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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оцінка вартості сільськогосподарських

організацій має велике значення для потенцій-
ного покупця при визначенні обгрунтованої
ціни угоди, для кредитора — при прийнятті
рішення про надання іпотечного кредиту, для
страхової організації — при відшкодуванні
шкоди напередодні втрат, для інвесторів — при
визначенні вихідної та майбутньої вартості
проекту розвитку бізнесу. При цьому процеду-
ра оцінки дозволяє збалансувати структуру ак-
тивів сільськогосподарської організації, наве-
сти порядок нарахування амортизацій та опти-
мізувати структуру собівартості продукції. В
результаті проведення оцінки вартості органі-
зації сприяє оптимізації системи його управлі-
ння та успіху застосування сучасних методів
фінансового менеджменту для управління кри-
зовими господарськими ситуаціями і при ре-
структуризації виробництва.
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THE MODEL OF ECONOMIC VALUATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Автором статті розглядається проблема розробки підходів та моделі оцінки бізнесу сільськогосподарських організацій
з урахуванням всіх особливостей їх відтворювального процесу і соціальної значущості з позиції управління вартістю та
підвищення ефективності при реалізації майнових інтересів сільських товаровиробників. Для її досягнення пропонується:
виявити проблеми оцінки бізнесу і управління вартістю сільськогосподарських організацій на основі сформованих підходів
і методик оцінки бізнесу сільськогосподарських підприємств; обгрунтувати та розробити модель оцінки бізнесу сільсько-
господарських підприємств з позицій управління вартістю; обгрунтовано рекомендації з розробки та вдосконалення систе-
ми регламентів управління вартістю сільськогосподарських підприємств на основі моделі оцінки бізнесу; обгрунтовано не-
обхідність розробки механізму підвищення ефективності управління вартістю сільськогосподарської організації. Приділе-
но увагу методам визначення вартості підприємства та особливостей їх використання в сучасних умовах.

The author of the article considers the problem of the development of approaches and models for assessment of agricultural
business organizations, taking into account all the peculiarities of their reproductive process and social significance from the
standpoint of cost management and efficiency in realization of the property interests of rural producers. To achieve this it is
proposed to: identify issues of business valuation and management cost of the agricultural organizations on the basis of existing
approaches and methods of business valuation of agricultural enterprises; to substantiate and develop assessment model for
agricultural business enterprises from the position of cost management; substantiated recommendations on development and
improvement of the system of regulations to control the cost of agricultural enterprises on the basis of a valuation model business;
the necessity of the development of the mechanism of increase of a management efficiency by cost agriculture organization.
Attention is paid to the methods of determining the value of the enterprise and peculiarities of their use in modern conditions.

Ключові слова: управління вартістю підприємства, дохідний підхід, метод чистих ак-
тивів, оцінка бізнесу, фактори вартості.

Key words: value-based management of the enterprise, income approach, a method of net assets,
business valuation, cost factors.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти проблеми управління вартістю
українських сільськогосподарських організацій
є предметом активних дискусій і досліджень в
економічній літературі. Теоретичні аспекти оц-
інки бізнесу підприємств відображені в роботах
таких авторів як Ю.П. Аніскін, М.І Аллахвер-
дієв, С.В. Валдайцев, А.Г. Грязнова, А.І. Зімін,
Ю.В. Козир, Л.І. Найдьонова, О.І. Овечкіна,
Н.А. Колайко, Є.Є. Румянцева, П.Р. Синявсь-
кий, Г.І. Сичов. Але на сьогоднішній день ще не
розроблено моделі оцінки бізнесу сільськогос-
подарських організацій, яка дозволила б визна-
чити вартість їх потенціалу, та разом з тим, мож-
ливість виявити внутрішні та зовнішні фактори
стійкості, підняти їх конкурентоспроможність
в цілях ефективного управління вартістю.

Завданням статті є розробка підходів та
моделі оцінки вартості сільськогосподарських
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підприємств та організацій з урахуванням всіх
особливостей їх відтворювального процесу і
соціальної значущості з позиції управління
вартістю та підвищення ефективності при реа-
лізації майнових інтересів сільськогосподарсь-
ких товаровиробників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка вартості сільськогосподарської
організації повинна здійснюватися як з ураху-
ванням показника витратності, визначається
одним з методів витратного підходу, так і з ура-
хуванням вартості, розрахованого з точки зору
методології дохідного підходу [1].

