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VALUATION METHODS
Під час вибору методу оцінювання компанії дуже важливо обрати прийнятну модель, адже вибір непридатної
моделі оцінки може призвести до переоцінки чи недооцінки бізнесу, що, зокрема, зумовлено особливостями функ
ціонування самої компанії, негативними змінами кон'юнктури ринку, а також неправильним формулюванням при
значення оцінювання. У статті розглянуто основні підходи до оцінювання бізнесу: затратний, дохідний та ринковий.
Досліджено основні методи в межах кожного підходу, виявлено їх основні переваги та недоліки. Наприкладі обраної
компанії здійснено аналіз практичної придатності низки моделей та перевірено їх адекватність. Також, було проана
лізовано причини нерівномірності отриманих результатів, було усунуто недоліки, пов'язані з цим та розраховано
зважене за всіма моделями значення, яке можна використовувати для визначення вартості компанії під час злиття та
поглинання, викупу акцій, визначення величини премій акціонерам компанії, що поглинається тощо.
When we select method of evaluation, it is very important to choose a suitable model, because the choice of valuation
models may lead to an overestimation or underestimation of business, in particular due to the peculiarities of company's
functioning, adverse changes in market conditions and wrong purpose formulation of valuation. The article reviews the
main approaches to the valuation — there are cost, income and market based valuation. We analyzed basic methods
within each approach, found their main advantages and disadvantages. In the example of selected company we checked
the suitability of a number of models and tested their adequacy. It also analyzes the causes of non uniformity of the
results there were eliminated drawbacks related to this process, were calculated value for all models that can be used to
determine the value of the company during mergers and acquisitions, repurchase shares, the determination of the premium
to shareholders etc.

Ключові слова: оцінка вартості, вільні грошові потоки, модель дисконтування дивідендів,
метод мультиплікаторів, метод залишкових доходів.
Key words: valuation, free cash flow, dividend discount model, multiples, residual income.
АКТУАЛЬНІСТЬ

Оцінювання бізнесу і компанії є одним із
важливих завдань корпоративного управління.
Воно дає змогу визначити конкурентоспро#
можність і успішність компанії на ринку та є
індикатором розвитку компанії.
У світовій практиці використовується безліч
різноманітних підходів до оцінювання вартості
компаній, їх активів, бізнесу загалом. Разом з
тим, питанням оцінювання поки що надається
недостатньо уваги. Тут необхідно підкреслити,
що при проведенні оцінкових робіт на підприє#
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мствах багато з існуючих підходів або взагалі
не використовуються, або використовуються
украй рідко, в результаті чого на практиці не
завжди досягають всебічного, повного і об'єк#
тивного оцінювання величини капіталу.
Сьогодні накопичено певний позитивний
досвід у здійсненні ринкового оцінювання вар#
тості бізнесу, визначення витрат на інвестиції і
т.д. Лише на початку 90#х років, у вітчизняній
практиці у зв'язку з переходом до ринкових ме#
тодів ведення господарства, необхідністю оціню#
вання вартості приватизованих об'єктів держав#
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Таблиця 1. Класифікація цілей оцінки вартості підприємства
Cɭɛ'ɽɤɬ ɨɰɿɧɤɢ
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɹɤ
ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ

ȼɥɚɫɧɢɤ

Ʉɪɟɞɢɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ

ɐɿɥɿ ɨɰɿɧɤɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ
ɉɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɚɤɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡ'ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɪɟɧɞɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɨɪɟɧɞɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɢɦɢ
Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɢ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɱɚɥɶɧɢɤɚ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɩɨɡɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɡɚɫɬɚɜɭ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɢɩɥɚɬ
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨʀ ɰɿɧɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ
ȼɢɯɿɞ ɧɚ IPO
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ

ної власності, реалізації заходів з ліквідації збит#
кових компаній стали застосовувати сучасні ме#
тоди оцінювання вартості бізнесу для вирішення
зазначених завдань. Для України актуальність
цієї теми пов'язана насамперед з тим, що визна#
чити вартість компанії, в країні з перехідною еко#
номікою доволі складно. Це зумовлено насампе#
ред необхідністю обліку високих ризиків, харак#
терних для ринків, що формуються [5].
У практиці оцінювання бізнесу традиційно
існує класифікація підходів до оцінювання
бізнесу за використовуваними вихідним дани#
ми, при цьому компанія як бізнес і компанія як
майновий комплекс оцінюються практично за
однаковими підходами, однак зміст методів у
рамках підходів істотно відрізняється.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Визначення вартості компанії є одним із
найбільш важливих завдань у галузі корпора#
тивного управління, адже це дає можливість
оцінити рівень конкурентоспроможності та
успішності фірми на ринку. Сам процес визна#
чення вартості здійснюється з конкретною ме#
тою (обчислення ціни продажу, страхування
майна, отримання кредиту тощо), що і зумов#
лює вибір методу оцінки вартості.

