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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

У статті розглядаються основні методики та підходи до визначення вартості підприємств. Визначені їх основні переваги та недоліки 
для отримання достовірної оцінки вартості підприємства. 
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Вступ. В сучасних умовах глобалізації та 

високого ступеня невизначеності як ринкового, так і 

внутрішнього середовища компанії, ефективна оцінка 

вартості підприємства стає ключовою проблемою. 

Вирішення даної проблеми допоможе керівництву 

підприємства виявити ключові фактори створення 

вартості, що позитивно вплине на її майбутнє 

значення, а для зовнішніх інвесторів стане основним 

індикатором при прийнятті рішень про інвестування 

коштів. Також вартість підприємства дає змогу 

визначити конкурентоспроможність і успішність на 

ринку та є індикатором розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематика оцінки вартості підприємств є 

предметом наукових досліджень багатьох зарубіжних 

і українських авторів, які в своїх роботах розглядають 

використання, як ринкового, дохідного та затратного 

підходу, так і інших методик. Серед вчених в роботах 

яких розглядається питання оцінки вартості слід 

виділити : Ш. П. Пратта, Т. Коупленда, Т. Коллера, 

Дж. Мурріна, М. К. Скотта, Є. Хелферта, К. Уолша, 

П. Л. Віленского, В. Н. Лівшица, С. В. Валдайцева, 

С. В. Расказова, Ю. В. Козиря, В. А. Щербакова, 

А. Г. Грязнову, М. А. Федотову, Н. Г. Чумаченко, 

В. А. Панкова, А. Г. Мендрула, Л. Д. Реуцкого, 

Р. О. Костырко, В. П. Савчука та інших. 

Формулювання цілей статті. У статті 

розглянуто основні традиційні підходи до оцінювання 

вартості підприємств. Визначено основні переваги та 

недоліки їх застосування в умовах вітчизняної 

економіки. 

Аналіз основного матеріалу. Вартість – 

найбільш загальний показник, що характеризує 

загальний підсумок діяльності та дає висновок, що 

відображає суму всіх елементів і чинників.  

Оцінка вартості вимагає максимально повноти 

інформації. Жоден з інших показників результатів 

діяльності не є настільки всеосяжним, як вартість. 

Тому саме до підвищення своєї вартості треба 

прагнути підприємствам. 

Управління вартістю дозволяє найефективніше 

перерозподіляти грошові потоки. Для вирішення 

питань управління вартістю необхідна методологія, 

що дозволяє порівнювати різні інвестиційні 

альтернативи і приймати найбільш раціональні 

рішення, які дозволять збільшити вартість. 

На думку автора, слід провести більш детальний 

аналіз підходів та методів оцінки вартості 

підприємств. Оцінку бізнесу здійснюють з позицій 

трьох підходів, кожен з яких дозволяє підкреслити 

певні характеристики об'єкта. В цілому всі три 

підходи (дохідний, затратний, ринковий) 

взаємопов'язані. 

Залежно від чинників вартості, що є основними 

змінними в алгоритмах, підходи оцінки поділяються 

на дохідний, ринковий і затратний. Кожен підхід 

дозволяє «вловити» певні фактори вартості.  

Дохідний підхід – сукупність методів оцінки 

вартості об'єкта оцінки, заснованих на визначенні 

очікуваних доходів від використання об'єкта оцінки. 

При оцінці з позиції дохідного підходу основним 

фактором, визначальним величину вартості об'єкта, 

вважається дохід. Чим більше дохід, принесений 

об'єктом оцінки, тим більше величина ринкової 

вартості підприємства за інших рівних умов. 

Дохідний підхід вважається найбільш 

прийнятним з точки зору інвестування, оскільки 

потенційний інвестор, що вкладає гроші у 

підприємство, купує не набір майнових цінностей, а 

потік майбутніх доходів або вільних грошових коштів, 

що дозволяє йому окупити вкладені засоби, отримати 

прибуток і підвищити свій добробут. Таким чином, 

дохідний підхід передбачає встановлення вартості 

підприємства або його частини шляхом розрахунку 

поточної вартості очікуваного прибутку.  

Дохідний підхід складається з декількох методів, 

наприклад, таких як: 

 – метод дисконтування грошових потоків; 

 – метод капіталізації доходу. 

