство-1” 

Показник Значення 

Середньорічний прогнозний чистий прибуток (збиток) від господарської 

діяльності, тис. грн. 

1448028,51 

Річний фактичний чистий прибуток (збиток) від господарської діяльності, 

тис. грн.  

1344161,00 

Річний фактичний прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн. 2086960,00 

Річний фактичний прибуток (збиток) від фінансової діяльності, тис. грн. -39595,00 

Річний фактичний прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності, тис. грн. 9305,00 

Ринкова вартість підприємства (розрахункова), тис. грн. 6596376,73 

Ринкова вартість підприємства (відкоригована на ризики), тис. грн. 4637252,84 

Відкоригована справедлива вартість чистих активів підприємства, тис. грн. 4356467,00 

Розрахункова вартість інтелектуального капіталу підприємства, тис. грн. 2239909,73 

Середньорічна ставка дохідності за ОВДП (2012 р.), % 12,75 

Середньорічна ставка дохідності за ОВДП (2011 р.), % 9,17 

 



 Оцінювання вартості підприємства  

в системі бухгалтерського обліку 
202 

За прогнозними та фактичними даними загальний коефіцієнт ринкової 

рентабельності для ПАТ “Підприємство-1 ” становить (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11. Розрахунок загального коефіцієнту ринкової рентабельності 

 для ПАТ “Підприємство-1 ” 

Показник Розрахунок 

Загальний коефіцієнт ринкової 

рентабельності (прогнозний) 
%23,31%1000,3123%100

 4637252,84

1448028,51ринк

загК  

Загальний коефіцієнт ринкової 

рентабельності (фактичний) (2011 р.) 
%99,28%1000,2899%100

 4637252,84

1344161,00ринк

фактК  

Середньорічна ставка дохідності за 

ОВДП (2012 р.) 

12,75% 

Середньорічна ставка дохідності за 

ОВДП (2011 р.) 

9,17% 

Порівняльні показники: 

прогнозний 

фактичний 

 

%75,12%23,31  

%17,9%99,28  

 

Порівняння загального коефіцієнту ринкової рентабельності 

ПАТ “Підприємство-1” з середньорічною ставкою дохідності за облігаціями 

внутрішньої державної позики, номінованими в національній валюті (за 

офіційними даними дохідності ОВДП за 2012 рік [
332

]) свідчить про значне 

перевищення безризикової ставки як за прогнозними, так й за фактичними 

даними. Перевищення практично удвічі свідчить про економічну доцільність 

інвестування коштів у діяльність ПАТ “Підприємство-1”. 

2.1.1. Розрахунок коефіцієнта операційної ринкової рентабельності за 

фактичними даними ( ринк

оперК ): 

%100
РВ

ЗбПр
К

опер

факт

опер

фактринк

опер ,                         (3.4) 

опер

факт

опер

факт ЗбПр  – річний фактичний прибуток (збиток) від операційної 

діяльності, тис. грн.; 

РВ – ринкова вартість підприємства (відкоригована на ризики), тис. грн. 

Розрахунок коефіцієнтів операційної, фінансової та інвестиційної ринкової 

рентабельності може здійснюватися тільки за фактичними даними, оскільки 

                                                 
332

 Дохідність ОВДП на первинному ринку [Електронний ресурс] /Національний банк 

України // офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=44580. 
 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=580E7F334AD8EA1B0BBD799A64281E06?id=63639
http://www.bank.gov.ua/control/uk/%20publish/category?cat_id=44580
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здійснення окремих прогнозів для фінансових результатів від окремих видів 

діяльності підприємства потребує значних затрат часу. 

2.1.2. Розрахунок коефіцієнта фінансової ринкової рентабельності за 

фактичними даними ( ринк

фінК ): 

%100
РВ

ЗбПр
К

фін

факт

фін

фактринк

фін ,    (3.5) 

фін

факт

фін

факт ЗбПр  – річний фактичний прибуток (збиток) від фінансової 

діяльності, тис. грн.; 

РВ – ринкова вартість підприємства (відкоригована на ризики), тис. грн. 

2.1.3. Розрахунок коефіцієнта інвестиційної ринкової рентабельності за 

фактичними даними ( ринк

інвК ): 

%100
РВ

ЗбПр
К

інв

факт

інв

фактринк

інв ,    (3.6) 

інв

факт

інв

факт ЗбПр  – річний фактичний прибуток (збиток) від інвестиційної 

діяльності, тис. грн.; 

РВ – ринкова вартість підприємства (відкоригована на ризики), тис. грн. 

За фактичними даними коефіцієнти операційної, фінансової та 

інвестиційної ринкової рентабельності для ПАТ “Підприємство-1 ” за 2011 р. 

становлять (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12. Розрахунок коефіцієнтів операційної, фінансової та 

інвестиційної ринкової рентабельності для ПАТ “Підприємство-1 ” за 2011 р. 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт операційної ринкової 

рентабельності (фактичний) 

(2011 р.) 

%00,45%1000,4500%100
 4637252,84

2086960,00ринк

оперК  

Коефіцієнт фінансової ринкової 

рентабельності (фактичний) 

(2011 р.) 

%85,0%1000,0085%100
 4637252,84

39595,00-ринк

фінК  

Коефіцієнт інвестиційної 

ринкової рентабельності 

(фактичний) (2011 р.) 

%20,0%1000,0020%100
 4637252,84

9305,00ринк

інвК  

Середньорічна ставка дохідності 

за ОВДП (2011 р.) 

9,17% 

Порівняльні показники: 

операційна 

фінансова 

інвестиційна 

 

%17,9%00,45  

%17,9%85,0  
%17,9%20,0  
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Порівняння значень коефіцієнтів операційної, фінансової та інвестиційної 

ринкової рентабельності з середньорічною ставкою дохідності за ОВДП 

показує рівень ефективності окремих видів діяльності у порівнянні з 

безризиковими вкладеннями капіталу. Порівняння обчислених коефіцієнтів між 

собою дозволяє оцінити ефективність відповідних видів діяльності 

підприємства та прийняти рішення щодо їх продовження або припинення. 

Значення коефіцієнта операційної ринкової рентабельності (45,0%) значно 

перевищує дохідність ОВДП, а також показники прогнозної та фактичної 

ринкової рентабельності, оскільки результати операційної діяльності не 

відкориговані на показник податку на прибуток.  

Аналіз коефіцієнтів ринкової рентабельності за видами діяльності свідчить 

про практично повне формування результатів діяльності за рахунок 

операційної. Низький показник інвестиційної ринкової рентабельності (0,20%) 

свідчить про необхідність аналізу здійснених інвестицій та перегляду структури 

інвестиційного портфелю. 

Негативне значення фінансової ринкової рентабельності (-0,85%) 

відображає високий рівень фінансових втрат та вимагає прийняття рішень щодо 

зниження їх рівня. 

2.2. Розрахунок коефіцієнта ринкової віддачі чистих активів 

здійснюється за фактичними відкоригованими даними щодо вартості чистих 

активів з урахуванням прогнозного та фактичного чистого прибутку (збитку) 

( ринк

ЧАК ): 

,
ЧА

ЗбПр
К

прогпрогринк

ЧА
   

ЧА

ЗбПр
К

фактфактринк

ЧА

   (3.7)
 

прогпрог ЗбПр  – середньорічний прогнозний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 

фактфакт ЗбПр  – річний фактичний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 

ЧА – відкоригована справедлива вартість чистих активів підприємства, тис. грн. 

Коефіцієнт ринкової віддачі чистих активів відображає обсяг одержаного 

прогнозного або фактичного прибутку на одну гривню вартості чистих активів.  
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Від показника рентабельності власного капіталу наведений коефіцієнт 

відрізняється врахуванням реальної вартості наявного капіталу за його 

справедливою вартістю. Відповідно, у розрахунку повинен враховуватися не 

балансова вартість власного капіталу, а розрахункова справедлива вартість 

чистих активів підприємства, одержана через систему коригувань вартості 

необоротних та оборотних активів й зобов’язань.  

За прогнозними та фактичними даними коефіцієнт ринкової віддачі чистих 

активів для ПАТ “Підприємство-1” становить (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13. Розрахунок коефіцієнту ринкової віддачі чистих активів  

для ПАТ “Підприємство-1” 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт ринкової віддачі чистих 

активів (прогнозний) 
0,33239

4356467,00 

1448028,51ринк

ЧАК  

Коефіцієнт ринкової віддачі чистих 

активів (фактичний) (2011 р.) 
0,30854

4356467,00 

1344161,00ринк

ЧАК  

 

Нормативне значення показника визначається його зростаючою 

тенденцією. Відповідно порівняння коефіцієнту ринкової віддачі чистих 

активів повинно здійснюватися у динаміці або з аналогічними показниками для 

підприємств, що розглядаються в якості альтернативних об’єктів вкладення 

капіталу. 

Визначений рівень віддачі чистих активів за фактичними та прогнозними 

даними ПАТ “Підприємство-1” свідчить про фактичне отримання у 2011 р. 

308,54 грн. чистого прибутку на кожну тисячу чистих активів та прогнозну 

віддачу в обсязі 332,39 грн.  

2.3. Розрахунок коефіцієнта ринкової віддачі інтелектуального 

капіталу здійснюється за розрахунковими даними щодо вартості 

інтелектуального капіталу з урахуванням прогнозного та фактичного чистого 

прибутку (збитку) ( ринк

ІКК ): 

ІК

ЗбПр
К

прогпрогринк

ІК
,   

ІК

ЗбПр
К

фактфактринк

ІК

   (3.8)
 

прогпрог ЗбПр  – середньорічний прогнозний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 
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фактфакт ЗбПр  – річний фактичний чистий прибуток (збиток) від 

господарської діяльності, тис. грн.; 

ІК – розрахункова вартість інтелектуального капіталу підприємства, тис. 

грн. 

Коефіцієнт ринкової віддачі інтелектуального капіталу відображає обсяг 

одержаного прогнозного або фактичного прибутку на одну гривню вартості 

інтелектуального капіталу. Вартість інтелектуального капіталу визначається в 

процесі оцінки вартості підприємства як дисконтована різниця між чистим 

прибутком і вартістю власного капіталу за прогнозний період. 

За прогнозними та фактичними даними коефіцієнт ринкової віддачі 

інтелектуального капіталу для ПАТ “Підприємство-1 ” становить (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14. Розрахунок коефіцієнту ринкової віддачі інтелектуального 

капіталу  для ПАТ “Підприємство-1 ” 

Показник Розрахунок 

Коефіцієнт ринкової віддачі 

інтелектуального капіталу 

(прогнозний) 

0,64647
2239909,73 

1448028,51ринк

ІКК  

Коефіцієнт ринкової віддачі 

інтелектуального капіталу 

(фактичний) (2011 р.) 

0,60010
2239909,73 

1344161,00ринк

ІКК  

 

Нормативне значення показника визначається його зростаючою 

тенденцією. Відповідно порівняння коефіцієнту ринкової віддачі 

інтелектуального капіталу повинно здійснюватися з аналогічними показниками 

за попередні періоди або для підприємств, що розглядаються в якості 

альтернативних об’єктів вкладення капіталу. 

Визначений рівень віддачі інтелектуального капіталу за фактичними та 

прогнозними даними ПАТ “Підприємство-1” свідчить про фактичне отримання 

у 2011 р. 600,10 грн. чистого прибутку на кожну тисячу гривень сформованого 

інтелектуального капіталу та прогнозну віддачу в обсязі 646,47 грн. 

2.4. Аналіз структури ринкової вартості підприємства здійснюється з 

визначенням питомої ваги чистих активів ( ЧАП ) та інтелектуального капіталу 

( ІКП ) в ринковій вартості підприємства: 

%100
РВ

ЧА
ПЧА ,   %100

РВ

ІК
П ІК

    (3.9)
 



Розділ 3. Оціночні та аналітичні процедури  

в процесі формування вартості підприємства 

 

207 

ЧА – відкоригована справедлива вартість чистих активів підприємства, 

тис. грн. 

ІК – розрахункова вартість інтелектуального капіталу підприємства, тис. 

грн. 

РВ – ринкова вартість підприємства (розрахункова), тис. грн. 

Розрахунок показників структури ринкової вартості підприємства дозволяє 

оцінити специфіку її формування під впливом матеріальних та нематеріальних 

факторів. При цьому показник ринкової вартості підприємства приймається на 

рівні розрахункового значення без урахування ступеня ризику, оскільки 

фактори ризику здійснюють комплексний вплив на показник вартості 

підприємства і не можуть застосовуватись у тому ж значенні до його 

складових. 

За розрахунковими та фактичними даними показники структури ринкової 

вартості підприємства для ПАТ “Підприємство-1” становлять (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15. Розрахунок показників структури ринкової вартості 

підприємства для ПАТ “Підприємство-1” 

Показник Розрахунок 

Питома вага чистих активів в 

ринковій вартості підприємства 
%04,66100%6604,0%100

73,6596376

00,4356467
ЧАП  

Питома вага інтелектуального 

капіталу в ринковій вартості 

підприємства 

%96,33100%3396,0%100
73,6596376

2239909,73
ІКП  

 

Нормативний розподіл показників структури ринкової вартості 

підприємства залежить від специфіки галузі діяльності. У матеріаломістких 

галузях чисті активи можуть становити до 90% ринкової вартості підприємства. 

У сфері послуг, інноваційної діяльності ринкова вартість може формуватися 

переважно інтелектуальним капіталом. 

Для ПАТ “Підприємство-1” ринкова вартість формується на 66,04% 

вартістю чистих активів та на 33,96% вартістю інтелектуального капіталу, що 

свідчить про високу матеріаломісткість виробництва. Разом з тим, 

підприємство здійснює відповідні вкладення у розвиток нематеріальних 

складових вартості. 

Порівняння показників структури ринкової вартості підприємства може 

здійснюватися з аналогічними показниками в динаміці, а також з аналогічними 
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показниками для підприємств, що розглядаються в якості альтернативних 

об’єктів вкладення капіталу. 

Запропонована система показників ринкової рентабельності підприємства 

забезпечує розвиток теоретико-методичних засад економічного аналізу 

господарської діяльності в частині: 

1) суміщення показників рентабельності діяльності та рентабельності 

капіталу на основі розрахунку загального коефіцієнта ринкової рентабельності 

(показник ринкової вартості підприємства відображає ринкову вартість 

власного капіталу); 

2) можливість визначення не тільки приросту капіталу, але також 

імовірних втрат капіталу через врахування у коефіцієнтах ринкової 

рентабельності показників прибутку (збитку); 

3) можливість оцінки ринкової рентабельності з урахуванням різних видів 

господарської діяльності на основі обчислення показників операційної, 

фінансової та інвестиційної ринкової рентабельності; 

4) можливість оцінки ринкової віддачі чистих активів та інтелектуального 

капіталу через обчислення коефіцієнтів операційної, фінансової та 

інвестиційної ринкової рентабельності та коефіцієнтів віддачі чистих активів та 

інтелектуального капіталу. 

Наведена методика аналізу показників ринкової вартості підприємства 

носить комплексний характер та забезпечує виконання аналітичних процедур з 

аналізу фінансового стану діяльності підприємства та оцінки специфічних 

показників ринкової вартості як основи прийняття виважених економічних 

рішень. 



ДОДАТОК А 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПАТ “Підприємство-1”  

З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАТРАТНОГО, ДОХІДНОГО ТА РИНКОВОГО ПІДХОДІВ 

1. Оцінка вартості ПАТ “Підприємство-1” на основі дохідного підходу (методу дисконтування грошових потоків) 

При побудові моделі оцінки вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі методу дисконтування грошових потоків слід враховувати 

пільги щодо сплати податку на прибуток, встановлені для підприємств машинобудівної галузі. 

