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ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

АНОТАЦІЯ. У статті актуалізовано та аргументовано доцільність 
використання фундаментальної вартості як критерію ефективності 
управління підприємством і його розвитку. Доведено, що на відмі
ну від ринкової вартості фундаментальна характеризує підприєм
ство не тільки як об'єкт інвестиційного інтересу учасників ринкових 
відносин, а й як суб'єкту, тобто виробника цінності. На основі кри
тичного аналізу методів оцінювання вартісного зростання, як пріо
ритетної цільової моделі підприємства, доведено практичну цін
ність концепції економічного прибутку. Представлено результати 
факторної інтерпретації моделі економічного прибутку та їх імп
лементацію у практику діяльності вітчизняних промислових підп
риємств. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фундаментальна вартість, VВМ-моделі, еконо
мічний прибуток, вартісне зростання, додана вартість. 

VALUE 15 AS А CRIТERION OF EFFICIENCY 
OF ТНЕ MANAGERIAL DECISION FOR ТНЕ ENTERPRISE 

ANNOTATION. The article actualized апd substaпtiated the use of 
value as а criterioп for the maпagemeпt of eпterprise апd its 
developmeпt. lt is determiпed that the market value is traditioпally 
determiпed іп order to implemeпt the Sales act of the соmрапу апd is 
the basis of market price formatioп. lt is proved that uпlike the market 
value fuпdameпtal characterizes the соmрапу поt опІу as ап object of 
iпvestmeпt iпterest of participaпts іп market relatioпs, but also as ап 
eпtity, that is the maпufacturer of есопоmіс goods, апd coпsequeпtly, 
cost. Coпsideriпg the fuпdameпtal value, as the basis for formiпg the 
target model of the eпterprise, the пееd for maпagerial focusiпg оп the 
drivers of its (fuпdameпtal cost) growth is proveп. Accordiпg to the 
results of the critical aпalysis of the models of cost growth (А. Rap
pataport, G. Arпold, Yu Brighema, А. Dammodaraп, І. lvaskovskoї, S. 
Mordashova, І. Yegyereva, VBM-models), with the purpose of coп
ductiпg maпagerial evaluatioп, the соmрапу argued. The feasibility of 
usiпg those based оп the methodology of есопоmіс profit. B_ased оп 
the соmЬіпаtіоп of the сопtепt of А Rappaport, G. Arпold, І. lvaskov
skoї апd VBM models, the ехреdіепсу of priority maпagemeпt 
focusiпg оп the spread of profitability of the implemeпtatioп 
determiпed Ьу the level of busiпess competitiveпess is proved. At the 
same time, asset performaпce, their size апd product sales volumes 
are defiпed as secoпd-order factors, which сап also Ье formalized оп 
growth drivers, but поt опІу іп mathematical but logical iпterpretatioпs. 
The results of the factor iпterpretatioп of the есопоmіс profit model 
апd their implemeпtatioп іп the practice of domestic iпdustrial 
eпterprises are preseпted. lt is determiпed that the positive dyпamics 
of the fuпdameпtal cost of sampliпg of the studied domestic iпdustrial 
eпterprises is eпsured Ьу ап iпcrease іп the cost of resources, while 
treпds regardiпg added value are devastatiпg. lt is coпcluded that the 
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performance and efficiency of industrial enterprises is а insufficient 
precondition for their costly growth. The main focus of the enterprise 
data management should Ье shifted to ensure their competitiveness 
as the key prerequisites for the formation of cost. Such emphasis 
actualizes the need for а factual interpretation of competitiveness in 
the aspect of costly management of the enterprise. 
КЕУ WORDS: fundamental value, VBM-model, economic profit, value 
growth, added value. 

Вступ. Актуалізація наукової проблематики формування та 
забезпечення зростання вартості підприємств пов' язана з тим, що 
протягом останніх двадцят_и років наук~)Ве та бізнес-товариство 
активно використовує варпсть як один 1з узагальнюючих крите

ріїв ефективності управління та розвитку бізнесу. У такій змісто
вній постановці найактивніше досліджуються питання оцінюван
ня вартості, а найкомплексніше вони висвітлені у наукових 
працях зарубіжних учених (Р. Брейлі, Дж. Бейлі, Ю. Брігхема, 
Дж. С. Ван Хорна, А Дамодаран, Г. Десмона, К. Гріффіта, Т. Кол
лера, Т. Коупленда, Р. Каплана, С. Майерса, Дж. Мурріна, Д. Но
ртона, Ш. Пратта, К. Уілсона, В. Шарпа, Е. Фами, Дж. Фішмена.), 
а також публікаціях науковців пострадянського простору (І. Аст
раханцевої, Д. Волкова, І. Івашковської, М. Кудіної, О. Лісніченко, 
О. Мендрула, О. Мних, О. Олексюка, Т. Теплової, Н. Шевчук). 