Метод капіталізації доходу визначає ринкову 

вартість підприємства шляхом перетворення доходу за 

один рік до вартості за допомогою коефіцієнта 

капіталізації. Цей метод являє собою ділення 

поточного доходу на відповідну норму прибутку, 

тобто визначення ринкової вартості підприємства 

відбувається згідно формули  за формулою:  
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де      – ринкова вартість бізнесу; 

          – чистий річний дохід 

          – коефіцієнт капіталізації. 

Метод дисконтування грошових потоків 

застосовується при нестабільному доході або при 

використанні різних коефіцієнтів капіталізації. Він 

включає прогнозування потоків від об'єкта оцінки, які 

потім дисконтуються за ставкою дисконтування, що 

відповідає ставці доходу і відображає ризики 
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інвестора. Загальна модель методу дисконтування 

грошових потоків розраховується за формулою : 
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де      PV – поточна вартість компанії; 

         CF – грошовий потік; 

         FV – вартість активів в пост прогнозний 

період; 

         R – ставка дисконтування; 

         N – кількість років прогнозування. 

Метод дисконтування грошових потоків 

найчастіше застосовується для підприємств, які 

знаходяться на стадії зростання або розвитку, тобто це 

відносно молоді компанії. У таких компаніях 

очікується, що майбутні грошові потоки будуть 

значно варіюватися в порівнянні з справжніми або 

дане підприємство хоче реалізувати інвестиційний 

проект, який зробить істотний вплив на майбутні 

грошові потоки. 

Застосування дохідного підходу для розрахунку 

вартості компанії має як переваги, так і недоліки. До 

переваг дохідного підходу можна віднести те, що: 

– даний підхід враховує майбутню зміну доходів 

і витрат підприємства. Таким чином, він показує 

прибутковість, що в свою чергу задовольняє інтереси 

власників, які хочуть отримати дивіденди; 

– застосування цього підходу допомагає 

прийняти рішення про інвестування в підприємство, 

тобто даний підхід враховує інтереси потенційних 

інвесторів; 

– цей підхід враховує перспективи розвитку 

підприємства. 

Основні недоліки даного підходу такі: 

– складність прогнозування довгострокових 

потоків доходів і витрат, так як економіка нестійка. В 

результаті чого збільшується ймовірність 

неправильного прогнозу, зі збільшенням прогнозного 

періоду; 

– складність розрахунку ставок капіталізації та 

дисконтування, так як існують різні способи їх 

обчислення; 

– існування ризиків, які можуть зробити істотний 

вплив на прогнозований дохід; 

– можливість невідповідності реальних доходів 

підприємства тим, що вони показують у своїй 

бухгалтерської звітності. 

Дохідний підхід, на думку А. Дамодарана та А. 

Грязнової є основним підходом при оцінці вартості 

компаній і, як показує практика, застосовується 

частіше інших. 

Затратний підхід ґрунтується на розрахунку 

ринкової вартості всіх активів і вартості всіх 

зобов'язань компанії. Найчастіше даний підхід 

застосовується компаніями, які володіють значними 

матеріальними активами, коли компанія є збитковою, 

при ліквідації компанії або коли неможливо оцінити її 

прибутковим або порівняльним підходами. 

У загальному випадку формула розрахунку 

вартості компанії, за допомогою затратного підходу 

виглядає наступним чином: 

 

Вартість компанії = Активи – Зобов'язання      (3) 

 

Затратний підхід має два можливих методи 

розрахунку вартості компанії – це метод чистих 

активів і метод ліквідаційної вартості. Розглянемо 

кожен з цих методів докладніше. 

Метод чистих активів заснований на аналізі 

ринкової вартості активів і зобов'язань підприємства. 

При розрахунку вартості компанії цим методом, 

необхідно виконати наступні етапи: 

а) розрахунок ринкової вартості всіх активів 

компанії; 

б) розрахунок поточних зобов'язань компанії; 

в) обчислення різниці між отриманими активами 

і зобов'язаннями. 

При розрахунку вартості активів компанії, 

необхідно розглянути наступні активи: 

– нематеріальні активи; 

– довгострокові фінансові вкладення; 

– будівлі, споруди; 

– машини, обладнання; 

– запаси; 

– дебіторська заборгованість; 

– інше. 

При розрахунку поточних зобов'язань, слід 

включити такі статті: 

– довгострокові і короткострокові зобов'язання за 

позиками і кредитами; 

– кредиторська заборгованість; 

– заборгованість по виплаті дивідендів; 

– резерви майбутніх витрат; 

– інше. 