Згідно п. 17 підрозділу 4 ―Особливості справляння податку на прибуток підприємств‖ Податкового кодексу України [461], 

тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування прибуток підприємства літакобудівної 

промисловості (ґ) та підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (д), до яких відноситься ПАТ ―Підприємство-1‖. 

В червні 2012 р. Комітетом з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва було внесено до парламенту Проект 

Закону ―Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України‖, який передбачає звільнення від 

сплати ввізного мита за певні товари. Також буде зменшено ставку податку на прибуток, отриманий від реалізації продукції 

машинобудування на експорт. 

Також згідно п. 4 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України [461] тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб’єкти 

літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України ―Про розвиток літакобудівної промисловості‖, звільняються від 

сплати податку на додану вартість по операціях з постачання на митній території України результатів науково-дослідних і 

дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості. 

Враховуючи наявні в законодавстві зміни в системі оподаткування діяльності ПАТ ―Підприємство-1‖ при побудові моделі оцінки 

його вартості слід виділити три періоди: 2011-2015 рр. (прогнозний період 1), 2016-2020 рр. (прогнозний період 2), 2021 р. і далі 

(постпрогнозний період). 

Для прогнозування основних показників, що використовуватимуться в моделі, слід врахувати припущення подальшої діяльності 

підприємства, обґрунтовані представниками компанії ―UFC Capital‖ [
333

] (табл. А.1). 
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Таблиця А.1. Припущення, використані при побудові моделі оцінки вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ 

Показник 2011-2015 рр. 2016-2020 рр. 2021 р. і далі 

Середньорічний темп приросту 

продаж 
14,4 8,0 3,0 

Операційна рентабельність 
35% 

30-10%, зниження на 5 п. 

щорічно 
9,7% 

Ефективна ставка податку на 

прибуток 

12,5% у 2011 р. 

1,7% у 2013 р. 

1,5% у 2013 р. 

1,3% у 2014-2015 рр. 

1,3% 16,% 

 

Виходячи із проведеного представниками компанії ―UFC Capital‖ аналізу [
334

], обмінний курс гривні до долара США зросте до 9 

грн. до 2015 р., що відповідає середньорічній девальвації української валюти 2,4 %. Після 2016 р. курс валюти вважається незмінним. 

Обсяг виручки протягом подальшого періоду функціонування підприємства буде більш на 90% складатись із продаж продукції 

літакобудування. 

Для проведення оцінки вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ використано розрахунок вартості середньозваженої вартості капіталу 

(WACC), проведений представниками компанії ―UFC Capital‖ [
335

] на основі аналізу сегменту двигунів вертольотів, що був уточнений в 

частині показників 2011 р. (табл. А.2). 

При розрахунку значення показника WACC для ПАТ ―Підприємство-1‖ за 2011-2021 рр. використовувалось припущення, що 

премія за ризик складає 2,2%, що зумовлено високою залежністю від споживачів продукції літакобудування, що виготовляється ПАТ 

―Підприємство-1‖. 

Розрахунок вартості підприємства здійснюється за наступною формулою: 

NDRV
r

CF
NPV

N

i
i

i

1 )1(
, де 

NPV – вартість підприємства, розрахована на основі дисконтування грошових потоків; 

iCF  - чистий грошовий потік i-ого прогнозного року; 

r – ставка дисконтування (WACC); 

RV – залишкова вартість; 

ND – чистий борг. 
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 Там само. 



Таблиця А.2. Поточна і прогнозна середньозважена вартість капіталу ПАТ ―Підприємство-1‖ 

Показник 2011 2012пр 2013пр 2014пр 2015пр 2016пр 2017пр 2018пр 2019пр 2020пр 2021пр 

Вартість акціонерного 

капіталу. % 15,0 16,7 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 17,8 

Безризикова ставка, % 7,8 9,5 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,6 

Премія за ризик акцій як 

акттиву, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Премія за ризик компанії, % 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Вартість боргу після 

податків, % 10,9 12,1 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 10,1 

Вартість боргу до податків, % 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Податкова ставка, % 12,5 1,7 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 16,0 

Цільова частка позикових 

коштів в структурі капіталу 

підприємства 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

WACC, % 13,3 14,9 15,2 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8 15,9 16,0 14,7 

 

Проведемо дисконтування чистого грошового потоку (табл. А.3) на основі використання показників господарської діяльності 

ПАТ ―Підприємство-1‖ за 2008-2011 рр.  

Таблиця А.3. Розрахунок дисконтованого чистого грошового потоку за 2011-2021 рр., млн. грн. 

Показник 2011 2012пр 2013пр 2014пр 2015пр 2016пр 2017пр 2018пр 2019пр 2020пр 2021пр 

Операційний прибуток 2864,60 2412,80 2609,60 2822,40 3052,00 2877,60 2613,60 2258,40 1812,00 1280,80 905,32 

Сплата податку на прибуток 712,51 40,80 40,00 36,00 39,20 36,80 33,60 28,80 23,20 16,00 11,03 

Амортизація 197,21 276,00 298,40 322,40 348,80 364,80 376,80 384,00 386,40 384,00 381,61 

Інвестиції в робочий капітал 881,97 471,20 304,00 327,20 388,80 366,40 362,40 351,20 332,00 304,80 279,83 

Капітальні інвестиції 310,89 280,80 180,80 194,40 231,20 218,40 216,00 208,80 197,60 181,60 166,90 

Чистий грошовий потік 

підприємства 1156,44 1896,00 2383,20 2587,20 2741,60 2620,80 2378,40 2053,60 1645,60 1162,40 829,18 

WACC 13,30 14,90 15,20 15,30 15,40 15,50 15,70 15,80 15,90 16,00 16,10 

Множник дисконтування 0,88 0,76 0,65 0,57 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,19 

Дисконтований чистий 

грошовий потік 1020,68 1436,14 1558,85 1463,90 1339,60 1103,93 856,94 635,11 436,09 263,50 160,51 



 

Для розрахунку чистого грошового потоку i-ого прогнозного року використовувалась формула 

CIIWCATOPCF , де 

OP – операційний прибуток; Т – Виплати податку на прибуток; А – амортизація; IWC – інвестиції в робочий капітал; CI – 

капітальні інвестиції. 

За результатами розрахунку було визначено, що сума дисконтованих чистих грошових потоків ( iCF ) за 2011-2020 рр. становить 

10114,74 млн. грн. 

Для розрахунку залишкової вартості використаємо модель Гордона, що розраховується за формулою: 

gr

CF
PV , де 

PV – залишкова вартість підприємства, CF  - грошовий потік першого постпрогнозного року, r – ставка дисконтування 

(WACC), g  - довготривалий темп зростання грошового потоку. 

 

В якості грошового потоку першого року постпрогнозного періоду було використано значення грошового потоку 2021 року (табл. 

А.3). 

02,7087
03,0147,0

1813,829
PV  млн. грн. 

 

Для розрахунку чистого боргу підприємства слід використати наступну формулу: 

CECFLND , де 

ND – чистий борг; L – зобов’язання підприємства; CF – грошові кошти; CE – еквіваленти грошових коштів. 

665,2725347,258529,89541,3073ND  млн. грн. 

Розрахуємо ринкову вартість підприємства (NPV) на основі дохідного підходу (методу дисконтування грошових потоків), 

підставивши в формулу значення показників чистого грошового потоку за 2011-2020 рр. ( iCF ), залишкову вартість (RV), чистий борг 

(ND): 

1,14476665,272502,708774,01141NPV млн.грн. 

 

 

 
 



2. Оцінка вартості ПАТ “Підприємство-1” на основі ринкового (порівняльного) підходу 

Для проведення оцінки ринкової вартості підприємства на основі застосування ринкового підходу використано фінансові 

показники компаній-аналогів за 2011 р., розміщені на сайті компанії ―Bloomberg‖ [
336

]. Обрані підприємства відносяться до галузі 

―Machinery-Diversified‖, до якої також належить ПАТ ―Підприємство-1‖ (табл. А.4). 

Таблиця А.4. Основні фінансові показники компаній-аналогів та ПАТ ―Підприємство-1‖ за 2011 р, млн. грн. 

Компанія Країна 
Капіталізація 

(P) 
EV 

2011 р. 
Чистий дохід 

(S) 
EBITDA 

Чистий 
прибуток (E) 

Aercap Holdings   Нідерланди 14064,00 66120,80 14656,00 7616,00 1962,40 
Bombardier   Канада 81328,80 96028,80 150244,80 12664,80 6821,60 

Finmeccanica  Італія 33392,00 92868,00 211694,40 22644,00 4709,60 

Irkut  Росія 2938,40 3152,00 7546,40 1648,80 684,00 

Kawasaki Heavy Industries Японія 46433,60 85736,80 121124,80 9354,40 2614,40 
Kazan Helicopters   Росія 4248,00 5565,60 6 489,60 1 964,00 1366,40 
Magellan Aerospace   Канада 655,20 2476,80 6 009,60 756,00 244,80 
Meggitt   Велика Британия 38644,00 49753,60 16538,40 5231,20 2308,80 

MTU Aero Engines Німеччина 28007,20 28049,60 30 999,20 4823,20 1820,80 
Rolls-Royce Group  Велика Британия 153335,20 132736,00 144511,20 19852,80 22473,60 

Rostvertol  Росія   1380,00 2838,40 5142,40 833,60 231,20 

RSC Energia  Росія   2696,80 2483,20 6704,80 373,60 246,40 

SAAB AB-B  Швеція   18069,60 14548,80 30772,80 3093,60 1124,80 

SAFRAN SA   Франція 132140,00 134019,20 128875,20 17487,20 23538,40 

Textron   США  45837,60 80965,60 86504,00 8432,00 1048,00 

Triumph Group   США   20427,20 30044,00 26752,80 3243,20 1509,60 

Ufa Motors   Росія   1547,20 5802,40 6800,00 782,40 670,40 

Ulan-Ude Aviation   Росія   4223,20 2370,40 5503,20 1289,60 998,40 
Vector Aerospace   Канада   4965,60 5051,20 4508,00 531,20 254,40 

Woodward   США   17880,00 21048,80 13075,20 2238,40 985,60 

Zodiac Aerospace  Франція 36641,60 45774,40 28580,00 4682,40 2507,20 

Усього 688855,20 907434,40 1053032,80 129542,40 78120,80 

Підприємство-1 Україна 4627,68 4314,70 5792,52 1744,89 1344,16 
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Для встановлення потенціалу зростання вартості акцій ПАТ ―Підприємство-1‖ у порівнянні з компаніями-аналогами слід 

розрахувати середнє значення показників P/E, EV/EBITDA, EV/S у компаній-аналогів та прирівняти їх із значенням цих показників у 

ПАТ ―Підприємство-1‖ (табл. А.5). 

Таблиця А.5. Показники P/E, EV/EBITDA, EV/S у компаній-аналогів та ПАТ ―Підприємство-1‖ 

Компанія Країна P/E EV/EBITDA EV/S 

Aercap Holdings   Нідерланди 7,17 8,68 4,51 

Bombardier   Канада 11,92 7,58 0,64 

Finmeccanica  Італія 7,09 4,10 0,44 

Irkut  Росія 4,30 1,91 0,42 

Kawasaki Heavy Industries Японія 17,76 9,17 0,71 

Kazan Helicopters   Росія 3,11 2,83 0,86 

Magellan Aerospace   Канада 2,68 3,28 0,41 

Meggitt   Велика Британия 16,74 9,51 3,01 

MTU Aero Engines Німеччина 15,38 5,82 0,90 

Rolls-Royce Group  Велика Британия 6,82 6,69 0,92 

Rostvertol  Росія 5,97 3,40 0,55 

RSC Energia  Росія 10,94 6,65 0,37 

SAAB AB-B  Швеція 16,06 4,70 0,47 

SAFRAN SA   Франція 5,61 7,66 1,04 

Textron   США 43,74 9,60 0,94 

Triumph Group   США 13,53 9,26 1,12 

Ufa Motors   Росія 2,31 7,42 0,85 

Ulan-Ude Aviation   Росія 4,23 1,84 0,43 

Vector Aerospace   Канада 19,52 9,51 1,12 

Woodward   США 18,14 9,40 1,61 

Zodiac Aerospace  Франція 14,61 9,78 1,60 

Середнє значення 11,79 6,61 1,09 

Підприємство-1 Україна 3,44 2,47 0,74 

СЗ/МС 3,43 2,67 1,47 



 

Встановивши співвідношення між показниками P/E, EV/EBITDA, EV/S у компаній-аналогів та ПАТ ―Підприємство-1‖, що 

відображає потенціал зростання ринкової вартості його акцій, розрахуємо ринкову вартість 1 акції ПАТ ―Підприємство-1‖ та його 

ринкову вартість (табл. А.6). 

Таблиця А.6. Розрахунок ринкової вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ 

База 

порівняння 

Ціновий орієнтир за 

мультипліка-тором, 

грн. 

Вага показника 

Ціновий орієнтир за 

мультиплікатором, з 

врахуванням ваги, грн. 

Ринкова вартість 

1 акції, грн. 

Ринкова вартість 

ПАТ 

"Підприємство-

1", млн. грн. 

P/E 7627,91 0,33 2542,64 

5614,73 11667,36 EV/EBITDA 5952,27 0,33 1984,09 

EV/S 3264,02 0,33 1088,01 

 

В результаті проведених розрахунків ринкової вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі застосування ринкового підходу було 

встановлено, що у 2011 р. вона становила 11667,36 млн. грн. 

 

 

3. Оцінка вартості ПАТ “Підприємство-1” на основі затратного підходу 

Для проведення оцінки ринкової вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі затратного підходу використано метод чистих активів, 

що передбачає проведення аналіз і коригування статей балансу підприємства. 

Розрахунок вартості на основі застосування методу чистих активів проводиться за формулою: 

 

кк ВЗВАВП , де 

 

ВП – вартість підприємства;  

ВАк – коригована вартість активів підприємства;  

ВЗк – коригована вартість зобов’язань підприємства. 

 

В табл. А.7 представлено балансова вартість активів підприємства до коригування та після коригування.  



Таблиця А.7. Балансова вартість активів ПАТ ―Підприємство-1‖ до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 
Балансова 

вартість до 
коригування 

Сума 
коригування 

Балансова 
вартість 

після 
коригування 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи        

Нематеріальні активи       

залишкова вартість 9757,00 0,00 9757,00 

первісна вартість   0,00   

накопичена амортизація   0,00   

Незавершені капітальні інвестиції 310819,00 -93245,70 217573,30 

Основні засоби   0,00   

залишкова вартість 1820594,00 -91029,70 1729564,30 

первісна вартість   0,00   

знос   0,00   

Довгострокові фінансові інвестиції   0,00   
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 373765,00 0,00 373765,00 

інші фінансові інвестиції 21438,00 0,00 21438,00 

Довгострокова дебіторська заборгованість 6646,00 0,00 6646,00 

Інші необоротні активи 642,00 0,00 642,00 

ІІ. Оборотні активи   0,00   

Виробничі запаси 881974,00 -264592,20 617381,80 

Поточні біологічні активи 157,00 0,00 157,00 

Незавершене виробництво 2339595,00 0,00 2339595,00 

Готова продукція 217507,00 0,00 217507,00 

Товари 5166,00 0,00 5166,00 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   0,00   

чиста реалізаційна вартість 415548,00 -124664,40 290883,60 

первісна вартість   0,00   

резерв сумнівних боргів   0,00   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   0,00   



Продовження табл. А.7 

з бюджетом 242757,00 0,00 242757,00 

за виданими авансами 731861,00 -182965,25 548895,75 

із внутрішніх розрахунків 5242,00 0,00 5242,00 

Інша поточна дебіторська заборгованість 185217,00 0,00 185217,00 

Поточні фінансові інвестиції  100108,00 0,00 100108,00 

Грошові кошти та їх еквіваленти   0,00 0,00 

в національній валюті 89529,00 0,00 89529,00 

у тому числі в касі 291,00 0,00 291,00 

в іноземній валюті 258347,00 3875,21 262222,21 

Інші оборотні активи 152746,00 0,00 152746,00 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 12924,00 0,00 12924,00 

Баланс 8182339,00 -752331,05 7430007,96 

 

Деталізовані показники всіх видів активів ПАТ ―Підприємство-1‖, вартість яких підлягає коригуванню, представлені в табл. А.8-

А.12. 