Постановка проблеми. При цьому варто наголосити на тому, 
що визнаючи характ~рист_ики в~1ртості як та~ої, що ба_г~поаспект
но характеризують д1яльюсть шдприємства, 1 науковц~ 1 практики 
не акцентують увагу на тому, про який вид вартості йдеться, або 
наголошують на її ринкових оцінках. Результати критичного ана
лізу існуючого наукового доробку теорії оцінювання та забезпе-. . . 
чення зростання вартосп шдприємства дозволяють актуал1зувати 

низку проблемних питань, які пов' язані з обгрунтуванням виду 
вартості, як критерію прийняття та реалізації управлінських рі
шень та аргументацією вибору аналітичної моделі, на основі якої 
здійснюються управлінський аналіз вартості. Саме цим актуаль
ним питанням присвячена дана наукова стаття. 

Результати. Систематизація наукових підходів до досліджен
ня вартості як критерію ефективності прийняття та реалізації 
управлінських рішень дозволяє говорити про те, що у публікаці
ях до 2010 р. переважна більшість науковців і практиків наголо
шувала на ринковому виді вартості, як такому що об'єктивно ха
рактеризує стан справ на підприємстві. При цьому як в основу 
аналізу вартості, так і рекомендацій щодо забезпечення її форму
вання та зростання закладаються параметри та фактори, які є під
контрольними менеджменту підприємства. У такому аспекті ло-
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гічно виникає питання щодо того, так про який вид вартості 
йдеться - внутрішньої (фундаментальної) чи все ж таки ринкової? 

Результати дослідження та упорядкування видових характери
стик вартості дозволяють зробити такі змістовні узагальнення: 

- серед широкого спектру характеристик ринкової вартості є . . 
такІ, що визнаються всІма науковцями та полягають у т?му, що це є 

«розрахункова грошова величина, за якою на дату оцІНювання за 

результатами адекватного маркетингу стає можливим вщчуження 

об'єкту оцінки у результаті укладання угоди купівлі-продажу. При 
цьому передбачається, що і продавець и покупець діють із знанням 
справи, розсудливо і без примусу» [1]. Варто звернути увагу на те, 
що потреба визначення ринкової вартості пов'язана з актом купівлі
продажу, при цьому інформаційна база і продавця, і покупця фор
мується на основі адекватної обізнаності обох суб' єктів про стан 
справ об'єкту. Основне на що потрібно звернути увагу, це мета оці
нювання і вона не пов'язана з управлінням. Тобто, ринкова вартість 
є узагальнюючою характеристикою підприємства як об'єкту інвес
тиційних інтересів інших економічних суб'єктів і не враховується 
його суб'єктна характеристика як виробника економічних благ; 

- внутрішня (фундаментальна) вартість визначається як хара
ктеристика підприємства, що розкриває його суб'єктно-об'єктну 
природу як виробника цінності та ціннісного об'єкту інтересу . . 
ІНШИХ учасниюв ринкового процесу. 

Фундаментальна вартість, як і ринкова. також представляє со
бою «грошову оцінку вигід узагальненого (знеособленого) інвесто
ра на б~і загал~нс:~доступної фінансової та нефінансової інформаці~ 
щодо дІяльносТІ шдприємства та не враховує додаткових випд, яю 

можуть бути отриманими від специфічних ресурсів інвестора» [2-
8]. Порівнюючи визначення ринкової та фундаментальної вартості 
можна говорити.пр~ те,. що в ос_нову ри~кових її оцІНювань ПОJ?Іа
дено саме внутрІшНІ оцІНки, а рІзниця мІж ними визначається ТІЄЮ 

частиною вигід (збитків), які формуються під впливом дії ринкових 
факторів, що є непідконтрольними менеджменту підприємства. 

Таким чином, якщо говорити про характеристики вартості, як 
критерію ефективності управління підприємством, то є сенс фоку
суватися на факторах, що є підконтрольними менеджменту, а відтак 
актуальною ~ саме фунд'!-ментальна. вартість підпр~ємства. Відпові
дно адекватшшими є такІ методичш шдходи до оцІНювання вартос

ті підприємства, які здатні забезпечити формалізацію якомога біль
шої кількості внутрішніх вартість-формуючих факторів. 