Використання методу чистих активів, при 

обчисленні вартості підприємства не завжди дає 

об'єктивну оцінку його фактичної вартості. Але в 

реальності через відсутність ринкової інформації, 

підприємствам доводиться вдаватися до даного 

методу. Однак зараз цей метод менш поширений, в 

зв'язку з розвитком підприємств, що займаються 

розробкою нових технологій, чиї активи складаються 

здебільшого з нематеріальних активів, які дуже 

складно оцінити. 

Ще один метод затратного підходу – це метод 

ліквідаційної вартості. Даний метод заснований на 

визначенні різниці між сумарною вартістю всіх 

активів підприємства і зобов'язань з урахуванням 

витрат на його ліквідацію. Даний метод 

застосовується підприємствами, які знаходяться на 

стадії банкрутства, збитковими підприємствами, 

підприємствами, які прийняли рішення про 

ліквідацію. 

При розрахунку ліквідаційної вартості необхідно 

виконати наступні етапи: 

а) проаналізувати фінансову звітність компанії; 

б) сформувати уявлення про те, яка кількість 

активів необхідно оцінити; 

в) розрахувати суму заборгованості компанії; 
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г) розробити календарний графік процесу 

ліквідації компанії; 

д) розрахувати і обґрунтувати розміри витрат; 

е) оцінити активи, що продаються; 

ж) визначити ставку дисконтування; 

з) визначити виручку від продажу активів 

(матеріальних і нематеріальних), з урахуванням 

графіка реалізації цих активів; 

і) погасити поточну заборгованість підприємства, 

яка виникла за період ліквідації, і виплатити 

зобов'язання; 

к) оцінити ліквідаційну вартість; 

Затратний підхід має свої плюси і мінуси. До 

основних плюсів даного підходу відноситься те, що: 

– цей підхід заснований на обліку впливу 

виробничо-господарських факторів на вартість 

активів; 

– даний підхід враховує ступінь зносу активів 

при оцінці рівня розвитку технології; 

– оцінка активів грунтується на аналізі 

фінансових і облікових документів, тобто має 

об'єктивну основу. 

До недоліків слід віднести те, що він: 

– не враховує перспективи розвитку 

підприємства і ринкову ситуацію на дату оцінки; 

– не враховує можливі ризики; 

– не враховує основні фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства. 

Ще один підхід до оцінки вартості - це ринковий 

або порівняльний підхід, який спрямований на 

визначення вартості на підставі ринкової ціни 

аналогічних підприємств. 

Застосування даного підходу можливо тільки при 

наявності декількох факторів. По-перше, необхідна 

наявність розвиненого фінансового ринку, так як 

ринковий підхід спрямований на використання даних 

про доконані угодах. По-друге, на ринку повинен бути 

доступ до інформації про фінансові показники 

підприємств, схожих з оцінюваним. 

Існує три основні методи оцінки вартості 

компанії, які відносяться до порівняльного підходу - 

це метод компанії-аналога (метод ринку капіталу), 

метод угод та метод галузевих коефіцієнтів. 

Розглянемо кожен з цих методів докладніше. 

Метод компанії аналога або метод ринку капіталу 

заснований на аналізі реальних цін акцій, які 

сформувалися на відкритому фондовому ринку. За 

базу для порівняння береться ціна однієї акції 

відкритого акціонерного товариства. І цей метод 

використовується для оцінки міноритарного пакету 

акцій. 

Метод угод спрямований на порівняння даних з 

продажу контрольних пакетів акцій підприємств або 

про продаж підприємства в цілому. Цей метод 

застосовується, коли здійснюється купівля 

контрольного пакета акцій підприємства, а так само 

коли оцінюється підприємство закритого типу, яке має 

підприємства-аналоги відкритого типу. Так само цей 

метод включає в себе аналіз мультиплікаторів. 

Метод галузевих коефіцієнтів грунтується на 

використанні рекомендованих співвідношень між 

ціною і певними фінансовими параметрами. Зазвичай 

галузеві коефіцієнти розраховуються спеціальними 

аналітичними організаціями, які виробляють свої 

розрахунки, використовуючи тривалі статистичні 

спостереження за ціною продажу компанії і за іншими 

важливими виробничо-фінансовими показниками. 