 

Таблиця А.8. Балансова вартість капітальних інвестицій ПАТ ―Підприємство-1‖ до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 
Вартість на 

кінець року 

Сума 

коригування 

Вартість 

після 

коригування 

Капітальні будівництво 169892,00 71354,64 98537,36 

Придбання (виготовлення) основних засобів 101138,00 21891,06 79246,94 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 39646,00 0,00 39646,00 

Придбання (створення) нематеріальних активів 143,00 0,00 143,00 

Разом 310819 93245,7 217573,3 

 

 

 

 



Таблиця А.9. Балансова вартість основних засобів ПАТ ―Підприємство-1‖ до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 
Первісна 

вартість 
Знос 

Залишкова 

вартість 

Сума 

коригування 

Вартість після 

коригування 

Земельні ділянки 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 1058772,00 336883,00 721889,00 0,00 721889,00 

Машини та обладнання 1462011,00 646566,00 815445,00 -65235,60 750209,40 

Транспортні засоби  166685,00 84310,00 82375,00 0,00 82375,00 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 259970,00 112740,00 147230,00 -25754,10 121475,90 

Тварини 135,00 75,00 60,00 0,00 60,00 

Багаторічні насадження 168,00 126,00 42,00 0,00 42,00 

Інші основні засоби 7352,00 3375,00 3977,00 0,00 3977,00 

Бібліотечні фонди 884,00 877,00 7,00 0,00 7,00 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 353337,00 305923,00 47414,00 -40,00 47374,00 

Інвентарна тара 4239,00 2119,00 2120,00 0,00 2120,00 

Разом 3313588,00 1492994,00 1820594,00 91029,70 1729564,30 

 

Таблиця А.10. Балансова вартість виробничих запасів ПАТ ―Підприємство-1‖ до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 

Вартість 

на кінець 

року 

Сума 

коригування 

Вартість 

після 

коригування 

Сировина і матеріали 385858,00 -138908,88 246949,12 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 321997,00 -86939,19 235057,81 

Паливо 12969,00 0,00 12969,00 

Тара і тарні матеріали 6922,00 0,00 6922,00 

Будівельні матеріали 1159,00 0,00 1159,00 

Запасні частини 109921,00 -24182,62 85738,38 

МШП 43043,00 -14561,51 28481,49 

Матеріали сільськогосподарського призначення 105,00 0,00 105,00 

Разом 881974,00 264592,20 617381,80 

 

 



 

Таблиця А.11. Балансова вартість дебіторської заборгованості ПАТ ―Підприємство-1‖ до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 
до 12 

місяців 

від 12 до 

18 

місяців 

від 18 

до 36 

місяців 

Первісна 

вартість 

на кінець 

року 

Резерв 

сумнівних 

боргів 

Чиста 

реалізаційна 

вартість на 

кінець року 

Сума 

коригування 

Вартість 

після 

коригування 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 376703 27660 30005 442980 27432 415548 -124664,4 290883,6 

 

Таблиця А.12. Балансова вартість грошових коштів ПАТ ―Підприємство-1‖ 

до коригування та після коригування, тис. грн. 

Показник 

Вартість 

на кінець 

року 

Сума 

коригування 

Вартість 

після 

коригування 

Каса 349,00 0,00 349,00 

Поточний рахунок в банку 201480,00 2246,67 203726,67 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові) 48401,00 539,71 48940,71 

Еквіваленти грошових коштів 97646,00 1088,83 98734,83 

Разом 347876,00 3875,21 351751,21 

 

При проведенні оцінки вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі застосування затратного підходу балансова вартість зобов’язань 

підприємства не підлягала коригуванню. 

Проведемо розрахунок вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі застосування затратного підходу: 

4356467,0000,307354196,7430007ВП  тис. грн. 

 

В результаті проведених розрахунків ринкової вартості ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі застосування затратного підходу було 

встановлено, що у 2011 р. вона становила 4356467,00 тис. грн. 

 

 



4. Розрахунок показника РНСБО для ПАТ “Підприємство-1” за 2011 р. 

Ринкова вартість підприємства, розрахована на основі дохідного підходу (методу дисконтування грошових потоків) становить 

14476,1 млн. грн. Ринкова вартість підприємства, розрахована на основі ринкового підходу становить 11667,36 млн. грн. Ринкова 

вартість підприємства, розрахована на основі затратного підходу становить 4356,47 млн. грн. Розрахуємо значення показника РНСБО за 

2011 р, використовуючи значення ринкової вартості ПАТ ―Підприємство-1‖, визначеної за трьома методами, враховуючи, що 

балансова вартість ПАТ ―Підприємство-1‖ на 31.12.2011 р. становила 5108,8 млн. грн. (табл. А.13). 

Таблиця А.13. Розрахунок показника РНСБО за 2011 р. для ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі використання значень ринкової 

вартості, визначеної за дохідним ринковим та затратним  підходами 

Вид підходу 
Ринкова вартість на 

31.12.2011, млн. грн. 

Балансова вартість на 

31.12.2011, млн. грн. 
РНСБО2011 

Дохідний 14476,10 

5108,80 

2,83 

Ринковий 11663,29 2,28 

Затратний 4356,47 0,85 

Cереднє значення 10165,29 1,99 
 

В табл. А.14 проведено розрахунок показника РНСБО за 2011 р. для ПАТ ―Підприємство-1‖ на початок 2012 р. на основі 

порівняння ринкової капіталізації та балансової вартості. 

Таблиця А.14. Розрахунок показника РНСБО за 2011 р. для ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі порівняння його ринкової 

капіталізації та балансової вартості на початок 2012 р. 

Ринкова вартість (капіталізація на 

біржі) на 04.01.12, млн. грн. 

Балансова вартість на 01.01.2012 р., млн. 

грн. 
РНСБО 

4627,68 5108,8 0,91 
 

Порівнявши значення показника РНСБО за 2011 р. для ПАТ ―Підприємство-1‖ на основі використання значень ринкової вартості, 

визначеної за дохідним, ринковим (порівняльним) та затратним підходом, та значення показника РНСБО за 2011 р. на основі порівняння 

його ринкової капіталізації та балансової вартості, визначено існування значних відхилень між ними (більше ніж в 2 рази), що свідчить 

про недоцільність використання дохідного та ринкового підходів для оцінки вартості підприємства як основного елементу системи 

управління вартістю. 

Ринкова вартість ПАТ ―Підприємство-1‖, розрахована на основі застосування затратного підходу, є найбільше наближеною до 

капіталізованої вартості підприємства, серед усіх проаналізованих методів. Однак, затратний підхід також не дозволяє повністю точно 

визначити ринкову вартість підприємства, що зумовлює необхідність пошуку шляхів його удосконалення для використання в системі 

управління вартістю підприємства. 



 

ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1. Методи та порядок оцінки вартості підприємства 

№ 

з/п 
Назва методу Формула Коментарі 

1 2 3 4 

1 Метод 

дисконтування 

грошових 

потоків для 

підприємства 

FCFF = EBIT (1 – T) – (CE – D) – DNCWC,  

де EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибуток до виплати 

відсотків за зобов’язаннями і до виплати податків; T – ставка податку; 

CE (Capital Expenditures) – капітальні витрати; D – амортизація; 

DNCWC (non-cash working capital) – зміни величини негрошової 

частини оборотного капіталу 

fffdfffe DEDTkDEEkWAAC /)(1(/ ,  

де WACC (Weighted Average Cost of Capital) – середньозважена 

вартість капіталу; ke – вартість акціонерного капіталу (визначається 

методами CAPM, APM і т.п.); kd – вартість обслуговування боргу; Ef – 

ринкова вартість акціонерного капіталу; Df – ринкова вартість боргів 

f

t
t

t
e D

WACC

FCFF
PV

1 )1(
,  

де PVe – ринкова вартість підприємства (акціонерного капіталу) 

Оскільки потік генерується всім 

капіталом, для розрахунку ринкової 

вартості акціонерного капіталу в 

розрахунку віднімається вартість 

зобов’язань 

2 Метод 

дисконтування 

грошових 

потоків для 

акціонерного 

капіталу 

FCFE = NI – (CE – D) – DNCWC – (PR – NDI) 

NI = (EBIT – I) х (1 – T),  

де NI – чистий прибуток; PR – виплати за зобов’язаннями; NDI – нові 

позики; I – виплати відсотків за зобов’язаннями (ділення ставки за 

зобов’язаннями на величину зобов’язань). У разі якщо передбачається 

зростання доходів, але співвідношення між боргами та акціонерним 

капіталом буде постійним формула записується в наступному вигляді: 

FCFE = NI – (1 – d) (CE – D) – (1 – d) DNCWC,  

де d – співвідношення зобов’язання / (зобов’язання + акціонерний 

капітал) 

1 )1(t
t

e

t
e

k

FCFE
PV  

Метод базується на аналізі вільного 

грошового потоку, що відноситься 

тільки до акціонерного капіталу (Free 

Cash Flow to Equity). За цим методом 

безпосередньо визначається вартість 

акціонерного капіталу  



Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 

3 Метод 

дисконтування 

грошових 

потоків на 

активи 

FCFA = EBIT (1 – T) + IT – (CE – D) – DNCWC, де 

f

t
t

fffdfffe

t
e D

DEDkDEEk

FCFA
PV

1 //1
 

В основі методу лежить вільний 

грошовий потік, що генерується 

всіма активами компанії (Free Cash 

Flow to Assets). Для визначення 

вартості акціонерного капіталу 

результати розрахунку 

дисконтованого грошового потоку 

для активів необхідно зменшити на 

величину ринкової вартості боргів. 

Частка зобов’язань, необхідних для 

забезпечення прогнозованого 

прибутку, в цій моделі є постійною 

величиною за весь інтервал прогнозу 

4 Рентабельність 

вкладеного 

капіталу і 

коефіцієнт 

реінвестування 

(А. Дамодаран) 

ROC = EBIT (1 – T) / (BD + BE),  

де ROC (Returnon Capital) – рентабельність всього капіталу; BD – 

балансова вартість зобов’язань; BE – балансова вартість акціонерного 

капіталу 

RR = ((CE – D) – DNCWC) / EBIT (1 – T),  

де RR (Reinvestment Rate) – коефіцієнт реінвестицій 

Потенціал розвитку підприємства 

визначається тим, наскільки 

ефективно використовуються його 

активи, і від того, яка частина 

прибутку вкладається в оновлення 

основних засобів та збільшення 

оборотного капіталу. Ця модель з 

урахуванням визначення необхідних 

показників дозволяє отримати 

систему взаємно узгоджених 

складових очікуваного грошового 

потоку на весь прогнозний період 

5 Економічна 

додана вартість 

EVAt = (ROCt – WACC)* CIt-1,  

де EVAt (Economic Value Added) – економічна додана вартість в 

момент t; ROC (Return on Capital) – рентабельність активів (всього 

капіталу) в момент t; CIt-1 (CapitalInvested) – інвестований капітал 

(вартість активів підприємства) в момент t-1 

Характеризує частину вартості 

бізнесу, яка перевищує необхідну 

норму створення вартості на 

вкладений капітал. Вартість 

підприємства визначається як 

вартість всіх його активів.  



Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 

  Для розрахунку вартості підприємства (всього капіталу) необхідно 

визначити поточну вартість потоків доданої вартості за кожен період, а 

також врахувати вже здійснені вкладення капіталу: 
n

t
t

t
f

WACC

EVA
CIPV

1 1
 

При цьому не враховується зниження 

рентабельності активів. Обчислення 

EVA базується на одночасному 

дисконтуванні й використанні 

фактичних показників зростання 

продажів, операційної маржі, 

податкового навантаження, інвестицій в 

оборотний капітал, інвестицій у 

необоротний капітал і періоду утримання 

конкурентних переваг 

6 Метод 

Едвардса-Белла-

Ольсона (EBO) 

n

t
t

e

t
e

k

xE
BDPV

1 1
, 

де E[∆xt] – очікувані надприбутки підприємства 

Вартість підприємства визначається 

поточними активами і надприбутками. 

В даному випадку розглядається 

вартість акціонерного капіталу як сума 

поточної (балансової) вартості 

акціонерного капіталу і дисконтована 

вартість генерованого капіталом 

надприбутку. Тобто в моделі EBO не 

враховуються доходи від майбутніх 

капітальних вкладень та реінвестицій 

7 Модель Гордона 

gK

tCF
V

1
,  

де V – вартість в постпрогнозний період; СF(t+1) – грошовий потік 

доходів за перший рік постпрогнозного (залишкового) періоду; К – 

ставка дисконту; g – довгострокові темпи зростання грошового потоку 

В моделі річний дохід 

післяпрогнозного періоду 

капіталізується в показники вартості за 

допомогою коефіцієнта капіталізації, 

розрахованого як різниця між ставкою 

дисконту і довгостроковими темпами 

зростання. При відсутності темпів 

зростання коефіцієнт капіталізації буде 

дорівнювати ставці дисконту. Модель 

заснована на прогнозі отримання 

стабільних доходів в залишковий 

період  



Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 

8 Прибутковість 

власного 

капіталу 

(формула 

Дюпона) 

Equity

NetIncome
ROE ,  

де Net Income – чистий прибуток; Equity – середня за рік величина всіх 

активів підприємства 

Є основним показником прибутковості 

та еквівалентний коефіцієнту 

рентабельності власного (акціонерного) 

капіталу. Змістовне наповнення показує 

частку прибутку у власному капіталі, 

вкладеному в підприємство його 

власниками (акціонерами), тобто міру 

винагороди, одержаної за прийняття на 

себе ризику, пов’язаного з вкладенням 

коштів в ризикове підприємство 
 

 

Таблиця Б.2. Показники, що розраховуються в процесі оцінки вартості підприємства за затратним, дохідним 

та ринковим підходами 
Автор Показник Порядок розрахунку Характеристика 

1 2 3 4 

Затратний підхід 

Куркотова 

Н.Ю. [
337

] 

Чисті активи 

підприємства (Ачист) 

.. позиччист КАА , де А – сума активів, що враховуються при 

розрахунку; Кпозич. – сума зобов’язань (позичковий капітал), що 

враховуються при розрахунку 

Вартість підприємства 

дорівнює балансовій вартості 

його активів за мінусом 

зобов’язань 

Грязнова А.Г. 

[
338

] 

Чисті активи 

підприємства (ЧА) 

ЧА = ВА + ОбА – ЦФіН – ДіКП, де ЧА – чисті активи 

підприємства; НА – необоротні активи підприємства; ОбА – 

оборотні активи підприємства; ЦФіН – цільове фінансування і 

надходження; ДіКП – довгострокові і короткострокові пасиви 

Вартість підприємства 

базується на визначенні 

вартості активів з подальшим 

вирахуванням із суми активів 
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всіх поточних зобов’язань 

підприємства 

 

Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Болдуєв М. В., 

Семенов А.Г. 

