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2) in the context of a disproportionate structure - a lack of financial 

resources is gradually accumulated, which leads to a minimization of the return on 

equity, and in the future may become a risk of loss of solvency or even bankruptcy. 

Extremely necessary take into account the consequences of 

disproportionality in capital structure and try optimize this structure to provide 

effective activity and increase of the market value of the enterprise. The imitation 

of alternative management strategies will increase the efficiency of the capital 

formation process at different stages of the life cycle. Effectively placed financial 

resources of the enterprise is an important prerequisite to achieve high end results 

set its economic activity in general. Conceptually, capital management implies the 

realization of the main goal of financial management, which is the growth of the 

market value of the enterprise and the income of its owners. 

The development of modern methods of managing the financial structure of 

the capital of an enterprise becomes a qualitatively new level of tasks for financial 

management. 
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Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління 

підприємством 

Об’єктивні процеси, пов’язані з глобалізацією національних економік на 

товарних та фінансових ринках, а також, як наслідок, загострення конкурентної 
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боротьби, викликають необхідність реформування підходів до управління 

компаніями та пошуку найбільш ефективних практик корпоративного 

менеджменту. Вирішення цих питань надає суб’єкту господарювання не 

тільки додаткові конкурентні переваги, проте водночас формує потребу у 

новій управлінській філософії: нових принципах, підходах, механізмах 

стратегічного управління фінансами комерційної організації. [1, c. 274] 

В цьому контексті, у практиці стратегічного менеджменту провідних 

світових корпорацій поступово починає домінувати концепція вартісно-

орієнтованого управління (англ. value based management), що пов’язується із 

підпорядкуванням всіх процесів, які відбуваються в компанії, єдиній меті – 

створенню доданої вартості для інвесторів. При цьому інвестори відчувають 

факт створення доданої вартості у разі отримання дивідендів чи зростання 

ринкового курсу корпоративних прав. 

Разом з тим, на теперішній час теорія управління вартістю організації все 

ще має розрізнений і, часом, суперечливий характер. З огляду на усталеність 

корпоративних та фінансових відносин, яких стосуються дослідження 

зарубіжних авторів, автоматичне привнесення останніх до сучасного стану 

національної системи макроекономічного та внутрішньогосподарського 

управління вартістю вбачається неможливим. Вітчизняні ж дослідження 

проблем менеджменту вартості у своїй більшості не виходять за рамки 

загальнотеоретичних розробок, залишаючись далекими від прикладного 

застосування, та характеризуються відсутністю однозначного підходу до 

вирішення ряду практичних задач, пов’язаних з визначенням економічної 

сутності вартісно-орієнтованого управління, переліком чинників формування 

вартості економічної організації та методами їх систематизації, а також 

комплексним аналізом можливостей поєднання концепцій вартісно-

орієнтованого менеджменту та сучасного управлінського 

інструментарію. [2, c.94] 

Розгляд питання пошуку фінансово-аналітичних показників, орієнтованих 
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на розкриття стратегічних перспектив збільшення вартості компанії, змушує 

звернути увагу на той факт, що на сьогоднішній день у практиці управління 

фінансами та контролінгу провідних корпорацій світу спостерігається 

поступова відмова від використання традиційних критеріїв ефективності, які 

ґрунтуються на бухгалтерській звітності. Такі показники як прибуток, 

рентабельність власного капіталу, рентабельність продажів своєчасно не 

сигналізують про небезпеку зменшення вартості підприємств та організацій, 

а також характеризуються відсутністю безпосереднього зв’язку із курсом 

корпоративних прав та вартістю бізнесу, які формуються ринком капіталів. 

Непридатність показників прибутку та рентабельності для визначення 

вартісних параметрів акціонерного товариства пояснюється такими 

основними чинниками: 

- використанням організаціями різних систем бухгалтерського обліку та 

методів визначення показників, що наводяться у звітності; 

- неврахуванням поточних потреб інвестування коштів в оборотні та 

необоротні активи комерційної організації; 

- нехтуванням фактором зміни вартості грошей у часі. [3] 

Такі висновки підтверджуються не лише теоретичними дослідженнями, 

проте знаходять й емпіричне обґрунтування. Так, проведене компанією 

«Standart&Poor’s» порівняння показників прибутку на одну акцію (англ. EPS, 

Earning per Share) та SVA, що визначається рівнем дивідендів та зміною 

ринкового курсу корпоративних прав 500 провідних компаній світу 

засвідчило відсутність кореляційного зв’язку між зазначеними показниками. 

[4] 

Натомість, в практиці фінансового менеджменту провідних світових 

корпорацій починають домінувати концепції управління, які засновані на 

створенні та збільшенні їх вартості. Вважаємо за доцільне провести 

порівняльний аналіз найбільш розповсюджених з них: 1) за економічним 

прибутком – Economic Profit (EP, концепція Т.Коупленда, Т.Коллера та 
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Дж.Мурріна); 2) за грошовим потоком – Discounted Cash- flows (DCF, 

А.Раппапорта та Т.Коупленда); 3) за доданою вартістю чистого грошового 

потоку – Cash Value Added (CVA, концепція Т.Г. Левіса); 4) за економічною 

та ринковою доданими вартостями – Economic (Market) Value Added (EVA, 

MVA концепції Д.М. Стерна, Дж.Б. Стюарта й Д. Хана, Х. Хунгенберга) [3]. 

Водночас, автоматичне застосування на практиці тієї чи іншої з 

наведених концепцій вартісно-орієнтованого управління без їх критичного 

переосмислення для вітчизняних акціонерних організацій є некоректним. 

Адаптація даних концепцій українськими корпораціями з має бути здійснена 

з урахуванням специфіки їх діяльності та організаційної структури і 

зумовлена: 1) станом розвитку національної економіки; 2) рівнем розвитку 

ринків капіталу; 3) розгалуженістю взаємозв’язків, розміром та фінансовими 

можливостями компанії; 4) професійною кваліфікацією її менеджменту. [4] 

Перспективи подальших розвідок пов’язуємо із дослідженням питань 

проекції вартісно-орієнтованих методологічних принципів управління 

акціонерними товариствами на мезо-рівень національної економіки та 

розробкою, на цій основі, проблем капіталізації територіальних утворень, як 

цільового критерію стратегічного управління регіональними активами. 
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Вплив циклів розвитку економіки на вартісну оцінку 

сільськогосподарських підприємств та прийняття управлінських рішень 

 

Вартісно-орієнтоване управління є філософією і сучасною системою 

менеджменту підприємства, що була розроблена ще на початку 90-х років 

минулого сторіччя [ 1,2 ] та впроваджена багатьма провідними закордонними 

і вітчизняними компаніями Даний підхід базується на максимізації вартості 

підприємства для акціонерів (власників бізнесу) і реалізується шляхом 

побудови відповідної системи показників, адаптації управлінської ланки до 

етапу розвитку економіки та удосконалення організаційної структури фірм з 

метою генерування економічного прибутку у довгостроковій перспективі.  

Відповідно до цієї системи управління на підприємстві визначаються 

основні ресурси і механізми, які будуть задіяні у створенні вартості; після 

цього вибудовується система показників, які вимірюють створену вартість 

(економічний прибуток). Дана система вбудовується лінійним та 

генеральним менеджментом у загальну систему управління. У подальшому 

модернізація компанії здійснюється через створення спеціалізованих 

вартісно-орієнтованих систем і процесів у таких основних напрямах як 

бюджетування, контролінг, управління людськими ресурсами, зв’язки з 

інвесторами та громадськістю, операційні сегменти. Таким чином, 
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