Світовий досвід визначення вартості бізне#
су пропонує нам безліч методів до оцінювання
вартості компанії, проте незважаючи на це, це
питання досліджено не в повній мірі. Зокрема
необхідно зазначити, що під час оцінки вартості
підприємств на сучасному етапі більшість із
розроблених підходів не використовуються,
або використовуються дуже рідко, внаслідок
чого формується неповна та не відповідна до
ринкових умов вартість капіталу.
На сьогодні вже фінансовими аналітиками
набуто позитивний досвід у забезпеченні адек#
ватної ринковим умовам оцінки бізнесу, визна#
чення витрат на інвестиції тощо. Саме оціню#
вання вартості компанії стає інструментом,
який створює умови для своєчасного прийнят#
тя та коригування управлінських дій при коли#
вання ринкової кон'юнктури. Також питання
правильної оцінки вартості компанії може бути
вирішальним у ситуації вирішення проблеми
проводити фінансову санацію чи припиняти
його діяльність. Для України актуальність цієї
тематики пов'язана з тим, що оцінити вартість
підприємства в країні з трансформаційною еко#
номікою дуже складно. На практиці застосо#
вують чітко визначену класифікацію підходів
до визначення вартості компанії за попередньо

Таблиця 2. Основні етапи визначення оцінки вартості підприємства
ȿɬɚɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɂɛɿɪ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɟ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɚɥɭɡɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ
ɞɚɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
ȼɢɛɿɪ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɰɿɧɤɢ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɨɰɿɧɤɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɛ'ɽɤɬ ɿ ɦɟɬɚ ɨɰɿɧɤɢ, ɫɤɥɚɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɢɞ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɞɚɬɚ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɹɽɬɶɫɹ
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ
ɡɛɿɪ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ, ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿ
ɿɧɲɨʀ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɫɟɪɟɞɧɹ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɬɪɚɬ
ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ,
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ,
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ
ɞɨɯɨɞɧɢɣ, ɦɚɣɧɨɜɢɣ, ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
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Таблиця 3. Методи оцінювання бізнесу за доходним підходом
ɇɚɡɜɚ ɦɟɬɨɞɭ
Ɇɟɬɨɞ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɞɨɯɨɞɭ

Ɇɟɬɨɞ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɭ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
Ⱦɨɯɨɞɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
ȼɪɚɯɨɜɭɽ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɞɨɯɿɞ.
ȼɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɬɿɤ ɞɨɯɨɞɭ ɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɣɨɝɨ ɜ
ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ.
ɩɨɬɨɱɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɨɪɦɚ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ – ɰɟ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜ
ɩɨ ɫɭɬɿ ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɜɤɢ
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ƀɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɞɨɯɿɞ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ,
ȼɪɚɯɨɜɭɽ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɞɨɯɿɞ.
ɚɤɰɿʀ ɹɤɨʀ ɤɨɬɢɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.
Ɂɪɭɱɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ ɩɨ ɞɢɜɿɞɟɧɞɚɯ

Ɇɟɬɨɞ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɭ

Ɇɟɬɨɞ ɝɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɝɭɞɜɿɥɭ [5]

Ɇɟɬɨɞ
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɭ

Ɇɟɬɨɞ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɶɧɿɲɟ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. əɤ
ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɚɛɨ
ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɚɛɨ ɝɪɨɲɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɱɢɫɬɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ, ɫɭɦɿ ɜɚɪɬɨɫɬɟɣ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɜ
(ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ) ɡɚ
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ

визначеними вихідними даними, при цьому ком#
панія як бізнес і компанія як майновий комп#
лекс оцінюються практично за однаковими
підходами, однак зміст методів у рамках під#
ходів істотно відрізняється.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науковій літературі досить де#
тально проведений аналіз методичних підходів
до застосування методів визначення вартості
бізнесу, про що свідчать роботи вітчизняних та
зарубіжних авторів щодо обраної проблемати#
ки, які досліджують поряд з традиційними ме#
тодами (ринковий (порівняльний), доходний,
затратний) і застосування інших методик. До#
слідження особливостей застосування перера#
хованих вище підходів до оцінки вартості бізне#
су відображено у наукових працях таких ав#
торів, як: К. Мерсер, Т.У. Хармс, Т. Коупленд,
Т. Коллер, Дж. Муррін, Дж. Пінто, І. Генрі,
Дж.Д. Стоу, В.Е. Єсіпов, Т.А. Єрофєєва, Б.М. Го#
лодец, А.П. Ларченко. Значну увагу на основ#
них умовах визначення вартості компанії у
своїй праці зосереджують К. Мерсер, Т. Хармс,
використовуючи модель дисконтованого гро#
шового потоку і модель Гордона [7, с. 156].
Основна мета такого глибокого досліджен#
ня — краще розуміння основних інструментів
процесу оцінювання та проведення фінансово#
аналітичних розрахунків. Автори доводять, що
дані моделі можуть бути використані для за#
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ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɜ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ;
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ.
Ɇɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɞɨɯɨɞɚɯ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
Ⱦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɶɧɿɲɟ ɨɰɿɧɢɬɢ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɡɦɿɧɢ ɞɨɯɨɞɿɜ;
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɿ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ. Ⱦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɜɚɪɿɚɧɬɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɇɟɞɨɥɿɤɢ
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ.
ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɯɿɞ
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ
ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɯɿɞ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɬɨɞ), ɧɟ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ
ɩɪɨɝɧɨɡɚɯ.
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ
ɜɢɛɨɪɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚ
ɞɢɫɤɨɧɬɭɜɚɧɧɹ

безпечення процесу інтегрованого оцінювання
бізнесу. Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін
(автори книги "Стоимость компаний: оценка и
управление") наводять не тільки основні підхо#
ди до оцінки бізнесу, але і вказують на перева#
ги та недоліки кожної з них, їх можливості і об#
меження, а також способи комбінування цих
методик з метою отримання оптимального ре#
зультату.
ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний
досвід оціночної діяльності, значну роль в про#
цесі оцінки відіграє діагностика економічного,
фінансового, господарського стану об'єкту
оцінки. Процедура діагностики економічного
та фінансового стану підприємства (бізнесу) в
значній мірі базується на методах та підходах,
що застосовуються у фінансовому та управлі#
нському аналізі. При здійсненні оцінки вартості
різних об'єктів діагностика їх фінансового ста#
ну дозволяє своєчасно визначити причини
можливого виникнення кризової ситуації, про#
гнозувати подальший розвиток фінансових
проблем [8].
Ринкова вартість підприємства (бізнесу) —
це вартість майнового комплексу, здатного при#
носити прибуток його власнику, або вартість
стовідсоткових корпоративних прав. Регулю#
вання оцінної діяльності в Україні здійснюється
згідно із ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 4. Методи оцінювання бізнесу за затратним підходом
ɇɚɡɜɚ ɦɟɬɨɞɭ
Ɇɟɬɨɞ ɱɢɫɬɨʀ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ

Ɇɟɬɨɞ ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨʀ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ

Ɇɟɬɨɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɱɢɫɬɨʀ
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ

Ɇɟɬɨɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ

Ɇɟɬɨɞ ɜɿɞɧɨɜɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ

Ɇɟɬɨɞ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɭ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
Ɂɚɬɪɚɬɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɉɪɨɫɬɢɣ ɭ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɓɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɢɫɬɭ ɛɚɥɚɧɫɨɜɭ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɜɿɞ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɢ
ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɜɫɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɬɚ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ɍ
ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨʀ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ
Ȼɿɥɶɲ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ɇɿɫɬɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɤɨɪɢɝɭɽ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪ ɿɧɮɥɹɰɿʀ. ɉɪɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀʀ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɰɿɽʀ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɜ ɛɚɥɚɧɫ: ɡ ɛɨɤɭ ɚɤɬɢɜɿɜ – ɫɭɦɚ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡ ɛɨɤɭ ɩɚɫɢɜɿɜ – ɪɟɡɟɪɜ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɱɢɫɬɚ, ɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ
ɩɨ ɫɭɬɿ ɽ ɫɭɦɨɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɿ ɪɟɡɟɪɜɭ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɥɹɰɿʀ

Ɉɰɿɧɸɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɨɜɧɟ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ ʀʀ ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ
ʀʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. Ɇɟɬɨɞ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɫɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨʀ ɤɨɩɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨʀ ɮɿɪɦɢ.
ɐɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɜɧɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ
ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ, ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ,
ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɩɚɬɟɧɬɢ,
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɬ.ɩ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɮɿɪɦɚ
ɩɪɢɩɢɧɹɽ ɫɜɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɪɨɡɩɪɨɞɭɽ ɚɤɬɢɜɢ ɿ
ɩɨɝɚɲɚɽ ɫɜɨʀ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞ ɞɚɽ
ɧɚɣɧɢɠɱɭ ɰɢɮɪɭ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɢɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ

та професійну оцінну діяльність в Україні". Об#
грунтованість і достовірність оцінки багато в
чому залежить від того, наскільки правильно
визначено завдання і мета оцінки, що в свою чер#
гу дозволяє обрати необхідний методичний
інструментарій для розрахунків. На підставі ана#
лізу робіт [2; 3; 8], у таблиці 1 розроблено кла#
сифікацію існуючих цілей оцінки вартості
підприємства з боку різних суб'єктів.
Ми бачимо, наскільки різні цілі оцінюван#
ня. А тепер з'ясуємо, чи може вартість прид#
бання підприємства для реалізації інвестицій#
ного проекту дорівнювати вартості примусово#
го банкрутства, або сумарна вартість акцій ре#
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Ɇɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ
ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɚɯ
ɿɧɮɥɹɰɿʀ; Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ, ɳɨ
ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɧɚ ɧɢɯ

ɇɟɞɨɥɿɤɢ
ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨ
ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɿɧɮɥɹɰɿʀ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɭ
ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɣɨɝɨ
ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɡɧɨɫɭ.
Ɉɛɥɿɤ ɭ ɱɢɫɬɿɣ ɛɚɥɚɧɫɨɜɿɣ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɚɤɬɢɜɿɜ. Ⱦɨɜɨɥɿ
ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɹɤɳɨ ɞɚɧɿ ɨɛɥɿɤɭ
ɨɛɦɟɠɟɧɿ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɚɤɬɢɜɢ
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɨɰɿɧɟɧɿ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ

Ⱦɚɽ ɪɟɚɥɶɧɭ ɪɢɧɤɨɜɭ
ɨɰɿɧɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ
ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɇɟ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ.

ɉɨɬɨɱɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ; Ɉɛɥɿɤ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɿɜ

ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɇɌɉ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɩɪɢ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿɣ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ (ɜ
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ)

ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɇɟ ɞɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɰɿɧɢ

ɇɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɇɟ ɞɚɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ

альної вартості бізнесу — його активам? Так
може, але тільки дуже рідко.
Насправді вартість бізнесу, що визначаєть#
ся, корелюється з метою оцінювання, що про#
водиться через саму вартість. Це спричинено
тим, що різні цілі оцінювання передбачають по#
шук різного виду вартості [14].
Для підвищення вартості бізнесу, зокрема,
необхідно:
1. Сформулювати довготривалі цілі бізнесу,
уміти готувати і реалізовувати стратегію їх до#
сягнення.
2. Удосконалювати систему бухгалтерсько#
го обліку і управління фінансами.
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Таблиця 5. Методи оцінювання бізнесу за порівняльним підходом
ɇɚɡɜɚ ɦɟɬɨɞɭ
Ɇɟɬɨɞ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ

Ɇɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɩɪɨɞɚɠɿɜ

Ɇɟɬɨɞ
ɦɭɥɶɬɢɩɥɿɤɚɬɨɪɿɜ
(ɦɟɬɨɞ ɪɢɧɤɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ)

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɬɨɞɭ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ
Ⱦɚɽ ɪɟɚɥɶɧɭ ɪɢɧɤɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ,
ɩɨ ɝɚɥɭɡɿ. Ȼɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ
ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡ ɪɢɧɤɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ
ɰɿɧɨɸ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɿ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ⱦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɭ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɿ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ʈɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɰɿɧɢ
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨɞɭ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɚɧɚɥɨɝɚ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ
ɡɚɝɚɥɨɦ ɱɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ
ɩɚɤɟɬɚ ɚɤɰɿɣ
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ,
ɚɤɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɟ ɤɨɬɢɪɭɸɬɶ ɧɚ ɛɿɪɠɿ.
Ⱦɥɹ ɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ
ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɬɚ ɰɿɧɢ ɧɚ ɚɤɰɿʀ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ

3. Оптимізувати корпоративну структуру
(структуру володіння і контролю) і оподатку#
вання.
4. Удосконалити процедури корпоративно#
го управління і захисту прав інвесторів, тобто
в компанії має бути ефективна система ухва#
лення рішень, а інвестори (як великі, так і дріб#
ні) повинні мати можливість перевіряти робо#
ту менеджменту і впливати на неї.
5. Створити сприятливий імідж компанії і
торговельну марку.
6. Забезпечувати ліквідність коштовних па#
перів компанії і розширення доступу до
фінансування й інвестицій.
7. Впроваджувати технологічні новинки [9].
Виходячи з таблиці 1 та 2, слід звернути ува#
гу, що визначення причини і мети проведення
робіт з оцінки є підставою для вибору варіанта
здійснення оцінних процедур. У теорії та прак#
тиці існує класифікація підходів до оцінки
бізнесу за використовуваними початковими
даними: ринковий (порівняльний) підхід, при#
бутковий (дохідний) підхід, підхід на основі
активів (майновий або витратний).
1. Доходний — підхід, який заснований на
оцінці майбутніх доходів підприємства, тобто
оцінка вартості підприємства, що грунтується
на визначенні теперішньої вартості очікуваних
вигод (доходів, грошових потоків) від володін#
ня корпоративними правами підприємства [1].
2. Затратний (майновий) — підхід, що зас#
нований на уявленні про підприємство як
цілісний майновий комплекс, вартість якого
визначається різницею між вартістю активів
підприємства та його зобов'язаннями [4].
3. Порівняльний (ринковий) — підхід, який
грунтується на тому, що вартість підприємства —
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Ⱦɨɛɪɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ

ɇɟɞɨɥɿɤɢ
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɢɛɧɨɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ

Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɣ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɧɟɦɚɽ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ
ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɮɿɪɦ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ
ɚɛɨ ɧɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
Ɇɨɠɥɢɜɢɣ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ

це реальна ціна продажу аналогічного під#
приємства, тобто розрахунок вартості підприє#
мства відбувається на основі результатів його
зіставлення з іншими бізнес#аналогами [11].
Здійснюючи оцінку вартості компанії для
потенційних інвесторів, доцільніше використо#
вувати дохідний підхід, який спирається на
аналіз майбутніх доходів і прибутків компанії
та відображає можливість генерування нею
стабільних грошових потоків. У цілому дохід#
ний підхід грунтується на аналізі грошових по#
токів та/або визначенні економічного прибут#
ку компанії [12].
Дохідний підхід у порівнянні з іншими
підходами є найбільш досконалим при оцінці
вартості компанії, оскільки при застосуванні
його методів відображаються дохідність для
потенційних інвесторів, добробут існуючих ак#
ціонерів і можливість компанії до генерування
грошових потоків у майбутньому. Він дає мож#
ливість оцінити також дохідність інвестицій в
акції компанії. За допомогою методів дохідно#
го підходу можна визначити внутрішню
вартість компанії, однак не ціну її купівлі#про#
дажу. Як правило, методи дохідного підходу
використовуються при аналізі діяльності ком#
панії з метою подальшого інвестування в неї
потенційними інвесторами та акціонерами [7].
Моделі дисконтового грошового потоку
(DCF) найчастіше використовуються для оцін#
ки справедливої вартості компаній, особливо
тих, які функціонують на ринках капіталу, що
розвиваються. DCF#модель враховує результа#
ти впливу усіх ключових факторів діяльності
компанії, що можуть призвести до зміни її
справедливої вартості у майбутньому: ефек#
тивність операційної діяльності; умови оподат#
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кування прибутків компанії; обсяги капіталь#
них вкладень; забезпеченість оборотним капі#
талом; вартість капіталу на ринку тощо [2].
Однак дохідний підхід поряд із вказаними
перевагами має і певні недоліки. Загальним не#
доліком двох попередніх підходів є складність
у їх застосуванні, оскільки при аналізі вартості
компанії здійснюється велика кількість розра#
хунків. Цей недолік нівелюється при викорис#
танні ринкового підходу оцінки вартості фірми.
Ринковий (порівняльний) підхід дає змогу виз#
начити ціну, яку інвестори за наявних економ#
ічних і політичних обставин готові заплатити
нинішнім інвесторам за оцінену компанію, при
цьому загальну її вартість установлюють як
сукупну ринкову вартість акцій. Згідно з рин#
ковим підходом вартість компанії можна оці#
нити шляхом зіставлення із аналогічними за
профілем діяльності компаніями тієї ж галузі
[6].
ВИСНОВОК З ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, за результатами проведено#
го дослідження можна зробити наступні вис#
новки:
— методи оцінки вартості підприємства на
сучасному етапі має ряд переваг і недоліків;
— вибір непридатної моделі оцінки може
призвести до переоцінки чи недооцінки бізне#
су, що, зокрема, зумовлено особливостями
функціонування самої компанії, негативними
змінами кон'юнктури ринку, а також непра#
вильним формулюванням призначення оціню#
вання;
— жоден із наведених вище підходів та ме#
тодів не є взаємовиключними, а доповнюють
один одного (їх поєднання дозволяє отримати
більш адекватні дані щодо вартості компанії);
— застосування розглянутих під час дослі#
дження моделей є обов'язковою умовою при
організації таких заходів, як злиття та погли#
нання, викуп акцій, визначення величини
премій акціонерам компанії, що поглинається
тощо.
Методи оцінки підприємств доходного
підходу мають цілий ряд переваг і недоліків.
Вони дозволяють відобразити майбутню при#
бутковість підприємства, при цьому врахо#
вується ризик інвестицій, можливі темпи
інфляції, а також ситуація на ринку через став#
ку дисконту. Також дозволяють врахувати еко#
номічне старіння підприємства, показником
якого є перевищення величини ринкової вар#
тості, отриманої методом накопичення активів
над величиною ринкової вартості, отриманої по
методах доходного підходу. Ці методи найточ#
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ніше визначають ринкову вартість підприєм#
ства, але їх використання утруднене через
складність проведення досить точного прогно#
зування.
Література:
1. Бачинская О.М. Подходы к определению
стоимости предприятия / О.М. Бачинская //
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. —
2015. — № 4. — С. 99—102.
2. Брезицька О.В. Сучасні методичні підхо#
ди до оцінки вартості підприємства / О.В. Бре#
зицька // Економіка, фінанси, право. — 2013.
— № 1. — С. 3—8.
3. Делас В.А. Визначення вартості капіталу
вітчизняних підприємств / В.А. Делас // Світові
тенденції та перспективи розвитку фінансової
системи України: зб. матер. X Міжнар. наук.#
практ. конференції, 29—30 жовтня 2015 р. /
Київський національний університет імені Та#
раса Шевченка. — С. 74—76.
4. Карцев П.В. Обзор практики применения
доходного похода к оценке бизнеса / П.В. Кар#
цев, А.А. Аканов // Вопросы оценки. — 2016.
— № 2. — С. 2—19.
5. Мамонтова Н.А. Управління вартістю
компанії: теоретико#методологічні аспекти /
Н.А. Мамонтова // Актуальні проблеми еконо#
міки. — 2015. — № 8 (110). — С. 135—139.
6. Мамонтова Н.А. Побудова системи уп#
равління вартістю компанії / Н.А. Мамонтова
// Актуальні проблеми економіки. — 2014. —
№ 1 (103). — С. 21—26.
7. Петленок Ю.В. Фінансовий менеджмент
[Електронний ресурс]: навч. посібник / Ю.В. Пет#
ленко. — К.: Кондор, 2015. — 1 електрон. опт.
диск (CD#ROM) . — Заголовок з екрану. — На
укр. яз.: 70.00.
8. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів
господарювання: навч. посібн. / Г.І. Філіна. —
2#ге вид., перероб. та допов. — К.: Центр учбо#
вої літератури, 2013. — С. 320.
9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент:
підручник. — 2# ге вид., стер. — К.: Знання, 2014.
— 375 с.
Цінні папери: практикум / В.Д. Базилевич,
В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Ба#
зилевича. — К.: Знання, 2013. — 791 с.
10. Ющенко А. Підходи та методи оцінки
вартості бізнесу в сучасних умовах / А. Ющен#
ко // Економічний аналіз. — 2015. — № 8(1). —
С. 343—346.
11. J. Pinto, CFA, E. Henry, CFA, J. D. Stowe,
CFA andT. R. Robinson, CFA (2016), Equity Asset
Valuation, 2nded, John Wiley & Sons, New Jersey,
USA.