[
Ошибка! Источник 

ссылки не найден.339
, 

с. 265] 

Чисті активи (ЧА) ЧА = (ПОА + ОА) – (ДЗ + КЗ), де ЧА – чисті активи; ПОА – 

позаоборотні активи; ОА – оборотні активи; ДЗ – 

довгострокові зобов’язання; КЗ – короткострокові 

зобов’язання 

Чисті активи як агрегований 

показник власності є різницею 

між сумами активів і сумами 

зобов’язань в певній оцінці 

залежно від вирішуваних 

стратегічних завдань 

Стрельцова 

Т.В., Бучнєва 

О.В. [
340

, c. 17] 

Чиста вартість 

заміщення активу 

(ЧВЗ) 

ЧВЗ = Ца – Зфу – Зе – Зф, де Ца – ціна аналогічних активів на 

ринку; Зфу – числова оцінка рівня функціонального зносу; Зе – 

числова оцінка рівня економічного зносу; Зф – числова оцінка 

рівня фізичного зносу 

Вартість майна підприємства 

визначається шляхом 

встановлення вартості 

заміщення оцінюваної 

власності з урахуванням 

поправок на її функціональний, 

економічний і фізичний знос 

Харитонов 

А.Ю., Пластінін 

А.В. [
341

, c. 58] 

Чисті активи OACC m

b , де С
b
 – балансова вартість всіх активів 

підприємства; Аm – амортизаційні нарахування на основні 

засоби; О – сума поточних та боргових зобов’язань 

підприємства 

Для визначення реальної 

вартості власного капіталу 

підприємства загальна вартість 

пасивів вираховується з 

загальної оцінки активів 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Дохідний підхід 

Куркотова 

Н.Ю. [
342

] 

Дисконтування 

вільних грошових 

потоків (Vдох.) 

1

1.

0

..

)1()1( T

Твільн
Т

t
t

tвласнвільн
дох

rr

П

r

П
V , де Пвільн. власн.t  – вільний 

грошовий потік для власників (акціонерів) на інтервалі t; r – 

норма дисконту; T – тривалість прогнозного періоду 

Вартість підприємства є 

грошовими потоками від його 

діяльності, що дисконтова ні до 

визначеного моменту часу 

Жукова О.П. 

[
343

, с. 7] 

Економічна додана 

вартість (EVA) 
1)( ttt BWACCROIEVA , де ROIt – рентабельність 

інвестованого капіталу; WACC – середньозважена вартість 

капіталу; Bt-1 – вартість інвестованого капіталу об’єкта оцінки 

Показник відображає 

рентабельність інвестованого 

капіталу підприємства у 

відповідності з прибутковістю 

вкладень в альтернативні 

активи порівняного з об’єктом 

оцінки рівня ризику 

Єськов А.Л., 

Рижиков В.С., 

Макарова В.А. 

[
344

, с. 43] 

Економічна додана 

вартість (EVA) 
CKTEBITEVA w *)1(* , де ЕВIТ – величина доходів до 

сплати податків і відсотків; Т – ставка податку на прибуток; Кw 

(WАСС) – середньозважена ціна капіталу; С –  вартісна оцінка 

капіталу 

Різниця між скоригованою 

величиною чистого прибутку і 

вартістю використаного для 

його отримання інвестиційного 

капіталу підприємства 

Іслямова Е.Р. 

[
Ошибка! Источник 

ссылки не найден.345
, 

с. 115] 

Додана економічна 

вартість (EVA) 
IWACCROIEVA *)( , де ROI – рентабельність 

інвестованого капіталу; WACC – середньозважена вартість 

капіталу; І – вартість інвестованого капіталу 

Таким чином, позитивне 

значення ЕVА характеризує 

ефективне використання 

капіталу; ЕVА рівне нулю, 

характеризує певного роду 

досягнення, так як інвестори –  
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

   власники компанії – фактично 

отримали норму повернення, 

що компенсує ризик; від’ємне 

значення ЕVА характеризує 

неефективне використання 

капіталу 

Іслямова Е.Р. 

[Ошибка! 

Источник 

ссылки не 

найден.
346

, с. 

115-117] 

Додана акціонерного 

капіталу (SVA) 
)(

)1(* 1
IIPV

rr

NOPAT
SVA

t
, де NOPAT – операційний прибуток 

за вирахуванням податків; r – ставка дисконтування; PV(II) – 

приведена вартість регулярних інвестицій 

Є капіталізованою зміною 

поточної вартості операційного 

грошового потоку, 

скоригованої на поточну 

вартість інвестицій у 

необоротний і оборотний 

капітал, що викликали дану 

зміну 

Додана ринкова 

вартість (MVA) 1

1

)1(

*
i i

ii

COC

ECOCN
MVA , де Ni – чистий прибуток; СОС – 

витрати на власний капітал; Е і-1 – балансова вартість власного 

капіталу 

Залишковий чистий прибуток є 

чистим прибутком 

підприємства за вирахуванням 

витрат на власний капітал 

Величина 

акціонерної віддачі 

(TSR) 

n

inn
p

dps
qppqTSR

1
1

1
100 *** , де q0 – початкова 

кількість акцій в пакеті на початок володіння; q1 – кількість 

акцій, якими володіє акціонер на кінець першого року; pn – 

ринкова ціна акції; p0 – ринкова ціна акції на початок володіння; 

p1 – ринкова ціна акції на кінець першого року; i = 1, ..., n – 

період володіння пакетом акцій;  dps1 – дивіденди на акцію, що 

розподілені в першому році 

Показує загальну віддачу, яку 

отримує акціонер компанії за 

весь час володіння акціями, 

якщо він реінвестує всі 

отримані дивіденди в нові акції 

компанії. Даний показник 

показує фактично отримані 

інвестором ефекти за весь час 

володіння акціями 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Слі Р. (Slee R.) 

[
Ошибка! Источник 

ссылки не 

найден.347
] 

Модифікована 

економічна додана 

вартість 

(ModEVA – 

modified economic 

value added) 

, 

де ModEVA – модифікована економічна додана вартість; 

RecastEBITDA – видозмінений прибуток до вирахування 

відсотків, податків, амортизаційних відрахувань за мінусом 

витрат на оплату праці власника та одноразових витрат; 

Cost of capital – вартість капіталу, що дорівнює 

середньозваженій  

вартості капіталу; 

Capital Employed – інвестований капітал 

Дозволяє оцінити додану 

вартість, створену приватним 

підприємством протягом 

періоду 

Момот Т. [
348

] Економічна додана 

вартість (EVA) 
CIWACCNOPATEVA * , де NOPAT – чистий операційний 

прибуток за вирахуванням податків до виплати відсотків; 

WACC –  середньозважена ціна капіталу; CІ – вартісна оцінка 

капіталу 

Дозволяє оцінити реальний 
економічний прибуток при 
необхідній мінімальній ставці 
прибутковості, яку акціонери і 
кредитори змогли б отримати, 
вклавши свої кошти в цінні 
папери з таким же рівнем 
ризику 

CIWACCROCEVA *)( , де RОС = NOPAT/CI – 

прибутковість інвестиційного капіталу 

Бесідор Дж. 

(Bacidore J.) 

[
Ошибка! Источник 

ссылки не 

найден.349
] 

Очищена 

економічна додана 

вартість (Refined 

Economic Value 

Added (REVA)) 

 
де REVA – очищена економічна додана вартість; 

 – чистий операційний прибуток після оподаткування; 
WAAC – середньозважена вартість капіталу; 

 – ринкова вартість компанії на початок звітного 
періоду 
MCAPITALt-1 = кількість акцій компанії х ціна 1 акції на 
початок періоду + ринкова вартість зобов’язань – поточні 
зобов’язання за виключенням зобов’язань за якими 
передбачено необхідність сплати відсотків 

Прибуток підприємства від 

звичайної діяльності без 

податків, зменшений на суму 

інвестованого у підприємство 

капіталу (ринкову вартість 

компанії на початок звітного 

періоду) 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Вілcон Дж. 

(Wilson J.) 

[
Ошибка! Источник 

ссылки не 

найден.350
] 

Економічна додана 

вартість (Economic 

Value Added) 

Розрахунок суми інвестованого капіталу: власний капітал + 

забезпечення зобов’язань + відстрочені податкові 

зобов’язання + сукупна сума довгострокової та 

короткострокової заборгованості за якою передбачено 

необхідність сплати відсотків + заборгованість перед іншими 

кредиторами, включаючи заборгованість за податками, 

іншими обов’язковими платежами та дивідендами 

Показує суму власного та 

запозиченого капіталу 

(довгострокового боргу) 

підприємства 

Михаліцька 

Н.Я. [
351

, с. 205] 

Економічна додана 

вартість (EVA) 
)(* de KKWACCNOPATEVA , де NOPAT – чистий 

операційний прибуток за вирахуванням податків; WACC –  

середньозважена ціна капіталу; КЕ – власний капітал; Кd – 

позиковий капітал 

Є підрахунком того, наскільки 

прибуток компанії 

відрізняється від потрібного 

мінімального рівня 

прибутковості (з врахуванням 

відповідного ризику) для 

акціонерів або кредиторів 

Дамодаран А. 

(Damodaran A.) 

[
352

] 

Додана вартість 

власного капіталу 

(Equity Economic 

Value Added 

(EEVA)) 

, 

де EEVA – додана вартість власного капіталу; 

ROE – рентабельність власного капіталу; 

CE – вартість власного капіталу; 

E – сума власного капіталу 

Прибуток підприємства від 

звичайної діяльності без 

податків, зменшений на суму 

інвестованого у підприємство 

капіталу. Економічний зміст 

цього показника зводиться до 

того, що за його допомогою 

можна оцінити ефективність 

альтернативних 

капіталовкладень та вибрати 

найкращий варіант 
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Продовження табл. Б.2 

1 2 3 4 

Островська Г. 

[
353

, с. 111] 

Інтегрований 

критерій 
t

t

pt

t
t

aipt

aipEVA
WACC

EVA

WACC

EVA
IV

)1()1(

,,
, де Iaip  – 

економічна балансова оцінка існуючих активів, дійсних 
можливостей зростання від поточних і майбутніх активів; 
WACC –  середньозважена ціна капіталу; t – кількість років; два 
останні доданки в VEVA ґрунтуються на прогнозі кожної статті 
балансу і припустимих параметрах елементів ―дерева‖ факторів 
вартості  

Інтегрований критерій – 

ринкова вартість підприємства 

є сумою економічної 

балансової оцінки існуючих 

активів, дійсних можливостей 

зростання від поточних і 

майбутніх активів 

Ринковий підхід 

Куркотова 

Н.Ю. [
354

, с. 

115] 

Показник ринкової 

капіталізації (Vкап) 
акаккап NЦV *. , де Цак – котирування звичайної акції 

підприємства; Nак – кількість звичайних акцій підприємства, що 

котируються на фондовому ринку 

Оцінка вартості діючого 
підприємства виражається його 
ринковою капіталізацією – 
сумарною ринковою вартістю 
всіх акцій підприємства 

Яремко І.Й. [
355

, 

c. 313] 

Коефіцієнт 

подібності 
KCnC ap * , де n – обсяг випуску продукції даного 

підприємства до підприємства аналога; Сa – ринкова вартість 

аналогічних підприємств; К – коригування вартості; 

Вартість підприємства 
розраховується на основі 
інформації про ринкову 
вартість аналогічних 
підприємств  

Баєв І.А., 

Суботіна Н.В. 

[
356

, с. 52] 

Мультиплікатор 
Ціна / Прибуток 
(Мр) 

pMPV * , де Р – ціна майна підприємства Поширені показники, оскільки 

інформація про підприємство, 

що підлягає оцінці та 

підприємства-аналоги є 

найбільш доступною 

Мультиплікатор 
Ціна / Грошовий 
потік (МCF) 

CFMCFV * , де СF – грошовий потік за визначений інтервал 
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ДОДАТОК В 

Методи визначення ризиків в процесі оцінки вартості підприємства 

№ 

з/п 
Назва методу Характеристика Формула для розрахунку 

1 2 3 4 

1 Метод сценаріїв Передбачає врахування ризиків бізнесу за допомогою 

коректування на них самих прогнозованих грошових потоків, 

які закладаються в розрахунок залишкової поточної вартості 

підприємства. Застосовуючи даний метод при визначенні 

ставки дисконту враховують номінальну безризикову ставку 

прибутковості. Ризики ж конкретного підприємства 

позначаються тільки на зміні величини закладених в розрахунок 

очікуваних грошових потоків і не відображаються на ставці 

дисконту, в результаті чого не занижується оцінка вартості 

підприємства шляхом подвійного урахування ризиків 

 

i

n

i

iочікув pNPVNPV *
1

, де NPVі  – 

інтегральний ефект при умові реалізації і-

го сценарію; рі – ймовірність цього 

сценарію; 

 

 

Ризик неефективності проекту (Pe) 

оцінюється як сумарна ймовірність тих 

сценаріїв (к) при яких очікувана 

ефективність проекту (NPV) стає 

від’ємною 

k

ke pP  

 

2 Метод сценаріїв 

при роботі з 

реальними 

грошовими 

потоками 

За кожним виділеним фактором ризику визначаються 

песимістичний, оптимістичний і найбільш ймовірний сценарій. 

Далі, загальні песимістичний, оптимістичний і найбільш 

ймовірний сценарій розвитку підприємства визначаються для 

таких гіпотетичних випадків, коли за всіма виділеними 

факторами ризику одночасно будуть виконуватися відповідно 

песимістичні, оптимістичні і найбільш ймовірні сценарії. Потім 

з урахування результатів сценаріїв коригується безризикова 

ставка дисконту, яка повинна застосовуватися для визначення 

поточної вартості розрахованих вище відкоригованих грошових 

потоків 

3 Облік ризиків 

бізнесу 

підвищенням 

―індивідуальної‖ 

ставки дисконту 

Конкретним вимірником систематичних ризиків бізнесу є 

показник середньоквадратичного відхилення доходу з гривні 

вкладень в аналогічне підприємство, який спостерігався в 

минулому за окремі роки (квартали, місяці), від середньої в рік 

(квартал, місяць) прибутковості інвестицій за досліджувану 

ретроспективу 

Rfi , де і – ставка дисконту; δ – 

систематичні ризики бізнесу; R – без 

ризикова норма доходу (без ризикова 

ставка доходу); Δ – компенсація (премія) 

за ризики 

 



Продовження Додатку В 

1 2 3 4 

4 Метод аналогій Ставка дисконту при розрахунку залишкової поточної 
вартості підприємства повинна визначатися як прибутковість 
альтернативного вкладення тих же коштів і на той же термін в 
бізнес або інвестиційний актив m

yy
m

t

t

y
1

2

, де σу – 

середньоквадратичне відхилення 
прибутковості активу; уt – вартість активу за 
відповідний період; m – кількість років 

5 Модель оцінки 
капітальних 
активів 

Цей метод розрахований на те, щоб відобразити при оцінці 
вартості підприємства і визначенні премії Δ за його ризики 
систематичні ризики бізнесу 

Ставка дисконту і розраховується за 
наступною формулою: 

RRRi m , де R – номінальна 

безризикова ставка; Rm – середньоринкова 
прибутковість з гривні інвестицій на 
фондовому ринку; (Rm- R) – ринкова премія 
за ризик (величина, що показує, на скільки в 
середньому отримають на даний момент 
більше з гривні, інвестованої в 
середньоризикований бізнес порівняно з 
безризиковими вкладеннями в державні 
облігації; β – коефіцієнт, що вказує на міру 
відносного систематичного ризику 
інвестування в підприємство, що оцінюється 
порівняно з капіталовкладеннями в будь-
який інших середньоризиковий бізнес 

6 Метод 
кумулятивного 
побудови ставки 
дисконту 

Метод кумулятивного побудови ставки дисконту 
використовується тоді, коли ризики підприємства (наявне 
коливання доходів з нього) зумовлюються насамперед 
несистематичними ризиками підприємства, що оцінюється 

Формула для розрахунку індивідуальної 
ставки дисконту: 

j

i

jgRi
1

321 , де j – 

сукупність факторів несистематичного 
ризику, які враховуються в даному 
інвестиційному проекті; gj – премія за 
окремий несистематичний ризик за 