Сільськогосподарське підприємство яв-
ляє собою складну соціально-економічну си-
стему з безліччю факторів, що впливають на
його стан і яка обумовлює перспективи роз-
витку.

Проаналізовані та приведені в порівнянний
вид фактори, які необхідно враховувати в оці-
нки бізнесу сільськогосподарських підпри-
ємств: земля; природно-кліматичні ресурси;
сезонність виробництва; територіальна розосе-
редженість виробництва; відмінності у формах
власності; особливості сільських поселень;
вплив особистих господарств населення на еко-
номічне становище працюючих.

На сьогоднішній день не розроблено мето-
дики оцінки бізнесу стосовно до сільгосппідп-

риємствам, з урахуванням
всіх особливостей виробни-
чого процесу.

При розробці моделі оці-
нки вартості сільськогоспо-
дарського підприємства нами
враховані фактори, що впли-
вають на вартість бізнесу
сільськогосподарських орга-
нізацій, інфраструктуру сис-
теми оцінки бізнесу і додатко-
во рекомендовані принципи
(рис. 1).

Основним об'єктом оцін-
ки бізнесу було і залишаєть-
ся майно і джерела його по-
повнення. До майна підприє-
мства відносяться активи, які
включають у себе основні за-
соби, у тому числі землю.

Земля в сільському госпо-
дарстві є не тільки об'єктом
праці, але і його предметом, а
також основним засобом ви-
робництва. Економічне відтво-

рення переплітається з природним, що ставить
його в залежність від природно-кліматичних
умов, які по зонах країни різні. Це зумовлює ви-
сокий рівень самостійності місцевих органів уп-
равління у регулюванні виробництва, диференц-
іації оподаткування, встановлення термінів, ме-
тодів і прийомів виконання тих чи інших робіт.

Таким чином, очевидно, що земля в сільсь-
когосподарських організаціях потребує чіткої
та правильної оцінки, як однієї з констант вар-
тості підприємства.

Земля, і насамперед її верхній родючий шар
(грунт), забезпечує отримання певного обсягу
продукції та прибутку, підвищення продуктив-
ності праці та ефективності виробництва. Але
земля як природний ресурс, як головний засіб
виробництва має ряд істотних особливостей,
які впливають безпосередньо на процес вироб-
ництва і на характер відносин, що складаються
в сільському господарстві.

До основних особливостей землі можна
віднести такі:

1. Земля подарована природою та є природною
продуктивною силою. Всі засоби виробництва є
результатом попередньої людської праці, тоді як
земля є продукт самої природи. Тільки в процесі
виробничої діяльності людей земля стає засобом
виробництва, також одночасно може виступати як
продукт праці, і як засіб і предмет праці.

2. Земля, на відміну від інших факторів ви-
робництва, обмежена в запасах. Ця обмеже-
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сільськогосподарських організацій
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ність обумовлена, насамперед, тим, що хоро-
ших земель недостатньо для одночасного і по-
вного задоволення потреб людей у сільськогос-
подарській продукції. Крім того, земельний
фонд розширюється з великими труднощами,
ніж людські ресурси, ресурси капіталу та інші
фактори виробництва.

3. Земля є якісно диференційованим засо-
бом виробництва. Незважаючи на те, що в про-
цесі історичного розвитку якість будь-якої
ділянки землі може поліпшуватися або по-
гіршуватися, а якісні відмінності між окреми-
ми ділянками згладжуються або збільшуються,
людина, впливаючи на землю, може змінити її
якісний стан чи на краще, чи на гірше, залежно
від того, як з нею поводяться.

4. Всі засоби виробництва у процесі госпо-
дарського використання зношуються, зменшу-
ють свої корисні властивості, в кінцевому
підсумку вибувають з процесу виробництва.
Земля, навпаки, при правильному, раціональ-
ному і розумному поводженні з нею може
підвищувати свою продуктивність.

5. Використання землі пов'язано з постій-
ністю місця. Землю як засіб виробництва прак-
тично не можна перенести з одного місця на
інше, наприклад, кращі кліматичні умови.

6. У сільськогосподарському виробництві
більше умов, ніж у будь-якої іншої галузі, для
формування відносин монополій, тому що голов-
не серед засобів виробництва — земля —
кількісно обмежена і якісно диференційована. Це
служить природною основою сталого нерівності
в привласненні землі, тобто монополії на землю.