Результати наукового упорядкування факторних аналітичних 
моделей оцінювання вартості формалізовано представлено на 
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рис. 1. Критичний аналіз змісту даних моделей дозволяє їх умов
но розподілити на два види: ті що базуються на методології дис
контованих грошових потоків (модель А. Дамодарана, С. Морда
шова, І. Єгєрєва) та економічного прибутку. 

Факторні моделі оцінювання вартості підпрпємства І 

Модель А. Раппапорта 
визначає систему взаємо

в~ язаних факторів вартос
п, яю виявлею у опера

ційній, інвестиційній та 
фінансовій діяльності під
приємства. 

Модель Ю. Брігхема 
визначає систему факто
рш вартосп у двох аспек

тах: швестованому каш

талі та доданої вартості. 

Модель С. Мордашова 
базується на аналізі чут
ливосп складових грошо

вого потоку: прибутку, 
амортизації, ставки подат
ку на прибуток, додатко
вих інвестицій для підтри
мки заданого ршня про

дажу, темпу зростання rpo~ 

шо вого потоrу, вартосп 

залученого кашталу. 

Модель І. Івашковської 
базується на аналізі вар
тості для стейкхолдерів, а 
фактори вартості розгля
даються у =ощию _ризи

ку та ДОХОДНОСТІ кашталу. 

Модель Г. Арнольда 
базується на аналізі спреду продуктивності 

,_ капіталу. Модель вартості представляється 
як сукупність таких основних факторів: су
ма інвестованого капіталу; фактичний та 
необхідний рівень ставка рентабельності ак
тивш; тривал1сть розрахункового перюду. 

Модель А. Дамодарана 
базується на дисконтуванні грошових потоків, а 

,_ фундам.ентальними факторами вартості є такі: 
rрошов1 потоки, що генеруються активами, яю 

є у розпорядженні підприємства; очікуваний 
темп зростання rро.шових потоків, якій форму
ється за рахунок ре1нвестування частини чисто

го прибутку або зміни . віддачі інвестованого 
кашталу; триваmсть перюду високого зростан

ня грошових потоків; рівень операційного та 
фінансового ризику (зміни операційного ризи
ку інвестованого капіталу, зміни пропорц~й бо
ргового Фінансування або умов залучення бор
гових зобов'язань). 

Модель І. Єгєрєва 
'"" базується на системному аналізі організації 

та кількісному оцінюванні в=иву фундаме
нтальних факторів різних рівнів ієрархії на 
вартість бізнесу. 

VВМ-моделі 
базуються на концепцlЇ економічного при

- бутку, в основу вимірювання якого покла
дено балансові, ринкові та змішані оцінки 
вартосп. 

Рис. 1. Факторні моделі оцінювання вартості підприємства 
Джерело: формалізовано на основі узагальнення [9-17] 

Враховуючи переваги та недоліки альтернативних методоло
гій, які описані у сучасних наукових публікаціях, варто наголо
сити на тому, що економічний прибуток характеризується наба-
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гато вищим аналітичним рівнем факторної інтерпретації, що ро
бить відповідну концепцію привабливішою для використання в 
управлінській бізнес-аналітиці. 

Концепція економічного прибутку є методологічною основою 
визначення доданої вартості бізнесу, яку формує функціонуючий 
капітал протягом досліджуваного періоду. При цьому сама вели
чина фундаментальної вартості (Valfuпd) розраховується як сума 
величини вкладеного капіталу (Сар) та доданої вартості (Valadd), 
що формує такий капітал: 

Valfund = Сар + Valadd· (1) 

Відповідно даної логіки базовими вартість формуючими фак
торами є величина інвестованого у бізнесу капіталу та величина 
доданої вартості на вкладений капітал. Щодо величини капіталу, 
то традиційно науковці пропонують здійснювати її оцінювання за 
балансовою вартістю чистих активів, що на думку авторів є до
сить дискусійним питанням. Фактично, коли мова йде про оці
н~вання вартості під_приємства як крит.ерію ефективності управ
шння, то величина швестованог? кашталу є. характеристикою 

накопиченого ресурсного потенц~алу, властив1стю якого є здат

ність формувати нову вартість. Відповідно, його вартісна вели
чина, має відображати ціннісні аспекти таких ресурсів і розрахо
вуватися на основі балансового методу, але з відповідними 
поправками та !<орегуваннями. Практика оц~нювання фундамен~ 
тальної вартосп впчизняних промислових шдприємств на основ~ 

використання моделей остаточного прибутку дозволяє говорити 
про те, що формування та забезпечення зростання вартості відбу
вається в основному тільки за рахунок позитивної динаміки ба
лансової вартості чистих активів (табл. 1 ). 