фактором ризику з номером j; 321 ,,  – 

коригування на напівсистематичні ризики  
 



Продовження Додатку В 

1 2 3 4 

7 Інші методи визначення ставки дисконту, що враховують ризики бізнесу 

7.1 Ставка дисконту 

як обернена 

величина 

співвідношенню 

―Ціна / 

Прибуток‖ 

Якщо діяльність полягає у випуску продукції, на якій 

спеціалізуються декілька відкритих компаній з ліквідними 

або котированими акціями, то систематичні (галузеві, 

обумовлені кон’юнктурою ринку збуту цієї продукції, а 

також кон’юнктурою ринків необхідних для нього покупних 

ресурсів) ризики можуть бути відображені в ставці дисконту, 

яка представляє собою величину, обернену співвідношенню 

―Ціна / Прибуток‖ за вказаними підприємствами (повинно 

використовуватися середнє за ним співвідношення, зважене 

на обсяг реалізації цих підприємств, яке тоді може бути 

прийнято за середньогалузеве співвідношення (―Ціна / 

Прибуток‖) 

ПрибутокЦіна
i

/

1
, де Ціна – сумарна 

ринкова вартість акцій підприємства, що 

перебувають в обігу; Прибуток – чистий 

прибуток підприємства 

7.2 Ставка дисконту 

на рівні 

коефіцієнта 

―Дохід на 

інвестиції‖ ROI, 

який 

розрахований по 

балансу 

підприємства 

Ще одна ситуація, коли можна досить коректно і 

нестандартно у ставці дисконту врахувати ризики проекту, 

виникає, якщо оцінюється бізнес або інвестиційний проект, 

спрямований на розширення чи підтримку випуску і 

продажу тієї продукції, яку дане підприємство випускає і 

спеціалізується на ній 

В якості ставки дисконту використовується 

досягнута даним підприємством або 

підприємствами з аналогічним бізнесом 

віддача з раніше здійснених інвестицій, яка 

відображається фінансовим коефіцієнтом 

типу ―Дохід з інвестованого капіталу‖ 

7.3 Розрахунок 

ставки дисконту 

на основі 

арбітражної 

теорії вартості 

капітальних 

активів 

Ставка дисконту визначається з урахуванням ринкових 

премій за окремі складові систематичного інвестиційного 

ризику та приватних коефіцієнтів ―бета‖, адекватних проекту 

і його ризикованості у порівнянні із середнім інвестиційним 

ризиком в країні за відповідною окремою складовою 

систематичного ризику 

RRRRRRRi mnmm 32211 ... , 

де β1, β2… βn – окремі коефіцієнти ―бетта‖; 

Rm1, Rm2 … Rn – середній рівень 

прибутковості за групою підприємств або 

галузей, в якому особливо чітко проявляється 

рівень ризику 

 
 



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1.1. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) 

 (тис. грн.) 
Основні засоби (первісна вартість) 

(код рядка 030) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 
Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 102784 76799 25985,00 3831981409,00 1608549455,00 675220225,00 106207,45 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 397749 404154 -6405,00 223861444,00 95831610,00 41024025,00 39080,44 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 1820594 1197879 622715,00 1752070500964,00 824261691470,00 387773971225,00 1342906,97 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 239252 255696 -16444,00 347859801,00 -306697044,00 270405136,00 18275,01 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 366237 406891 -40654,00 33164416321,00 7403540594,00 1652747716,00 -31899,26 

ПАТ "Комбінат 

експериментально-

будівельного 

обладнання" 293409 293407 2,00 312 316 -4,00 4,00 -8,00 16,00 52346,27 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 55213 41465 13748,00 268824621289,00 7128104284,00 189007504,00 80846,75 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 14 19 -5,00 4,00 -10,00 25,00 52344,19 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 38106 45243 -7137,00 259371025,00 -114941385,00 50936769,00 37563,40 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 65171 76995 -11824,00 262764100,00 191667040,00 139806976,00 27849,78 

Разом     1725521,00     579975,00 2058985376361,00 840267746006,00 390793119617,00 1725521,00 

      172552,10     57997,50 205898537636,10 84026774600,60 39079311961,70 172552,10 

    
       

  а b        

  10 579975,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  579975,00 390793119617,00 840267746006,00  σx= 188985,7189 Vx= 325,85  

  1 57997,5 172552,1  r= 0,933266451    

  1 673810,2843 1448799,941  d= 0,870986269    

   -615812,7843 -1276247,841  E= 0,696586967    

   b= 2,072460777       

   а= 52354,55608       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1.2. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) Запаси (код рядка 100) (тис. грн.) 

У^2 Y*X X^2 Yx1 
Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 86 716 66 103 20613,00 3831981409,00 1276006539,00 424895769,00 47517,22 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 21 117 7 735 13382,00 223861444,00 -200221484,00 179077924,00 17774,44 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 881 974 552 669 329305,00 1752070500964,00 435887197690,00 108441783025,00 1317239,31 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 20 1 431 -1411,00 347859801,00 -26316561,00 1990921,00 -43072,62 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 71 865 71 638 227,00 33164416321,00 -41339197,00 51529,00 -36335,14 

ПАТ "Комбінат експе-

риментально-будівель-

ного обладнання" 293409 293407 2,00 56 56 0,00 4,00 0,00 0,00 -37268,85 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 249 837 178 962 70875,00 268824621289,00 36747482625,00 5023265625,00 254256,54 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 -37268,85 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 283 591 206 088 77503,00 259371025,00 1248185815,00 6006715009,00 281519,04 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 8 359 8 741 -382,00 262764100,00 6192220,00 145924,00 -38840,10 

Разом     1725521,00     510112,00 2058985376361,00 474897187647,00 120077925726,00 1725521,00 

      172552,10     51011,20 205898537636,10 47489718764,70 12007792572,60 172552,10 

           

  а b      
  

  10 510112,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  510112,00 120077925726,00 474897187647,00  σx= 96982,73066 Vx= 190,12  

  1 51011,2 172552,1  r= 0,950534872  
  

  1 235395,2186 930966,5086  d= 0,903516544  
  

   -184384,0186 -758414,4086  E= 1,215986043  
  

   b= 4,113232885       

   а= -37268,84536       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1.3. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 

Чисті активи (код рядка 380) (тис. 
грн.) 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги, за розрахунками, інша 
поточна (коди рядків 161, 170-200, 210) 

(тис. грн.) 
У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 155 489 180 199 -24710,00 3831981409,00 -1529623130,00 610584100,00 123100,10 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 636 225 987 451 -351226,00 223861444,00 5255043412,00 123359703076,00 -148933,30 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 1 608 057 1 411 534 196523,00 1752070500964,00 260129241134,00 38621289529,00 307418,07 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 607 020 824 117 -217097,00 347859801,00 -4049076147,00 47131107409,00 -37185,13 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 2 484 234 2 626 232 -141998,00 33164416321,00 25859397778,00 20163432004,00 25382,82 

ПАТ "Комбінат експе-

риментально-будівель-

ного обладнання" 293409 293407 2,00 42 971 44 856 -1885,00 4,00 -3770,00 3553225,00 142116,51 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 881 513 473 703 407810,00 268824621289,00 211442552230,00 166308996100,00 483449,63 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 143686,98 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 2 212 761 1 849 234 363527,00 259371025,00 5854602335,00 132151879729,00 446555,71 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 140 688 25 170 115518,00 262764100,00 -1872546780,00 13344408324,00 239929,60 

Разом     1725521,00     346462,00 2058985376361,00 501089587062,00 541694953496,00 1725521,00 

      172552,10     34646,20 205898537636,10 50108958706,20 54169495349,60 172552,10 

    
       

  а b        

  10 346462,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  346462,00 541694953496,00 501089587062,00  σx= 230150,247 Vx= 664,29  

  1 34646,2 172552,1  r= 0,456898321    

  1 1563504,666 1446304,608  d= 0,208756076    

   -1528858,466 -1273752,508  E= 0,167283509    

   b= 0,833139585       

   а= 143686,9793       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1.4. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 

Чисті активи (код рядка 380) 
 (тис. грн.) 

Довгострокові та поточні фінансові 
інвестиції (коди рядків 040-045, 220) 

 (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 21 662 31 370 -9708,00 3831981409,00 -600954324,00 94245264,00 213188,42 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 90 993 112 193 -21200,00 223861444,00 317194400,00 449440000,00 207267,21 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 495 311 457 211 38100,00 1752070500964,00 50431369800,00 1451610000,00 237821,30 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 2 009 581 955 -579946,00 347859801,00 -10816572846,00 336337362916,00 -80624,45 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 2 372 220 2 384 458 -12238,00 33164416321,00 2228674418,00 149768644,00 211884,85 

ПАТ "Комбінат експе-

риментально-будівель-

ного обладнання" 293409 293407 2,00 1 959 2 120 -161,00 4,00 -322,00 25921,00 218107,48 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 210 036 6 722 203314,00 268824621289,00 105414852662,00 41336582596,00 322947,16 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 39 671 8 667 31004,00 4,00 62008,00 961248016,00 234165,12 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 449 208 962 750 -513542,00 259371025,00 -8270593910,00 263725385764,00 -46410,05 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 4 179 25 560 -21381,00 262764100,00 346586010,00 457147161,00 207173,95 

Разом     1725521,00     -885758,00 2058985376361,00 139050617896,00 644962816282,00 1725521,00 

      172552,10     -88575,80 205898537636,10 13905061789,60 64496281628,20 172552,10 

    
       

  а b        

  10 -885758,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  -885758,00 644962816282,00 139050617896,00  σx= 238013,8846 Vx= -268,71  

  1 -88575,8 172552,1  r= 0,292218228  
  

  1 -728147,8872 -156984,8851  d= 0,085391493  
  

   639572,0872 329536,9851  E= -0,264490146  
  

   b= 0,51524604       

   а= 218190,4302       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.2.1. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Основні засоби (первісна вартість) 
 (код рядка 030) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 102784 76799 25985,00 8820402889,00 -2440433245,00 675220225,00 -611190,15 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 397749 404154 -6405,00 620458281,00 159542145,00 41024025,00 -603479,97 

ПАТ "Металургій-

ний комбінат 

"Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 1820594 1197879 622715,00 716450516356,00 -527087148310,00 387773971225,00 -753237,02 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 239252 255696 -16444,00 20341462042801,00 74164923044,00 270405136,00 -601090,26 

ПАТ "Краматорсь-

кий завод металургі-

йного обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 366237 406891 -40654,00 16,00 -162616,00 1652747716,00 -595327,26 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний 

завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 312 316 -4,00 44279943184,00 -841712,00 16,00 -605003,67 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний 

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 55213 41465 13748,00 93993025,00 -133286860,00 189007504,00 -608277,23 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 14 19 -5,00 85301964225,00 -1460325,00 25,00 -605003,44 

Разом     -4982609,00     598936,00 21197029320777,00 -455338867879,00 390602375872,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 74867,00 2649628665097,12 -56917358484,88 48825296984,00 -622826,13 

    
       

  а b        

  8 598936,00 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  598936,00 390602375872,00 -455338867879,00  σx= 207894,7553 Vx= 277,69  

  1 74867 -622826,125  r= -0,032906241    

  1 652160,4577 -760246,2832  d= 0,001082821    

   -577293,4577 137420,1582  E= 0,028613924    

   b= -0,238042119       

   а= -605004,6256       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.2.2. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) Запаси (код рядка 100) (тис. грн.) 

У^2 Y*X X^2 Yx1 
Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 304 195 275 498 28697,00 8820402889,00 -2695136149,00 823517809,00 -183076,64 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 13 601 9 303 4298,00 620458281,00 -107058882,00 18472804,00 -117400,63 

ПАТ "Металургій-

ний комбінат 

"Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 2 183 055 1 710 664 472391,00 716450516356,00 -399847803694,00 223153256881,00 -1377389,98 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 1 369 925 1 083 437 286488,00 20341462042801,00 -1292104139688,00 82075374144,00 -876985,57 

ПАТ "Краматорсь-

кий завод металургі-

йного обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 0 0 -0,10 16,00 -0,40 0,01 -105831,22 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний 

завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 711 370 407 357 304013,00 44279943184,00 63972847564,00 92423904169,00 -924158,49 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний 

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 437 874 308 507 129367,00 93993025,00 -1254213065,00 16735820689,00 -454055,11 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 831 435 520 158 311277,00 85301964225,00 90913117005,00 96893370729,00 -943711,36 

Разом     -4982609,00     1536530,90 21197029320777,00 -1541122386909,40 512123717225,01 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 192066,36 2649628665097,12 -192640298363,68 64015464653,13 -622826,13 

           

  а b        

  8 1536530,90 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  1536530,90 512123717225,01 -1541122386909,40  σx= 164699,6565 Vx= 85,75  

  1 192066,3625 -622826,125  r= -0,294787024    

  1 333298,6777 -1002988,216  d= 0,086899389    

   -141232,3152 380162,0914  E= 0,830078607    

   b= -2,69175005       

   а= -105831,4842       



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.2.3. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги, за 
розрахунками, інша поточна 

(коди рядків 161, 170-200, 210) 
(тис. грн.) 

У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 2 908 357 2 012 140 896217,00 8820402889,00 -84170011989,00 803204911089,00 -630748,02 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 936 385 950 942 -14557,00 620458281,00 362600313,00 211906249,00 -670159,60 

ПАТ "Металургій-

ний комбінат 

"Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 12 641 374 22 867 559 
-

10226185,00 716450516356,00 8655790674290,00 104574859654225,00 -1112043,47 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 5 343 199 4 813 517 529682,00 20341462042801,00 -2388945801982,00 280563021124,00 -646608,95 

ПАТ "Краматорсь-

кий завод металургі-

йного обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 151 359 134 396 16963,00 16,00 67852,00 287743369,00 -668795,64 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний 

завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 25 634 786 9 601 918 16032868,00 44279943184,00 3373764347504,00 257052856305424,00 24254,49 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровськи

й трубопрокатний 

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 1 967 743 2 175 676 -207933,00 93993025,00 2015910435,00 43236132489,00 -678527,48 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 4 350 710 2 743 473 1607237,00 85301964225,00 469417674405,00 2583210774169,00 -599980,32 

Разом     -4982609,00     8634292,00 21197029320777,00 10028235460828,00 365338430448138,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 1079286,50 2649628665097,12 1253529432603,50 45667303806017,20 -622826,13 

           
                   a                                b        

        8                       8634292,00 -4982609,00 σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  8 634 292,00      365338430448138,00 10028235460828,00 σx= 6671015,249 Vx= 618,09  

    1                         1079286,5 -622826,125 r= 0,191949081    

          1                     42312494,23 1161442,706 d= 0,03684445    

   -41233207,73 -1784268,831 E= -0,074986501    

   b= 0,043272618      

   а= -669529,677      



         Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.2.4. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (балансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Незавершені капітальні інвестиції 
(код рядка 020) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 8 018 27 024 -19006,00 8820402889,00 1784986502,00 361228036,00 -475907,64 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 2 048 1 444 604,00 620458281,00 -15045036,00 364816,00 -510366,81 

ПАТ "Металургій-

ний комбінат 

"Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 1 270 719 899 559 371160,00 716450516356,00 -314162443440,00 137759745600,00 -1161517,00 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 1 413 410 915 607 497803,00 20341462042801,00 -2245166698253,00 247807826809,00 -1384057,21 

ПАТ "Краматорсь-

кий завод металургі-

йного обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 0 0 0,00 16,00 0,00 0,00 -509305,45 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний 

завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 429 691 1 285 991 -856300,00 44279943184,00 -180189496400,00 733249690000,00 995406,12 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровськи

й трубопрокатний 

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 172 791 107 530 65261,00 93993025,00 -632705395,00 4258998121,00 -623983,70 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 2 837 866 2 380 570 457296,00 85301964225,00 133560156240,00 209119631616,00 -1312877,31 

Разом     -4982609,00     516818,00 21197029320777,00 -2604821245782,00 1332557484998,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 64602,25 2649628665097,12 -325602655722,75 166569685624,75 -622826,13 

