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ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Визначення вартості підприємства є одним із найбільш важливих завдань у 
галузі корпоративного управління, адже це дає можливість оцінити рівень 
конкурентоспроможності та успішності фірми на ринку. Сам процес 
визначення вартості здійснюється з конкретною метою (обчислення ціни 
продажу, страхування майна, отримання кредиту тощо), що і зумовлює вибір 
методу оцінки вартості. 

Світовий досвід визначення вартості бізнесу пропонує нам безліч методів 
до оцінювання вартості підприємства, проте незважаючи на це, дане 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 
практиці застосовують чітко визначену класифікацію підходів до визначення 
вартості компанії за попередньо визначеними вихідними даними, при цьому 
компанія як бізнес і компанія як майновий комплекс оцінюються практично за 
однаковими підходами, однак зміст методів у рамках підходів істотно 
відрізняється. 

В процесі використання цих підходів розрізняють окремі методи оцінки. 
Причому жоден з підходів чи методів не має принципових переваг перед 
іншими. В практичній роботі з оцінки вартості підприємства оцінювач, як 
правило, застосовує кілька методичних підходів, що найповніше відповідають 
конкретним умовам, об'єктам та меті оцінки, наявності й достовірності 
інформаційних джерел для її проведення. 

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно 
мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах 
власності або володіння тобто активи підприємства, які є економічними 
ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що 
використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку. 

Необхідність оцінки вартості підприємства виникає у таких випадках: у 
ході прийняття рішень про доцільність інвестування коштів у підприємство; у 
ході реорганізації підприємства; у разі банкрутства та ліквідації підприємства; у 
разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу; у разі застави 
майна та при визначенні кредитоспроможності підприємства; у процесі 
санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності; під час 
приватизації державних підприємств. 

Таким чином метою оцінки вартості підприємства є визначення бази для 
складання передавального чи розподільного балансу, для встановлення 
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пропорцій обміну корпоративних прав у тому числі при здійсненні операцій 
поглинання і приєднання, визначення вартості ліквідаційної маси, визначення 
реальної ціни продажу майна, визначення реальної вартості кредитного 
забезпечення, розрахунок ефективності санації, визначення початкової ціни 
продажу об'єкта приватизації [3]. 

Оцінка підприємства здійснюється, як правило, на базі ринкової вартості – 
ймовірної суми грошей, за яку можливі купівля-продаж об'єкта оцінки на ринку 
[4]. 

У літературних джерелах, нормативних актах наводяться численні 
принципи, яких слід дотримуватися при здійсненні оцінки вартості 
підприємства. До основних з них слід віднести такі принципи: заміщення, 
корисності, очікування, зміни вартості, ефективного використання, розумної 
обережності оцінок, альтернативності оцінок. 

В процесі оцінки вартості підприємств використовується значна кількість 
методів і способів такої оцінки. Окремі методи мають ряд модифікацій і 
різновидів, що створює додаткові складності при їх ідентифікації та 
використанні. У зарубіжній та вітчизняній практиці оцінки вартості майна 
найбільшого поширення дістали три методичні підходи до оцінки вартості 
підприємства: 

1. Заснований на оцінці потенційних доходів підприємства.
2. Майновий (витратний).
3. Ринковий (порівняльний).
У рамках дохідного підходу виокремлюють два основні методи: 
o дисконтування грошових потоків;
o визначення капіталізованої вартості доходів.
Згідно з майновим підходом вартість підприємства розраховується як сума 

вартостей усіх активів (основних засобів, запасів, вимог, нематеріальних 
активів тощо), що складають цілісний майновий комплекс, за мінусом 
зобов'язань. Основним джерелом інформації за даного підходу є баланс 
підприємства.  

У рамках цього підходу розрізняють такі основні методи: 
o оцінка за відновною вартістю активів (витратний підхід);
o метод розрахунку чистих активів;
o розрахунок ліквідаційної вартості.
Ринковий підхід передбачає розрахунок вартості підприємства на основі 

результатів його зіставлення з іншими бізнес-аналогами. У рамках ринкового 
підходу найуживанішими вважаються методи: 

o зіставлення мультиплікаторів;
o порівняння продажів (транзакцій).
Основними джерелами інформації при застосуванні цього підходу є 

фондові біржі та позабіржові торговельні системи, на яких мають обіг права 
власності на подібний бізнес, дані фінансової звітності підприємств-аналогів, а 
також інформація про попередні транзакції з корпоративними правами на той 
бізнес, який оцінюється [2]. Проблематика використання методів оцінки в 
рамках ринкового підходу зумовлена тим, що в Україні реальні ціни купівлі-
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продажу підприємств в офіційній статистиці відображаються досить рідко, а 
фондовий ринок не досить розвинутий. 

В умовах ринкової економіки підприємства не тільки здійснюють 
виробничий процес, що спрямований на створення нової вартості, але й самі 
представляють певну вартість і є об'єктами купівлі-продажу, що обумовлює 
необхідність визначення ринкової вартості підприємства. При цьому, 
збільшення вартості бізнесу – один з найважливіших критеріїв сучасного 
ефективного управління. 
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