53

АГРОСВІТ № 5, 2017
12. Esypov V.E. (2014), Otsenka biznesa
[Valuation], PRTeam, Pyter, Russian Federa#
tion.
13. Holodets B.M. (2015), Competitiveness of
the enterprise: approaches to the criteria, evalu#
ation methods, Marketinh v Rossii i za rubezhom,
№ 6, vol. 36, pp. 35—38.
14. The official site of Bloomberg (2016), "USA
government bonds", available at: http://
www.bloomberg.com/markets/ratesbonds/
governmentbonds/us/(Accessed 8 December
2014).
15. Pavlovets V. (2015), "Introduction to valu#
ation", Korporativnyj menedzhment, [Online],
available at: http://www.cfin.ru/finanalysis/va#
lue.shtml (Accessed 8December 2014).
References:
1. Bachynskaya, O.M. (2015), "Approaches for
enterprise Definition The cost", Scientific Journal:
Finance, banks, investment, vol. 4, pp. 99—102.
2. Brezytska, O.V. (2013), "Modern methodical
approaches to the valuation of the company",
Brezytska economics, finance, law, vol. 1, pp. 3—
8.
3. Delas, V.A. (2015), "Determining the cost of
capital of domestic enterprises", Svitovi tendentsii
ta perspektyvy rozvytku finansovoi systemy
Ukrainy [Global trends and prospects of Ukraine's
financial system], Zbirnyk materialiv X Mizh#
narodnoi naukovo#praktychnoi konferentsii [Coll.
Mater. X Intern. nauk. and practical. Conference],
Kyiv, Ukraine, 29—30 October 2015, pp. 74—76.
4. Kartsev, P.V. (2016), "Review practice of ap#
plication the income chariot for Business evalu#
ation", Voprosy ocenki, vol. 2, pp. 2—19.
5. Mamontova, N.A. (2015), "Cost Manage#
ment company: theoretical and methodological
aspects", Actual problems of economy, vol. 8 (110),
pp. 135—139.

6. Mamontova, N.A. (2014), "Construction
cost management company", Actual problems of
economy, vol. 1 (103), pp. 21—26.
7. Petlenok, Y.V. (2015), Finansovyj menedzh#
ment [Financial management], Condor, Kyiv,
Ukraine.
8. Filina, G.I. (2013), Finansova diial'nist'
sub'iektiv hospodariuvannia [Financial activities of
management], 2nd ed., Center of educational
literature, Kyiv, Ukraine.
9. Sheludko V.M. (2014), Finansovyj menedzh#
ment [Financial Management], 2nd ed.,
Knowledge, Kyiv, Ukraine.
10. Bazylevych, V.D. Sheludko, V.M. and Kov#
tun, N.V. (2013), Tsinni papery [Securities],
Knowledge, Kyiv, Ukraine.
11. Yushchenko, A. (2015), "Approaches and
methods of valuation business in modern con#
ditions", Economic Analysis, vol. 8 (1), pp. 343—
346.
12. Pinto, J. Henry, E. Stowe, J. D. and Ro#
binson, T. R. (2016), Equity Asset Valuation, 2#nd
ed., John Wiley & Sons, New Jersey, USA.
13. Esypov, V.E. (2014), Otsenka biznesa
[Valuation], PRTeam, Pyter, Russian
Federation.
14. Holodets, B.M. (2015), "Competitiveness of
the enterprise: approaches to the criteria, evalua#
tion methods", Marketinh v Rossii i za rubezhom,
vol. 6, no. 36, pp. 35—38.
15. The official site of Bloomberg (2016), "USA go#
vernment bonds", available at: http://www.bloom#
berg.com/markets/ratesbonds/government#
bonds/us/ (Accessed 05 March 2017).
16. Pavlovets, V. (2015), "Introduction to
valua tion", Ko rporativnyj menedzhment,
[Online], available at: http://www.cfin.ru/
finanalysis/value.shtml (Accessed 05 March
2017).
Стаття надійшла до редакції 07.03.2017 р.

ПЕРЕДПЛАТА
ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ9ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 4581073);
— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);
— ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS", "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА",
"КОБЗАР", "ДІАДА", "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"

54

Передплатний індекс 21847