           
           а b        

        8 516818,00 -4982609,00 σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  516818,00         1332557484998,00 -2604821245782,00 σx= 402984,1621 Vx= 623,79  

       1 64602,25 -622826,125  r= -0,470864807    

       1 2578388,301 -5040113,243 d= 0,221713667    

   -2513786,051 4417287,118 E= 0,18226704    

   b= -1,757224771      

   а= -509305,451      

        

 
 
 
 



 
Додаток Д 

Таблиця Д.1.1. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 

Чисті активи (код рядка 380)  
(тис. грн.) 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (код рядка 040) 

(тис. грн) 
У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4     

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 422 431 276 886 145545,00 3831981409,00 9009672135,00 21183347025,00 171356,10 

ПАТ "Ужгородсь-кий 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 20 222 15 527 4695,00 223861444,00 -70246590,00 22043025,00 161613,90 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 2 927 924 2 666 560 261364,00 1752070500964,00 345956549512,00 68311140496,00 179366,98 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 497 549 2 476 793 -1979244,00 347859801,00 -36914879844,00 3917406811536,00 24390,38 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 622 983 489 544 133439,00 33164416321,00 -24300709729,00 17805966721,00 170518,76 

ПАТ "Комбінат експери-

ментально-будівельного 

обладнання" 293409 293407 2,00 159 15 000 -14841,00 4,00 -29682,00 220255281,00 160262,65 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 2 918 397 1 912 084 1006313,00 268824621289,00 521756183179,00 1012665853969,00 230893,02 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 276 139 120 688 155451,00 4,00 310902,00 24165013401,00 172041,27 

ПАТ "Автомобільна ко-

мпанія "Богдан Моторс" 1102326 1086221 16105,00 3 372 253 1 548 824 1823429,00 259371025,00 29366324045,00 3324893318041,00 287410,65 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 109 057 16 844 92213,00 262764100,00 -1494772730,00 8503237369,00 167667,28 

Разом     1725521,00     1628364,00 2058985376361,00 843308401198,00 8395176986864,00 1725521,00 

      172552,10     162836,40 205898537636,10 84330840119,80 839517698686,40 172552,10 

           

         а b        

        10 1628364,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  1628364,00        8395176986864,00 843308401198,00 σx= 901666,2384 Vx= 553,73  

          1 162836,4 172552,1  r= 0,148606015    

          1 5155589,897 517886,9105  d= 0,022083748    

  -4992753,497 -345334,8105  E= 0,065272685    

   b= 0,069167206       

   а= 161289,1611      

 

 

 
         



Додаток Д 

Таблиця Д.1.2. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) Адміністративні витрати  

(код рядка 070) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 25 212 26 033 -821,00 3831981409,00 -50822363,00 674041,00 81254,59 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 4 673 4 364 309,00 223861444,00 -4623258,00 95481,00 91490,65 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 474 070 372 556 101514,00 1752070500964,00 134369818212,00 10305092196,00 1008252,23 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 18 748 77 205 -58457,00 347859801,00 -1090281507,00 3417220849,00 -440838,90 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 55 628 45 391 10237,00 33164416321,00 -1864270307,00 104796169,00 181423,05 

ПАТ "Комбінат 

експериментально-

будівельного 

обладнання" 293409 293407 2,00 38 23 15,00 4,00 30,00 225,00 88827,46 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 66 464 49 689 16775,00 268824621289,00 8697552325,00 281400625,00 240647,27 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 81 45 36,00 4,00 72,00 1296,00 89017,69 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 68 003 46 049 21954,00 259371025,00 353569170,00 481978116,00 287561,04 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 11 547 10 532 1015,00 262764100,00 -16453150,00 1030225,00 97885,92 

Разом     1725521,00     92577,00 2058985376361,00 140394489224,00 14592289223,00 1725521,00 

      172552,10     9257,70 205898537636,10 14039448922,40 1459228922,30 172552,10 

           

  а b        

  10 92577,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  92577,00 14592289223,00 140394489224,00 σx= 37061,08354 Vx= 400,33  

  1 9257,7 172552,1  r= 0,799950101    

  1 157623,2674 1516515,865  d= 0,639920164    

   -148365,5674 -1343963,765 E= 0,486001145    

   b= 9,058461399       

   а= 88691,58191       



         Додаток Д 

Таблиця Д.1.3. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) Витрати на збут (код рядка 080) (тис. грн.) 

У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 12 804 26 241 -13437,00 3831981409,00 -831790611,00 180552969,00 140332,68 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 404 170 234,00 223861444,00 -3501108,00 54756,00 230990,83 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 315 110 286 630 28480,00 1752070500964,00 37697779840,00 811110400,00 418301,92 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 10 547 101 528 -90981,00 347859801,00 -1696886631,00 8277542361,00 -373894,17 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 23 183 55 766 -32583,00 33164416321,00 5933722713,00 1061651889,00 13367,51 

ПАТ "Комбінат 

експериментально-

будівельного 

обладнання" 293409 293407 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 229439,08 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 52 325 32 283 20042,00 268824621289,00 10391436286,00 401681764,00 362346,00 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 229439,08 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 230 798 228 433 2365,00 259371025,00 38088325,00 5593225,00 245122,38 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 368 272 96,00 262764100,00 -1556160,00 9216,00 230075,69 

Разом     1725521,00     -85784,00 2058985376361,00 51527292654,00 10738196580,00 1725521,00 

      172552,10     -8578,40 205898537636,10 5152729265,40 1073819658,00 172552,10 

    
       

  а b        

  10 -85784,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  -85784,00 10738196580,00 51527292654,00  σx= 31626,42426 Vx= -368,68  

  1 -8578,4 172552,1  r= 0,499743313    

  1 -125177,1494 -600663,2082  d= 0,249743378    

   116598,7494 773215,3082  E= -0,329679995    

   b= 6,631420256       

   а= 229439,0755       



         Додаток Д 

Таблиця Д.1.4. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для машинобудівних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) Інші операційні витрати 

 (код рядка 090) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харківський 

машинобудівний завод 

"Світло шахтаря" 473330 411427 61903,00 236 278 227 153 9125,00 3831981409,00 564864875,00 83265625,00 148739,46 

ПАТ "Ужгородський 

Турбогаз" 486846 501808 -14962,00 2 923 4 133 -1210,00 223861444,00 18104020,00 1464100,00 146585,49 

ПАТ "Мотор Січ" 5108798 3785140 1323658,00 4 182 952 3 253 511 929441,00 1752070500964,00 1230262015178,00 863860572481,00 340547,29 

ПАТ "Маріупольський 

завод важкого 

машинобудування" -76018 -94669 18651,00 321 994 2 482 882 -2160888,00 347859801,00 -40302722088,00 4669436948544,00 -303524,21 

ВАТ "Підприємство ХК 

"АвтоКрАЗ" 1244693 1426804 -182111,00 628 213 660 012 -31799,00 33164416321,00 5790947689,00 1011176401,00 140210,27 

ПАТ "Комбінат 

експериментально-

будівельного 

обладнання" 293409 293407 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 146837,67 

ВАТ "Дніпровагонмаш" 970387 451904 518483,00 3 502 063 1 358 963 2143100,00 268824621289,00 1111160917300,00 4592877610000,00 593492,25 

ПАТ "Автомеханізація" 93309 93307 2,00 0 0 0,00 4,00 0,00 0,00 146837,67 

ПАТ "Автомобільна 

компанія "Богдан 

Моторс" 1102326 1086221 16105,00 554 949 247 969 306980,00 259371025,00 4943912900,00 94236720400,00 210816,96 

ПАТ "Дніпровський 

машинобудівний завод" 84421 100631 -16210,00 63 285 24 226 39059,00 262764100,00 -633146390,00 1525605481,00 154978,16 

Разом     1725521,00     1233808,00 2058985376361,00 2311804893484,00 10223033363032,00 1725521,00 

      172552,10     123380,80 205898537636,10 231180489348,40 1022303336303,20 172552,10 

           

                а b        

   10 1233808,00 1725521,00  σy= 419671,6698 Vy= 243,21  

  1233808,00              10223033363032,00 2311804893484,00 σx= 1003534,013 Vx= 813,36  

                   1 123380,8 172552,1  r= 0,498369901    

                   1 8285757,073 1873715,273 d= 0,248372558    

   -8162376,273 -1701163,173 E= 0,149024164    

   b= 0,208415186      

   а= 146837,6676      



         Додаток Д 

Таблиця Д.2.1. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Собівартість реалізованої 
продукції 

 (товарів, робіт, послуг)  
(код рядка 040) (тис. грн) 

У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 102784 76799 25985,00 8820402889,00 -2440433245,00 675220225,00 -611190,15 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 397749 404154 -6405,00 620458281,00 159542145,00 41024025,00 -603479,97 

ПАТ "Металургій-

ний комбінат 

"Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 1820594 1197879 622715,00 716450516356,00 -527087148310,00 387773971225,00 -753237,02 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 239252 255696 -16444,00 20341462042801,00 74164923044,00 270405136,00 -601090,26 

ПАТ "Краматорсь-

кий завод металургі-

йного обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 366237 406891 -40654,00 16,00 -162616,00 1652747716,00 -595327,26 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний 

завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 312 316 -4,00 44279943184,00 -841712,00 16,00 -605003,67 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний 

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 55213 41465 13748,00 93993025,00 -133286860,00 189007504,00 -608277,23 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 14 19 -5,00 85301964225,00 -1460325,00 25,00 -605003,44 

Разом     -4982609,00     598936,00 21197029320777,00 -455338867879,00 390602375872,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 74867,00 2649628665097,12 -56917358484,88 48825296984,00 -622826,13 

           

  а b        

  8 598936,00 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  598936,00 390602375872,00 -455338867879,00 σx= 207894,7553 Vx= 277,69  

  1 74867 -622826,125  r= -0,032906241    

  1 652160,4577 -760246,2832  d= 0,001082821    

   -577293,4577 137420,1582  E= 0,028613924    

   b= -0,238042119       

   а= -605004,6256       



        Додаток Д 

Таблиця Д.2.2. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Адміністративні витрати  
(код рядка 070) (тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 
1 263 

427,00 1 357 344,00 -93917,00 85 516,00 87 340,00 -1824,00 8820402889,00 171304608,00 3326976,00 -557382,17 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 7 890,00 9 779,00 -1889,00 620458281,00 47053101,00 3568321,00 -559154,98 

ПАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь" 
15 061 
177,00 15 907 611,00 -846434,00 304 802,00 313 328,00 -8526,00 716450516356,00 7216696284,00 72692676,00 -740172,49 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 
12 445 
646,00 16 955 797,00 -4510151,00 482 304,00 596 489,00 -114185,00 20341462042801,00 514991591935,00 13038214225,00 -3621915,53 

ПАТ "Краматорський 

завод металургійного 

обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 -507634,41 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 231 970,00 156 781,00 75189,00 44279943184,00 15821870892,00 5653385721,00 1543070,01 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний 

завод " 
3 106 

417,00 3 116 112,00 -9695,00 276 455,00 282 502,00 -6047,00 93993025,00 58625665,00 36566209,00 -672560,25 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 163 126,00 139 632,00 23494,00 85301964225,00 6861775110,00 551968036,00 133140,83 

Разом     -4982609,00     -33788,00 21197029320777,00 545168917595,00 19359722164,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 -4223,50 2649628665097,12 68146114699,38 2419965270,50 -622826,13 

           

  а b        

  8 -33788,00 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  -33788,00 19359722164,00 545168917595,00  σx= 49011,5019 Vx= -1160,45  

  1 -4223,5 -622826,125  r= 0,888848422    

  1 -572976,2686 -16134986,31  d= 0,790051518    

   568752,7686 15512160,19  E= 0,184950042    

   b= 27,27399504       

   а= -507634,407       



         Додаток Д 

Таблиця Д.2.3. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Витрати на збут (код рядка 080) 
(тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 48 551,00 29 705,00 18846,00 8820402889,00 -1769959782,00 355171716,00 -55329,70 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 942,00 738,00 204,00 620458281,00 -5081436,00 41616,00 130247,08 

ПАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 529 644,00 401 184,00 128460,00 716450516356,00 -108732911640,00 16501971600,00 -1146511,61 

ПАТ "Маріупольсь-

кий металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 905 271,00 718 826,00 186445,00 20341462042801,00 -840895103195,00 34761738025,00 -1723738,82 

ПАТ "Краматорський 

завод металургійного 

обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 132277,85 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 266 469,00 78 614,00 187855,00 44279943184,00 39529951940,00 35289501025,00 -1737775,04 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний 

 завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 425 285,00 311 748,00 113537,00 93993025,00 -1100741215,00 12890650369,00 -997956,61 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 284 372,00 312 891,00 -28519,00 85301964225,00 -8329401735,00 813333361,00 416177,87 

Разом     -4982609,00     606828,00 21197029320777,00 -921303247063,00 100612407712,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 75853,50 2649628665097,12 -115162905882,88 12576550964,00 -622826,13 

           

  а b        

  8 606828,00 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

  606828,00 100612407712,00 -921303247063,00 σx= 82600,22701 Vx= 108,89  
  1 75853,5 -622826,125  r= -0,546755688    

  1 165800,5361 -1518227,977  d= 0,298941783    
   -89947,03609 895401,8524  E= 1,21238327    

   b= -9,954767732       
   а= 132277,8491       



         Додаток Д 

Таблиця Д.2.4. Розрахунок показників рівняння регресії та оцінка щільності зв’язку для металургійних підприємств України (небалансові фактори) (2011 р.) 

Підприємство 
Чисті активи (код рядка 380) (тис. грн.) 