Земля за певних умов здатна виступати як
товар, тому постає необхідність виділити особ-
ливості землі як товару: обмеженість у кількості;
невідновлюваність; довговічність; багатофункц-
іональність; унікальність; неможливість пере-
міщення; обмеженість у способах використання.

Ціна за сільськогосподарські землі розрахо-
вується за загальноприйнятою методикою по всій
території України, в результаті чого не врахову-
ються територіальні особливості сільсько-
господарського виробництва областей країни.
Слід зазначити, що земля має низку специфічних
особливостей (родючість грунтів, кліматичні
фактори, віддаленість ділянки від центру реалі-
зації продукції, внесених добрив, урожайності),
що повинно впливати на її вартість [2].

Економічна оцінка землі є першоосновою в
розрахунках розмірів земельної ренти, оренд-
ної плати, базовим положенням у системі зе-
мельних відносин і в механізмі державного ре-
гулювання даних відносин в умовах розвитку
ринкової економіки.

Критерії економічної оцінки розділені на
дві групи:

1. Критерії, що характеризують продук-
тивність землі (врожайність). Вони виражають-
ся такими характеристиками, як продук-
тивність по відношенню до окремих сільсько-
господарських культур;

2. Критерії прибутковості. Дана група кри-
теріїв характеризує землі з позиції абсолютних
і відносних розмірів, прибутковості різних за
якістю земель. До них відносяться наступні ха-
рактеристики: окупність вкладень (витрат) у
землю, вартість валового і товарного продук-
ту, одержуваного з одиниці площі за повною
вартістю і за світовими цінами.

В економічній літературі виділяють землі
сільськогосподарського і несільськогоспо-
дарського призначення [3, с. 110—112]. Тому
земельні ресурси розмежовані в цілях оцінки
вартості підприємства на землі безпосередньо
беруть участь у виробничому процесі (сільсько-
господарського призначення) та землі, зайняті
під будівлями, для забезпечення нормального
функціонування виробничого процесу.

При визначенні вартості паші, необхідно
виходити з рівня врожайності. Для об'єктивної
оцінки врожайності в господарстві необхідно
визначити середню врожайність по всьому
сівозміні. У сівозміні беруть участь такі куль-
тури, як пшениця яра, кукурудза на силос, со-
няшник на зерно, горох, однорічні трави, бага-
торічні трави.

Розроблена модель оцінки вартості бізнесу
сільськогосподарських організацій дозволила
усунути низку недоліків:

1. У рамках витратного підходу: відображе-
но вартість минулих років; враховано специфі-
ку сільськогосподарського виробництва в ре-
зультаті розрахунку вартості землі за її вида-
ми і призначенням; враховано вартість продук-
тивної та робочої худоби та системі оцінки ос-
новних засобів.;

2. Бізнес розглядається не тільки як майно-
вий комплекс, але і як засіб реалізації можли-
востей і задоволення потреб людей, джерело
доходу для сільського населення (вартість кад-
рового потенціалу).

3. У рамках дохідного підходу рух грошо-
вого потоку розрахований непрямим методом,
що найбільш об'єктивно відображає результа-
ти його значення у часовому аспекті. Прогнозні
значення на ряд років складалися не з суб'єк-
тивних припущень, а з використанням матема-
тичних моделей. Це дозволило точно спрогно-
зувати значення грошового потоку на перспек-
тиву.
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Модель оцінки бізнесу розроблено з ураху-
ванням факторів, що впливають на вартість
сільськогосподарського виробництва та інфра-
структури системи оцінки бізнесу сільськогос-
подарських підприємств [4].

Для розробки системи управління підприє-
мством з позиції його вартості недостатньо на-
лагодити процес періодичної оцінки. Механізм
управління створенням вартості сільськогоспо-
дарської організації повинен включати дії з
економічного аналізу з метою виявлення фак-
торів, подальшої розробки і реалізації стра-
тегії, що має найбільше позитивний вплив на її
величину.

Механізм управління процесами формуван-
ня вартості функціонує безперервно. При ство-
ренні вартості ніщо не є остаточним, і всі попе-
редні дії зазнають змін залежно від трансфор-
мації навколишнього середовища або появи
нових можливостей, здатних підвищити вар-
тість фірми. Варіативність внутрішнього та зов-
нішнього середовища організації зумовлює не-
обхідність відповідних коригувань і алгоритмів
прийняття рішень [5].