При оцінці вартості за допомогою порівняльного 

підходу важливу роль відіграє вибір підприємств-

аналогів  а цінових мультиплікаторів. Ціновий 

мультиплікатор являє собою відношення між ціною 

підприємства і якимось фінансовим або виробничим 

показником, що характеризує результати його 

діяльності. У загальному вигляді формула виглядає 

так: 

ФБ

Ц
М 

,                            (4) 

де     М – ціновий мультиплікатор; 

Ц – ціна підприємства-аналога; 

ФБ – фінансовий або виробничий показник. 

 

Використання цінових мультиплікаторів для 

оцінки вартості ґрунтується на припущенні, що 

підприємство, яке оцінюється і підприємства–аналоги 

мають схоже співвідношення між ціною і будь-яким 

фінансовим показником. Для того щоб обчислити 

цінової мультиплікатор, необхідно по-перше, 

визначити величину капіталізації або ринкову вартість 

власного капіталу підприємства–аналога, а по-друге, 

необхідно обчислити значення знаменника у формулі, 

тобто фінансові показники, наприклад, такі як: 

прибуток, виручка від реалізації, вартість чистих 

активів, дивідендні виплати, грошовий потік і деякі 

інші. В оцінній практиці найчастіше 

використовуються наступні мультиплікатори: 

– «Ціна / Прибуток»; 

– «Ціна / Грошовий потік»; 

– «Ціна / дивідендні виплати»; 

– «Ціна / Виручка від реалізації»; 

– «Ціна / Балансова вартість»; 

– «Ціна / Чиста вартість активів»; 

Залежно від особливостей оцінюваного 

підприємства, галузі і конкурентів, оцінка вартості 

може бути заснована на значенні одного 

мультиплікатора, але частіше за все на поєднанні 

декількох. Вибір величини мультиплікатора є 

складним і відповідальним етапом. У зв'язку з тим, що 

абсолютно однакових компаній не існує, то величина 

мультиплікатора для різних компаній-аналогів може 

сильно варіюватися. Тому, спочатку необхідно 

відкинути екстремальні величини мультиплікатора, а 

потім розрахувати його середню і медіанну величину 

по аналогам. 

Ринковий підхід має свої переваги і недоліки. 

Можна відзначити наступні переваги даного підходу: 

– при наявності достовірної інформації про 

підприємства-аналоги, результати оцінки будуть 

точними і матимуть об'єктивну ринкову основу; 

– підхід заснований на аналізі реального 

співвідношення попиту і пропозиції на подібні 

об'єкти, так як заснований на порівнянні оцінюваного 
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підприємства з аналогами, які були вже куплені 

або чиї акції перебувають у вільному обігу; 

– в ціні відображаються результати виробничо-

господарської діяльності. 

Однак у даного підходу є і недоліки: 

– основою для аналізу служить тільки 

ретроспективна інформація, тобто перспективи 

розвитку не враховуються; 

– складність збору інформації про підприємства-

аналоги через недостатній розвиток фондового ринку; 

– велика ймовірність того, що підприємства-

аналоги матимуть сильні відмінності з 

підприємством, яке оцінюється, в зв'язку з чим буде 

необхідно вносити суттєві корективи. 

Незважаючи на те, що порівняльний підхід 

передбачає трудомісткі розрахунки і великий аналіз 

галузі, він є невід'ємним прийомом визначення 

обґрунтованої ринкової вартості підприємств. 

Результати дослідження. Виходячи з 

проведеного аналізу щодо підходів і методів оцінки 

вартості бізнесу, слід зазначити, що коректний 

результат процесу оцінки вартості підприємства не 

може бути отриманий внаслідок застосування тільки 

одного з існуючих підходів, оскільки кожен з них має 

свої унікальні недоліки та переваги. Найбільш 

доцільним є використання декількох підходів і 

відповідно методів оцінки з подальшим зіставленням 

отриманих результатів.  

Висновки. Детальний аналіз підходів оцінки 

вартості підприємств дав можливість виявити те, що 

дані підходи не є взаємовиключними та доповнюють 

один одного, вартість підприємства буде залежити від 

того, яка із зацікавлених сторін буде проводити 

оцінку, оцінка вартості підприємств необхідна при 

проведенні таких заходів, як злиття, поглинання, 

приєднання, викуп акцій, для визначення величини 

премій акціонерам підприємства, що поглинається, а 

також для вибору найоптимальнішого варіанта 

реорганізації при виході на міжнародні фінансові 

ринки. 
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