Інші операційні витрати (код рядка 090) 
(тис. грн.) У^2 Y*X X^2 Yx1 

Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 Гр. 3 Гр. 4 Гр.3-Гр.4 

ПАТ "Харцизький 

трубний завод" 1 263 427,00 1 357 344,00 -93917,00 218 852,00 119 846,00 99006,00 8820402889,00 -9298346502,00 9802188036,00 -762225,75 

ПАТ "Токмацький 

ковальсько-штампу-

вальний завод" 374 414,00 399 323,00 -24909,00 10 608,00 7 652,00 2956,00 620458281,00 -73631004,00 8737936,00 -767277,73 

ПАТ "Металургійний 

комбінат "Азовсталь" 15 061 177,00 15 907 611,00 -846434,00 739 774,00 816 943,00 -77169,00 716450516356,00 65318465346,00 5955054561,00 -771492,09 

ПАТ "Маріуполь-

ський металургійний 

комбінат ім. Іліча" 12 445 646,00 16 955 797,00 -4510151,00 18 901 427,00 
18 684 
208,00 217219,00 20341462042801,00 -979690490069,00 47184093961,00 -756008,06 

ПАТ "Краматорський 

завод металургійного 

обладнання" 115 039,00 115 035,00 4,00 38,00 39,00 -1,00 16,00 -4,00 1,00 -767433,26 

ПАТ "Єнакієвський 

металургійний завод" 372 653,00 162 225,00 210428,00 25 424 487,00 5 737 907,00 19686580,00 44279943184,00 4142607656240,00 387561432096400,00 268028,46 

ВАТ "Інтерпайп 

Нижньодніпровський 

трубопрокатний  

завод " 3 106 417,00 3 116 112,00 -9695,00 1 891 401,00 1 288 538,00 602863,00 93993025,00 -5844756785,00 363443796769,00 -735724,22 

ПАТ "Алчевський 

металургійний 

комбінат" 983 184,00 691 119,00 292065,00 2 133 552,00 670 420,00 1463132,00 85301964225,00 427329647580,00 2140755249424,00 -690476,36 

Разом     -4982609,00     21994586,00 21197029320777,00 3640348544802,00 390128581217088,00 -4982609,00 

      -622826,13   0,00 2749323,25 2649628665097,12 455043568100,25 48766072652136,00 -622826,13 

           

            а b        

              8 21994586,00 -4982609,00  σy= 1503900,357 Vy= -241,46  

 21994586,00     390128581217088,00 3640348544802,00 σx= 6419290,796 Vx= 233,49  

         1 2749323,25 -622826,125  r= 0,224507957    

         1 17737482,36 165511,1192  d= 0,050403823    

   -14988159,11 -788337,2442  E= -0,232178892    

   b= 0,052597336       

   а= -767433,2044       

 



ДОДАТОК Е 

Оцінка факторів ризику для коригування ринкової вартості  

ПАТ “Підприємство-2” та ПАТ “ Підприємство -3” 

Таблиця Е.1. Оцінка факторів ризику для коригування ринкової вартості ПАТ “Підприємство-2” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА                           

1  Значний податковий тиск 0,08 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,02 -0,03 -0,02 -0,002 

2  Невизначеність регуляторного 

середовища, суперечливість 

законодавства 

0,08 -0,40 -0,03 -0,03 -0,05 -0,40 -0,03 -0,04 -0,02 -0,03 -0,03 -0,11 -0,008 

3  Недостатньо гнучка система 

ціноутворення 

0,13 0,60 0,61 0,58 0,59 0,61 0,60 0,60 0,64 0,60 0,60 0,60 0,078 

4  Інфляційна втрата вартості 

капіталу 

0,05 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,001 

5  Коливання курсів валют 0,09 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,20 0,15 0,014 



Продовження табл. Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФАКТОРИ МЕЗОСЕРЕДОВИЩА                            

6   Відсутність системи єдиних 

нормативів виробництва 

окремих видів продукції 

0,06 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,001 

7  Недобросовiсна конкуренцiя зi 

сторони зарубiжних виробникiв 

електроламп 

0,14 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,002 

8   Присутність аналогiчної 

продукцiї iнших виробникiв на 

внутрiшньому та зовнiшньому 

ринках  

0,11 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,002 

9   Високотехнологічне 

виробництво витісняється 

виробництвом більш низького 

рівня 

0,08 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 -0,002 

10   Низький рівень оновлення 

виробничого апарату 

підприємств галузі 

0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 0,000 

ФАКТОРИ 

МІКРОСЕРЕДОВИЩА 

                          

11   Наявнiсть застарiлого 

обладнання 

0,06 -0,05 -0,03 -0,05 -0,05 -0,02 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,002 

12   Необхідність виведення  з 

виробництва непродуктивних 

ресурсів 

0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 0,000 

13   Відповідність продукції 

стандартам якості 

0,09 0,44 0,43 0,54 0,34 0,53 0,54 0,54 0,43 0,44 0,52 0,48 0,043 

14   Відсутність досліджень i 

розробок нових видів продукції 

0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,000 

 Загальний показник ризику 

оцінки вартості підприємства 
+0,114 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Таблиця Е.2. Оцінка факторів ризику для коригування ринкової вартості ПАТ “Підприємство-3” 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФАКТОРИ 

МАКРОСЕРЕДОВИЩА   

                        

1  Неконкурентоспроможність  

продукції вітчизняних 

підприємств 

0,03 -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,04 -0,03 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,001 

2  Невизначеність регуляторного 

середовища, суперечливість 

законодавства 

0,08 -0,18 -0,20 -0,16 -0,20 -0,21 -0,20 -0,20 -0,21 -0,23 -0,21 -0,20 -0,016 

3  Неналагодженість випуску 

комплектуючих усередині 

країни 

0,18 -0,25 -0,24 -0,25 -0,25 -0,24 -0,20 -0,28 -0,22 -0,26 -0,24 -0,24 -0,044 

4  Інфляційна втрата вартості 

капіталу 

0,08 -0,80 -0,90 -0,13 -0,08 -0,06 -0,08 -0,05 -0,11 -0,06 -0,09 -0,24 -0,019 

5  Коливання курсів валют 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,001 

6  Великі обсяги імпорту 

продукції 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,000 

 



Продовження табл. Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ФАКТОРИ МЕЗОСЕРЕДОВИЩА                            

7   Невідповідність виробничих 

потужностей потенціалу ринків 

збуту та низький рівень їх 

завантаження 

0,05 -0,23 -0,21 -0,23 -0,21 -0,20 -0,18 -0,21 -0,21 -0,22 -0,20 -0,21 -0,011 

8   Зниження темпів випуску 

наукоємної продукції високого 

технологічного рівня 

0,09 -0,31 -0,28 -0,30 -0,32 -0,30 -0,31 -0,30 -0,29 -0,28 -0,29 -0,30 -0,027 

9   Відсутність достатнього 

державного фінансування 

лікувальних установ 

0,14 -0,31 -0,37 -0,33 -0,31 -0,32 -0,33 -0,31 -0,36 -0,32 -0,34 -0,33 -0,046 

10   Трудомісткість галузі та 

підвищені вимоги до 

кваліфікації робочої сили 

0,08 -0,03 -0,05 -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 -0,03 -0,03 -0,002 

ФАКТОРИ МІКРОСЕРЕДОВИЩА                           

11   Високий ступінь зношеності 

необоротних активів (95-97 %) 

0,05 -0,32 -0,34 -0,30 -0,38 -0,36 -0,36 -0,34 -0,31 -0,36 -0,38 -0,35 -0,007 

12   Обмеженість кадрових та 

фінансових ресурсів 

0,09 -0,08 -0,09 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,07 -0,09 -0,008 

13   Відсутність проведення 

самостійних досліджень і 

ведення розробок нових видів 

продукції 

0,04 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,06 -0,05 -0,002 

14  Перевищення вартості 

статутного капіталу над 

вартістю чистих активів 

0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,000 

15   Нестача оборотних коштах для 

забезпечення безперервності 

розвитку підприємства 

0,02 -0,06 -0,06 -0,05 -0,06 -0,04 -0,04 -0,06 -0,07 -0,05 -0,04 -0,05 -0,003 

 Загальний показник ризику 

оцінки вартості підприємства 
-0,181 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


ДОДАТОК Ж 

Підходи авторів до проведення аналізу показників вартості підприємства 

 
№ 

з/п 
Джерело Показники Характеристика 

1 2 3 4 

1 Нестеренко Ж.К. 

Удосконалення 

оцінки підприємств 

методами доданої 

вартості / 

Ж.К. Нестеренко, 

Т.А. Афанасьєва // 

Економічний 

простір. – 2010. – 

№ 37. – С. 223-234 

Рентабельність власного капіталу – %100
АК

ЧП
 

Показує скільки чистого прибутку припадає на одиницю 

акціонерного капіталу (не менше 20 %) 

Рентабельність активів – %100
Активи

ЧП
 

Показує скільки чистого прибутку припадає на одиницю 

коштів, інвестованих в активи (не менше 14 %) 

Чистий прибуток на 1 просту акцію – %100
.акційпрСРК

ЧП
, 

де СРК пр. акцій – середньорічна кількість простих акцій 

Показує скільки чистого прибутку припадає на 1 просту 

акцію (збільшення) 

Рентабельність чистих активів – %100
ЧА

ЧП
,  

де ЧА  – чисті активи 

Характеризує віддачу активів, сформованих за рахунок 

власних джерел фінансування 

Коефіцієнт Р/Е – Ціна акції / ЧП на 1 акцію Показує інвестиційну привабливість акції; умовний термін 

окупності поточної вартості акцій 

2 Россоха В.В. 

Управління вартістю 

бізнесу в процесі 

фінансового 

оздоровлення 

підприємств / 

В.В. Россоха, О.П. 

Осетрова // 

Агроінком. – 2011. – 

№1-3. – С. 64-67 

Коефіцієнт капіталізації прибутку Визначає політику менеджменту у сфері використання 

отриманих фінансових результатів та інвестицій 

Коефіцієнт рентабельності продажів Характеризує ефективність менеджменту у сфері 

просування продукції підприємства на ринок і її реалізації 

Коефіцієнт оборотності Відображає політику менеджменту у сфері формування 

складу майна підприємства і ефективність його 

використання 

Коефіцієнт фінансового левериджу  Характеризує політику підприємства у сфері формування 

структури капіталу 

 

 

 

 

 

 



Продовження Додатку Ж 

1 2 3 4 
3 Бродська І.І. 

Методичні підходи 
до побудови 
аналітичної моделі 
інтегральної оцінки 
вартості бізнесу / І.І. 
Бродська // 
Економічні науки. – 
Серія “Облік і 
фінанси”. – Випуск 7 
(25). – Ч. 4. – 2010. 

Специфічні показники (коефіцієнт поліпшень, коефіцієнт 
іпотечної заборгованості, коефіцієнт втрат при зборі платежів, 
коефіцієнт самоокупності, коефіцієнт операційних витрат, 
іпотечна константа, загальна ставка доходу, ставка грошових 
надходжень на власний капітал, мультиплікатор валових 
рентних платежів) 

Використовуються виключно для оцінки вартості 
підприємства 

Традиційні показники (класичні, універсальні) (фінансова 
стійкість; ділова активність, ліквідність, прибутковість, 
оборотність) 

Використовуються для загальної оцінки фінансового стану 
підприємства, інформація про яку використовується не тільки 
оцінниками, але й менеджерами підприємства, фінансистами, 
контрагентами, аудиторами та іншими користувачами 
аналітичної інформації 

Показники, що розраховуються за даними фінансової звітності  

Показники, що розраховуються на основі іншої інформації  
Абсолютні показники Обсяг прибутку, обсяг доходу, обсяг витрат, вартість 

основних засобів, запасів тощо 
Відносні показники Показники, що характеризують певні пропорції та 

співвідношення (коефіцієнт ліквідності, ділової 
активності); показники динаміки (темп росту, темп 
приросту) 

Фактичні Характеризують подію, що відбулася. Мають конкретну 
числову характеристику на певну дату, або певний період 

Прогнозні Носять імовірнісний характер і описують економічні 
явища майбутнього. Виражаються як фіксованою 
числовою характеристикою, так і певним інтервалом 

Одиничні  Характеризують якусь конкретну закономірність, масштаб, 
явище  

Комплексні Ґрунтуються на синтезі окремих одиничних показників на 
основі побудови багатофакторних кореляційно-регресійних 
моделей, дискримінантних та параметричних моделей, 
банальних узагальнюючих оцінок окремих одиничних 
показників  

Показники інвестиційної привабливості  Діюча методика інвестиційної привабливості підприємства 
включає 58 показників (Положення про порядок здійснення 
аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 
приватизації. Затв. Наказом Міністерства фінансів України, 
Фондом держмайна України від 26 січня 2011 р. № 49/121)  

 



Продовження Додатку Ж 

1 2 3 4 

4 Кравченко О. 

Ринкова вартість 

компанії: 

методологія оцінки 

та шляхи 

максимізації / 

О. Кравченко // 

Міжнародна 

економічна політика 

– 2007. – № 7. – 

С. 153-175 

Рентабельність чистих активів – 
CE

S

S

NOPAT
ROCE ,  

де S – чистий дохід компанії від реалізації,  

S

NOPAT
 – операційна маржа від реалізації,  

CE

S
 – показник інтенсивності використання чистих активів 

(оборот активів) 

Операційна маржа компанії, ефективність використання 

активів, інвестиції, що забезпечують зростання компанії на 

рівні оперативного менеджменту 

5 Нусінова О.В. Оцінка 

вартості бізнесу 

промислових 

підприємств за 

методом експертної 

вартості / 

О.В. Нусінова // 

БІЗНЕСІНФОРМ. –  

2011. – № 3. –  

С. 71-74 

Метод експертної вартості – 

)
)1(

(

)(;

max.
12/

НЗ
q

З
m

НЗЕВІTDAЧА

Sеекс
T

, де НЗ  – 

величина приросту надмірних зобов’язань підприємства, 

грн. 

ЧА – балансова вартість чистих активів, грн;  

З – загальна величина зобов’язань підприємства, грн;  

q – річна дисконтна ставка, частки од.; 

T – період погашення зобов’язань, міс.; 

m – мультиплікатор MC/EBITDA, частки од. 

Метод експертної вартості дозволяє в умовах слабого рівня 

розвитку вітчизняного фондового ринку виконати оцінку 

вартості бізнесу з використанням порівняльного 

(ринкового) підходу. Крім того, експертна вартість бізнесу, 

визначена із застосуванням мультиплікатора ринкової 

капіталізації та суми операційного прибутку і амортизації, 

враховує не тільки рівень прибутковості в поточному 

періоді, а й зміну його фінансового стану 

6 Гринкевич С.С. 

Управління 

ринковою вартістю 

підприємства / 

С.С. Гринкевич, 

І.І. Ониськів // 

Науковий вісник 

НЛТУ України. – 

2010. − Вип. 20.1. –  

С. 187-190 

Коефіцієнт еластичності: 
ii

i
f

P

df

dP
Kf ,  

де: Kfi – коефіцієнт чутливості вартості об'єкта до зміни i-го 

чинника вартості;  

dP – величина зміни вартості об'єкта;  

dfi – величина зміни i-го чинника вартості;  

P – поточна вартість об'єкта;  

fi – поточне значення i-го чинника вартості. 

Визначення ступеня чутливості вартості об'єкта оцінки до 

зміни чинника вартості 

 

 

 



Продовження Додатку Ж 

1 2 3 4 
7 Денисюк О.Г. Аналіз 

вартісного 
потенціалу 
підприємства / 
О.Г. Денисюк // 
Вісник ЖДТУ / 
Економічні науки. –. 
2011. – № 4 (58). – 
С. 208-210 

Вартість власного капіталу: визначається сумою першого 
розділу пасиву балансу 

Впливають численні фактори, які формують витрати і 
доходи підприємства 

Величина статутного капіталу за номінальною, балансовою 
і ринковою вартістю 

Номінальна вартість – це певна абстрактна цифра, що 
позначає сумарну вартість створеного статутного капіталу. 
Балансова вартість, або забезпеченість активами – 
визначається величиною активів, які дорівнюють сумі 
власного капіталу за балансом. Ринкова вартість – 
визначається при продажі майнового комплексу, коли 
кожен елемент потенціалу знаходить своє вираження в 
конкретних вартісних показниках з урахуванням стану і 
результативності використання та майбутніх прогнозів.  

Величина прибутку на одиницю (прибутковість) статутного 
капіталу – обчислюється шляхом ділення чистого прибутку 
на номінальну вартість статутного капіталу 

Зростання величини показника значною мірою впливає на 
збільшення ринкової вартості потенціалу підприємства. 
Важливим є не лише темп зростання прибутковості 
статутного капіталу, але й стабільність цього показника 

Величина дивіденду на одиницю статутного капіталу 
(власна прибутковість вкладень для інвесторів) – 
розраховується як відношення частини прибутку, що 
виплачується власникам до номінальної вартості 
статутного капіталу 

Зменшення дивідендів може призвести до відтоку 
інвесторів і серйозно вплинути на ринкову вартість 
потенціалу підприємства 

Коефіцієнти виплати та покриття дивідендів – позначають 
відношення між отриманим підприємством чистим 
прибутком та коштами, виплаченими в якості дивідендів. 
Для визначення першого показника слід розділити фонд 
дивідендів на суму чистого прибутку, а другого – навпаки 

Коефіцієнт покриття дивідендів висвітлює перспективи 
майбутньої стабільності дивідендних виплат та їх зростання. 
Його високий рівень Свідчить про постійність та захищеність 
дивідендів від ризику, тобто їх буде виплачено навіть при 
зменшенні прибутку, а також, що підприємство проводить 
політику накопичення прибутку, тобто очікується зростання 
обсягів господарської діяльності 

Коефіцієнти прибутку та дивідендів на ринкову вартість 
статутного капіталу – вказує на відношення, відповідно, 
чистого прибутку і дивідендів до вартості потенціалу 
підприємства на ринку 

Відображають той рівень прибутковості, який свідчить про 
ефективність господарської діяльності і може зацікавити 
нових інвесторів 

Коефіцієнт співвідношення ринкової вартості статутного 
капіталу і чистого прибутку 

Означає, у скільки разів вартісний потенціал підприємства 
перевищує його річний прибуток 

Коефіцієнт співвідношення ринкової і балансової вартості 
потенціалу підприємства 

Формує оцінку інвестора на підприємство в цілому, на його 
менеджмент, прибутки, ліквідність та перспективи зростання 



 

ДОДАТОК З 

Таблиця З.1.Загальна оцінка фінансового стану ПАТ “Підприємство-1” за 2010-2011 рр.  