Перший етап полягає в аналізі минулої ді-
яльності організації, побудові адекватної мо-
делі розрахунку вартості, визначення її значен-

ня при поточному стані і виявленні факторів,
що впливають на величину вартості.

Другий етап полягає в розробці конкретної
системи цілей подальшого розвитку органі-
зації. При створенні системи цілей основним
критерієм має бути максимальне збільшення
вартості організації (бізнесу).

Третій етап у розглянутому механізмі —
формулювання стратегії, тобто продуманих
цілеспрямованих дій і реакції на непередбаче-
ний розвиток подій і на зусилля конкурентну
боротьбу. Ці дії повинні бути описані з допо-
могою системи показників (факторів) вартості,
кожен з яких закріплюється за конкретним
структурним підрозділом або відповідальною
особою.

Четвертим етапом процесу управління вар-
тістю організації є реалізації стратегії та оцін-
ка отриманих результатів [6].

Для успішного впровадження і реалізації
системи управління вартістю сільськогоспо-
дарської організацією необхідно забезпечити
наступні умови:

1. Підтримка з боку вищого керівництва.
2. Вдосконалення прийняття рішень, що вхо-
дять у компетенцію виробничого персоналу.
3. Інтеграція принципів управління вартістю в

Рис. 2. Механізм впровадження системи управління вартістю
сільськогосподарської організації
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процес планування.4. Аналіз стратегічних пи-
тань у тісному зв'язку з особливостями проце-
су сільськогосподарського виробництва. 5. На-
явність необхідної інформації (зокрема, балан-
су, порівнянних зовнішніх даних). 6. Однакові і
прості в застосування форми звітності та мо-
делі вартісної оцінки, що полегшують роботу
менеджерів. 7. Ув'язка системи заохочення з
створенням вартості. 8. Оцінка потреб у капі-
талі і людських ресурсах на основі вартості [7].

На основі цього нами запропоновано ме-
ханізм підвищення ефективності системи уп-
равління вартістю сільськогосподарської
організації та послідовність її впровадження на
практиці (рис. 2).

Можлива схема впровадження в організації
системи управління вартістю передбачає по-
слідовні кроки в 3 етапи: розробка способу
впровадження, де формується модель оцінки
бізнесу організації; перетворення системи, де
процес планування на підприємстві перебудо-
вується відповідно з новими вимоги оцінки та
порядком дій; підготовка виробничих менед-
жерів, де відбувається обговорення концепції
моделі управління та порядок її застосування.

Таким чином, можна сказати, що сенс уп-
равління вартістю організації полягає у ство-
ренні нової вартості. Для цього необхідно, по-
перше, виявити впливають на вартість факто-
ри, і по-друге, розробити на їх основі страте-
гію щодо збільшення вартості.

На основі виявлених факторів, що вплива-
ють на вартість, сформульовано етапи проце-
су розробки стратегії по досягненню мети "зро-
стання вартості сільськогосподарської орга-
нізації": 1. Аналіз підприємства без урахуван-
ня видимих змін. 2. Визначення як фактичної
вартості підприємства. 3. Виявлення впливають
на вартість факторів. 4. Розробка стратегії зі
збільшення вартості на основі внутрішніх чин-
ників: пошук внутрішніх можливостей зростан-
ня вартості; визначення потенційної вартості з
урахуванням внутрішніх поліпшень. 5. Розроб-
ка напрямів організаційної та фінансової рес-
труктуризації. 6. Визначення варіантів потен-
ційної вартості з урахуванням внутрішніх і зов-
нішніх поліпшень. 7. Розробка оптимальної
стратегії щодо максимального збільшення вар-
тості підприємства.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

При добре налагодженому управлінні вар-
тістю сільськогосподарської організації уп-
равлінські процеси такі, як планування і оцін-
ка результатів діяльності, забезпечують тих,

хто приймає рішення на різних рівнях органі-
зації, правильною інформацією і необхідними
стимулами для створення нової вартості. Уп-
равління вартістю є ключовим інструментом
підвищення ефективності, тому що воно забез-
печує недвозначний і точний критерій оцінки
результатів, а саме: вартість, на основі якої
можна будувати діяльність сільськогосподар-
ської організації на перспективу.
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