Щодо доданої вартості, то саме цей показник є ключовим з 
точки зору оцінювання ефективності управління бізнесом, так як 
характеризує здатність підприємства як форми організації капі
талу забезпечувати її зростання. Ключовими факторами впливу 
на формування доданої вартості з точки зору багатофакторної ін
терпретації на основі VВМ-моделей є спред доходності реалізації 
продукції, величина обсягів продажу продукції у вартісному ви
мірюванні, продуктивність функціонування активів та їх величи
на. Абсолютно очевидним є те, що сам процес формування або 
руйнування доданої вартості визначається значенням спреду до
ходності реалізації продукції (Spredsaze), що, відповідно, зумовлює 
пріоритет управлінського фокусування на забезпеченні відповідно
сті фактичного рівня рентабельності реалізації продукції/послуг 

( Pr{~f:) критичному значенню ( Pr~:% ). 
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ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2012-2017 рр.1 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1. Фундаментальна вартість, тис. грн 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» 20000536 20457693 39857196 43368117 

ПАТ «Азовсталь» 6767274 5575395 15663954 15633962 

ПАТ «Турбоатом» 2381061 4260668 1472397 2113150 

ПАТ «Мотор Січ» 7072031 7694841 9074895 13447435 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» -19401 348456 377780 275860 

ПрАТ «Манделіс Україна» 1344893 1587566 1563895 1495065 

2. Темп приросту (зменш) фундаменталь-
ної вартості,% до поп.року 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» х 2,29 94,83 8,81 

ПАТ «Азовсталь» х -17,61 180,95 -0,19 

ПАТ «Турбоатом» х 78,94 --65,44 43,52 

ПАТ «Мотор Січ» х 8,81 17,93 48,18 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» х -1896,04 8,42 -26,98 

ПрАТ «Манделіс Україна» х 18,04 211,06 -4,40 

1 Розраховано на основі моделі остаточного операційного прибутку. 

Таблиця 1 

2016 р. 2017 р . 

46395523 51829458 

21218089 18690781 

3440565 4465140 

13341990 16520774 

7910 -12979 

1380916 1539268 

6,98 11,71 

35,72 -11,91 

62,82 29,78 

--0,78 23,83 

-97,13 -264,08 

-7,64 11,47 
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Показники 

3. Темп приросту (зменш) балансової ве-
личини чистих активів, % до поп. року 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» 

ПАТ «Азовсталь» 

ПАТ «Турбоатом» 

ПАТ «Мотор Січ» 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» 

ПрАТ «Манделіс Україна» 

4. Додана вартість підприємства, тис. rрн 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» 

ПАТ «Азовсталь» 

ПАТ «Турбоатом» 

ПАТ «Мотор Січ» 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» 

ПрАТ «Манделіс Україна» 

2012 р. 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

-12608035 

-7141528 

-202145 

-774166 

7798 

29110 

2013 р. 2014 р. 

-7,03 85,68 

-18,79 80,62 

45,96 -56,29 

17,80 16,51 

-857,36 70,26 

17,61 17,85 

-9859404 -16435922 

-5719538 -4737190 

490342 -175669 

-1547701 -1693342 

142462 27064 

40060 -259860 

Закінчення табл. 1 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2,02 4,79 8,38 

18,35 17,86 -7,75 

31,14 56,33 58,98 

32,19 14,62 18,79 

4,96 -40,12 --44,76 

2,43 --0,21 -5,75 

-14064670 -13785479 -13397336 

-8510892 -7238759 -7559886 

-48158 61850 -906420 

-786605 -2973152 -2860659 

-92239 -212494 -134723 

-372998 -483205 -217739 



Безумовно, фактичний рівень доходності продажу продук
ц~ї/r.юслуг є похідною від бага~:ьох факторів та аспектів діяльнос
п шдприємства, однак причию моменти концентруються на опе

раційному рівні (створення цінності) та збутовому (пропонування 

цінності). Тому фактори, що визначають Pr{~f:, можуть визнача
тися не у строго математичній, а у змістовній послідовності, а чу

тливість змін Pr{~f: до них оцінюватися на основі використання 
традиційних статистичних і математичних методів. 

Результати узагальнення змісту аналітичних моделей вартіс
ного зростання підприємства, що безпосередньо характеризують 
аспект доданої вартості (SGJ-модель [16], VGІ-модель [б]) дозво
ляють говорити про те, що у такій постановці ключовими факто
рами вартісного зростання є обсяги продажу, величина активів та 
їх продуктивність. Однак, дані фактори є інформативними з точ
ки зору характеристики варпсного зростання лише за умови по

зитивної величини Spredsale· 
Так, незважаючи на переважно зростаючі тенденції для вели

чини виручки від реалізації продукції, активів та їх продуктивно
сті вітчизняних промислових підприємств (табл. 2), від'ємна ве
личина Spredsale зумовила руйнування вартості бізнесу. 