в процесі оцінки складових вартості підприємства 

 
№ 

з/

п 
Назва  

Порядок 

розрахунку 

Умовні 

позначення 

Розрахунок за відповідний звітний період Відхилення 

2010 рік 2011 рік Абсол. (+/-) 
Віднос. 

(%) 

1 2 3 4 5  6 7 8 

Оцінка платоспроможності підприємства  

1 
Високоліквідн

і активи 

∑ Ф 1 (Р 220 – 

Р 240) 
А1 512230,00 447984,00 -64246,00 

-

12,54 % 

2 
Швидколіквід

ні активи 

∑ Ф 1 (Р 150 – 

Р 210) 
А2 1380843,00 1580625,00 199782,00 14,47 % 

3 

Повільнолік-

відні активи 

∑ Ф 1 (Р 100 – 

Р 140, Р 250, 

Р 270) 

А3 2363998,00 3610069,00 1246071,00 52,71 % 

4 
Важколіквідні 

активи 
Ф 1 Р 080 А4 1896693,00 2543661,00 646968,00 34,11 % 

5 

Найбільш 

термінові 

пасиви 

∑ Ф 1 (Р 530 – 

Р 610) 
П1 1642482,00 2130542,00 488060,00 29,71 % 

6 
Короткострок

ові пасиви 

∑ Ф 1 (Р 500 – 

Р 520) 
П2 438524,00 321557,00 -116967,00 

-

26,67 % 

7 
Довгострокові 

пасиви 

Ф 1 Р 480, 

Р 630 
П3 265956,00 83398,00 -182558,00 

-

68,64 % 

8 
Постійні ∑ Ф 1 (Р 380, 

Р 430) 
П4 3806802,00 5646842,00 1840040,00 48,34 % 

Оцінка ліквідності підприємства 

9 

Коефіцієнт 

покриття 

Ф 1 Р 260 /  

Ф 1 Р 620 

оборотні активи 

/ поточні 

зобов’язання 

 

4253467,00/2081006,00 = 2,04 5625754 / 2452099 = 2,29 0,25 12,25 % 

 

 



 

Продовження табл. З.1 
1 2 3 4 5  6 7 8 

10 

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

  Ф 1 (Р 150 – 

Р 240) / Ф 1 

Р 620 

 

(високоліквідні 

активи + 

швидколіквідні 

активи) / поточні 

зобов’язання 

91,0

00,2081006/00,1893073

00,2081006

00,32726800,115931

00,6903100,84512

00,371700,766749

00,20068700,325178

 00,2452099

00,25834700,89529

00,10010800,185217

00,524200,731861

00,24275700,415548

= 

2028609,00/2452099,00 = 0,83 

-0,08 -8,79 % 

11 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  

Ф 1 (Р 220 + Р 

230 + Р 250) /  

Ф 1 Р 620 

 

(грошові кошти + 

поточні фінансові 

інвестиції) / 

поточні 

зобов’язання 
25,0

00,2081006/00,512230

00,2081006

00,327268

00,11593100,69031

 

14,0

2452099/00,342383

2452099

00,152746

00,8952900,100108

 
0,11 44,00 % 

12 

Частка 

оборотних 

засобів в 

активах 

Ф 1 Р 260 / Ф 1 

Р 280 оборотні активи / 

валюта балансу 

4253467,00/6453764,00 = 0,65 

або 65 % 

5625754,00/8182339,00 = 0,69 або 

69 % 
4 6,15 % 

13 

Робочий капітал 
(розмір власних 

оборотних 
засобів), тис. 

грн. 

Ф 1 (Р 260 + 

+ Р 270) –  

– Ф 1 (Р 620 + 

Р 630) 

оборотні активи – 

поточні 

зобов’язання 

(4253467,00 + 3604,00) –  

– (2081006,00 + 60,00) = 

4257071,00 – 2081066,00 = 

2176005,00 

(5625754,00 + 12924,00) –  

– (2452099,00 + 198,00) = 

5638678,00 – 2451297,00 = 

3187381,00 

1011376,00 46,48 % 

Оцінка ділової активності (оборотності) 

14 

Коефіцієнт 

оборотності 

активів 

Ф 2 Р035 / 

(Ф 1 Р 280 Г 3 

+ Ф 1 Р 280 Г4) 

х 0,5 

чистий дохід / 
(валюта балансу 

на початок періоду 
+валюта балансу 
на кінець періоду) 

х 0,5 
72,0

50,5188427/00,3745680

5,0*00,615376400,4223091

00,3745680

 
81,0

00,7162121/00,5792524

5,0*00,818233900,6141903

00,5792524

 0,09 12,5 % 

15 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів 

Ф2 Р 035 / 

(Ф 1 Р 260 Г 3 

+ 

Ф 1 Р 260 Г 4) 

х 0,5* 

чистий дохід / 
(оборотні активи 

на початок періоду 
+ оборотні активи 
на кінець періоду) 

х 0,5 

06,150,3533707/00,3745680

5,0*00,425346700,2813948

00,3745680
 

17,100,4941170/00,5792524

5,0*00,562575400,4256586

00,5792524
 

0,11 10,38 % 



Продовження табл. З.1 
1 2 3 4 5  6 7 8 

16 

Коефіцієнт 

оборотності 

власного 

капіталу 

Ф2 Р 035 / 

(Ф 1 Р 380 Г 3 

+ 

Ф 1 Р 380 Г 4) 

х 0,5 

чистий дохід / 

(власний капітал 

на початок 

періоду + власний 

капітал на кінець 

періоду) х 0,5 

18,100,3179703/00,3745680

5,0*00,379973200,2559674

00,3745680
 

30,100,4446969/00,5792524

5,0*00,510879800,3785140

00,5792524
 0,12 10,17 % 

17 

Коефіцієнт 

оборотності 

коштів в 

розрахунках 

(дебіторської 

заборгованості) 

Ф 2 Р 035 / (Ф 

1  Σ (Р 150 – 

Р 210) Г 3 + 

+ Ф 1 Σ (Р 150 

–  Р 210) Г 4) х 

0,5 

чистий дохід / 

(розрахунки на 

початок періоду + 

розрахунки на 

кінець періоду) х 

0,5 

36,300,1114844/00,3745680

5,0*00,138084300,848845

00,3745680
 

91,300,1482313/00,5792524

5,0*00,158062500,1384001

00,5792524

 0,55 16,37 % 

18 

Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості 

Ф 2 Р 035 / 

(Ф 1 Р 620 Г 3 

+  

Ф 1 Р 620 Г 4) 

х 0,5 

чистий дохід / 

(кредиторська 

заборгованість на 

початок періоду + 

кредиторська 

заборгованість на 

кінець періоду) х 

0,5 

12,250,1765637/00,3745680

5,0*00,208100600,1450269

00,3745680
 

55,250,2268018/00,5792524

5,0*00,245209900,2083938

00,5792524
 

0,43 20,28 % 

19 

Тривалість 

обороту 

(тривалість 

погашення 

дебіторської 

заборгованості) 

360 / 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

кількість днів / 

коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

365 / 2,12 = 172 365 / 2,55 = 143 -29,00 -16,86% 

20 

Частка 

дебіторської 

заборгованості 

в загальному 

обсязі 

оборотних 

активів 

(Ф 1 Σ (Р 150 – 

Р 210) / 

Ф 1 Р 260) х 

100 

 

(дебіторська 

заборгованість / 

оборотні активи) х 

100 

1380843,00 / 4253467,00 х 

100 % = 32,46 % 

1580625,00 / 5625754,00 х 100 % 

= 28,10 % 
-4,36 -13,4 % 

 



Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності й розміщені 

в порядку її зниження, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою термінів погашення і розміщені в порядку 

збільшення терміновості погашення зобов’язань. Аналіз ліквідності балансу станом на 31.12.11 р. представлено в 

табл. З.2. 

Таблиця З.2. Аналіз ліквідності балансу ПАТ “Підприємство-1” станом на 31.12.11 р., тис. грн. 

№ 

з/

п 

Групи 

акти-

вів 

На початок періоду На кінець періоду Групи 

зобов’я-

зань 

На початок періоду На кінець періоду 
Платіжний надлишок 

або недостача, тис. грн. 

Сума, тис. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, тис. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, тис. 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сума, тис. 

грн. 

Питома 

вага, % 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1 А1 512230,00 8,32 447984,00 5,48 П1 1642482,00 26,67 2130542,00 26,04 -1130252,00 -1682558,00 

2 А2 1380843,00 22,44 1580625,00 19,32 П2 438524,00 7,13 321557,00 3,93 +942319,00 +1259068,00 

3 А3 2363998,00 38,42 3610069,00 44,12 П3 265956,00 4,32 83398,00 1,02 +2098042,00 +3526671,00 

4 А4 1896693,00 30,82 2543661,00 31,08 П4 3806802,00 61,87 5646842,00 69,01 -1910109,00 -3103181,00 

Баланс 6153754,00 100,00 8182339,00 100,00 – 6153754,00 100,00 8182339,00 100 – – 

 

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення: 

А1  П1; А2  П2;
 

А3 П3; А4  П4;
  

Якщо одна або декілька нерівностей системи мають протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, 

ліквідність балансу не є абсолютною. 

Таблиця З.3. Фактичне співвідношення активів та пасивів ПАТ “Підприємство-1” на кінець 2011 р. 

Співвідношення На початок періоду На кінець періоду 

А1  П1 512230,00  1642482,00 не виконується 447984,00  2130542,00 не виконується 

А2  П2 1380843,00  438524,00 виконується 1580625,00  321557,00 виконується 

А3 П3 2363998,00  265956,00 виконується 3610069,00  83398,00 виконується 

А4  П4 1896693,00  3806802,00 не виконується 2543661,00  5646842,00 не виконується 

  

 



Таблиця 2.15. Розрахунок ринкової вартості ПАТ “Підприємство-3” 

Показник Порядок розрахунку 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистий прибуток 

(збиток) фактичний, тис. 

грн. 

Ф.№ 2, ряд. 220  

24,00 х х х х х 

Чистий прибуток 

(збиток) прогнозований, 

тис. грн. 

метод адаптивного моделювання 

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність власного 

капіталу (ROC – Return 

on Capital), % 

ROC = EBIT (1 - T) / (BE), де BE - 

балансова вартість власного капіталу 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Вартість власного 

капіталу, % 

за офіційними даними дохідності 

ОВДП за 2012 рік 
х 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 

Вартість чистих активів, 

тис. грн. 

розрахункова величина, що 

визначається станом на кінець року з 

урахуванням дисконтованих 

фінансових результатів діяльності за 

попередній рік 

14103,00 14103,00 12508,20 11093,75 9839,25 8726,60 

Ставка дисконтування, % (1+re)
t
, де re – вартість власного 

капіталу, t – ознака часу  
х 112,75 127,13 143,33 161,61 182,21 

Дисконтована різниця 

між чистим прибутком 

(збитком) і вартістю 

власного капіталу, тис. 

грн. 

 

х -1594,80 -1414,45 -1254,50 -1112,64 -986,82 

Ринкова вартість 

підприємства, тис. грн. 

 

7739,78 х х х х х 
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Таблиця 3.2. Суттєві статті балансу машинобудівних підприємств України станом на 31.12.2011 р., % 

Статті балансу 

П
А
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 “
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й
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ш

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нематеріальні активи – – – – – 8,04 – – – – 

Незавершені капітальні інвестиції – 0,82 – – – 12,46 – – 8,06 – 

Основні засоби 18,67 33,70 22,25 21,75 6,47 6,64 3,02 0,01 0,75 28,92 

Довгострокова дебіторська заборгованість – – – – – 11,52 – – – – 

Інші фінансові інвестиції – – – – 28,88 – – – 8,85 – 

Справедлива вартість інвестиційної 

нерухомості 

– – – – – – – – 18,03 – 

Відстрочені податкові активи – – – 13,44 – – – – – – 

Виробничі запаси 15,75 1,79 10,78 – – – 13,68 – 5,62 3,71 

Незавершене виробництво 11,03 – 28,59 – – – – – – 2,02 

Готова продукція – – – – 2,31 – – – – – 

Товари – – – – – 39,36 – – – – 

Векселі одержані – – – – – – – 26,91 – – 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи та послуги 

18,77 – 5,08 – – 13,73 – – – 13,22 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 

– – – – – – 11,27 – – – 

Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами 

– – 8,94 3,96 – – 29,14 – – 46,15 

Інша поточна дебіторська заборгованість – 53,68 – 46,73 40,38 – – – 35,00 – 

Поточні фінансові інвестиції – 7,07 – – 12,95 – 11,50 26,52 – – 

Грошові кошти та їх еквіваленти 15,79 – – – – – 10,30 46,56 – – 

Інші оборотні активи    6,39       
 



Таблиця 3.3. Суттєві статті балансу металургійних підприємств України станом на 31.12.2011 р., % 

Статті балансу 

П
А

Т
 "

Х
а
р
ц
и
зь

к
и
й
 т

р
уб

н
и
й
 

за
во

д
" 

П
А

Т
 "

Т
о
к
м

а
ц
ьк

и
й
 

к
о
ва

ль
сь

к
о

-

ш
т

а
м

п
ув

а
ль

н
и
й
 з

а
во

д
" 

П
А

Т
 "

М
ет

а
лу

р
гі

й
н
и
й
 

к
о
м

б
ін

а
т

 "
А

зо
вс

т
а
ль

" 

П
А

Т
 "

М
а
р
іу

п
о
ль

сь
к
и
й
 

м
ет

а
лу

р
гі

й
н

и
й
 к

о
м

б
ін

а
т

 

ім
. 
Іл

іч
а
" 

П
А

Т
 "

К
р
а
м

а
т

о
р
сь

к
и
й
 

за
во

д
 м

ет
а
лу

р
гі

й
н

о
го

 

о
б
ла

д
н
а
н
н
я
" 

П
А

Т
 "

Є
н

а
к
іє

вс
ь
к
и
й
 

м
ет

а
лу

р
гі

й
н

и
й
 з

а
во

д
" 

В
А

Т
 "

Ін
т

ер
п
а
й
п
 

Н
и
ж

н
ь
о
д

н
іп

р
о
вс

ь
к
и
й
 

т
р
уб

о
п
р
о
к
а
т

н
и
й
 з

а
во

д
 "

 

П
А

Т
 "

А
лч

ев
сь

к
и
й
 

м
ет

а
лу

р
гі

й
н

и
й
 к

о
м

б
ін

а
т

" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Незавершені капітальні інвестиції – – 4,45 7,21 – 1,42 – 21,36 

Основні засоби 18,11 3,25 33,44 46,73 – 8,34 42,00 29,63 

Довгострокові фінансові інвестиції, 

які обліковуються за методом участі 

в капіталі інших 

– – – – 0,15 – – – 

Виробничі запаси 7,04 1,08 7,65 6,99 – 2,35 7,77 6,26 

Незавершене виробництво – – 4,53 4,02 – – 4,75 – 

Готова продукція 3,62 – – – – – – – 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи та послуги 

61,11 – 42,01 20,73 – 82,35 26,91 17,31 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх 

розрахунків 

5,98 53,87 – – – – – – 

Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 

– – – – – 1,33 6,43 6,86 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

– 20,56 – – 32,27 – – – 

Поточні фінансові інвестиції – 19,98 – – 67,58 – – – 
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