Таблиця 2 
ПОКАЗНИКИ ФАКТОРІВ ВАРТІСНОГО ЗРОСТАННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2012-2017 рр. 1 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1. Спред доходності реалізації про-
дукції, % 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» --43,63 -34,90 --44,74 -30,40 -26,03 

ПАТ «Азовсталь» -31,34 -27,39 -21,16 -32,21 -22,13 

ПАТ «Турбоатом» -10,97 18,20 -13,54 -2,77 2,85 

ПАТ «Мотор Січ» -9,87 -18,03 -15,78 -5,69 -28,19 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» 0,62 10,56 2,04 --6,82 --47,94 

ПрАТ «Манделіс Україна» 0,66 0,82 --4,84 -8,07 -12,01 

2. Темп приросту (змеmп) обсягів 
продажу продукції, % до поп. року 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» х -2,23 30,05 25,91 14,48 

1 Розраховано на основі моделі остаточного операційного прибутку. 
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2017 р. 

-20,24 

-10,96 

-38,12 

-18,88 

-36,18 

--4,54 

24,97 



Закінчення табл. 2 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

ПАТ «Азовсталь» х -8,37 7,22 18,00 23,79 110,91 

ПАТ «Турбоатом» х 46,24 -51,86 34,26 24,45 9,72 

ПАТ «Мотор Січ» х 9,41 25,00 28,90 -23,75 43,66 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» х 7,09 -1,68 2,02 --67,24 -15,99 

ПрАТ «Манделіс Україна» х 11,55 9,32 -13,87 -12,99 19,35 

3. Темп приросту (зменш) величи-
ни активів, % до поп. року 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» х -5,66 88,01 4,04 4,42 10,00 

ПАТ «Азовсталь» х -13,15 66,81 21,57 24,47 33,36 

ПАТ «Турбоатом» х 16,90 -32,78 14,96 27,46 52,36 

ПАТ «Мотор Січ» х 12,67 25,68 25,15 21,65 15,81 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» х 48,14 29,95 13,85 0,17 5,73 

ПрАТ «Манделіс Україна» х 13,94 37,88 -1,41 --4,74 -1,03 

4. Темп приросту (зменш) продук-
тивності активів,% до поп.року 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий ріг» х 3,63 -30,83 21,03 9,64 13,61 

ПАТ «Азовсталь» х 5,50 -35,72 -2,94 --0,55 58,15 

ПАТ «Турбоатом» х 25,10 -28,39 16,79 -2,36 -27,99 

ПАТ «Мотор Січ» х -2,89 --0,54 2,99 -37,32 24,04 

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» х -27,71 -24,34 -10,39 --67,29 -20,54 

ПрАТ «Манделіс Україна» х -2,09 -20,71 -12,64 -8,66 20,59 

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження характери
стик вартості як критерію ефективності управління підприємст
вом і розвитку варто наголосити на тому, що варто фокусуватися 
на фундаментальних аспектах її формування, що зміщує фокус 
аналізу з ринкової на внутрішню вартість. Динаміка змін фунда
ментальної вартості є недостатньо інформативним показником, з 
точки зору виявлення причини її змін. І лише факторна інтерпре
тація доданої вартості, є формалізованою узагальнюючою харак
теристикою організаційної здатності забезпечувати прирощення 
капіталу, а відтак сукупної цінності підприємства. 
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Практика використання факторного аналізу доданої вартості 
дозволяє зроби!и вис~овок, що зростаюча тенд.енція фундамен
тальної вартосп для вІтчизняних промислових шдприємств пояс

нюється виключно нарощенням ресурсної бази. При цьому ре
зультуючі фінансово-економічні показники капіталотворення у . . . . . . . 
ВИГЛЯДІ спреду ДОХОДНОСТІ реалІзацlЇ продукцlЇ та, ВІДПОВІДНО, 

спреду прибутковості капіталу є незадовільними. Основна про
блема такої ситуації полягає у рівні конкурентоспроможності, яка 
є ключовою детермінантою формування Spredsale· Причини недо-. . . 
статнього ршня конкурентоспроможносп для кожного шдприєм

ства будуть різними, при цьому в аналітичному аспекті подальша 
факторна інтерпретація Spredsale може вибудовуватися на основі 
не фінансових індикаторів, а рекомендації щодо технології і ме
тодів здійснення такого аналізу є перспективним напрямком по-. . 
дальших дослщжень авторш. 
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