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АНОТАЦІЯ 

Назаренко Ю.А. Капіталізація підприємств України в контексті валової 

доданої вартості та прихованих активів. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 - Економіка. - Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України, Одеса, 2021. 

В роботі здійснено аналіз існуючих підходів до систематизації визначень 

поняття «капіталізація», який показав, по-перше, відсутність загально 

прийнятого визначення цього поняття, по-друге, капіталізація є багатогранним 

явищем, яке має різноманітні прояви та форми в залежності від рівня та сфери, 

де воно реалізується, по третє, найбільш комплексним баченням капіталізації є 

розгляд її з точки зору як стан, як процес і як відношення. Серед видів 

капіталізації особливо місце займає уявлення капіталізації як відносини. Це 

дозволяє вийти за суто економічні рамки і розглядати капіталізацію і як 

соціальне явище, і як ключ для розуміння існуючих проблем в економіці та 

суспільстві. Розвинуто уявлення капіталізації як процес шляхом врахування 

його зв’язку із зовнішнім середовищем в частині притоку іноземних інвестицій, 

відтоку капіталу за кордон, споживання капіталу при створенні доданої 

вартості, а також споживання частини створеної доданої вартості суб’єктами 

процесу капіталізації. Проведений аналіз зв’язків між різними уявленнями 

капіталізації свідчить, що це складна система, яка має ієрархічну структуру. 

Окрім мікро, мезо та макро рівнів капіталізації визначені рівні з точки зору 

управління (базовий, координаційний, стратегічний). Базовий рівень складають 

суб’єкти господарської діяльності, кожний з яких має мету збільшити свою 

капіталізацію, як основу для існування та розвитку, на другому 

координаційному рівні діють державні та громадські інститути, які формують 

та забезпечують виконання формальних та неформальних норм, які спрямовані 

забезпечити певну узгодженість та координацію всіх суб’єктів нижчого рівня 

щодо росту їх власної капіталізації. На третьому стратегічному рівні 
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визначаються система цінностей, якими керується суспільство, його стратегічні 

цілі (інтегральна картина майбутнього), шляхи та ресурси необхідні для їх 

досягнення. 

Запропоновано комплексне визначення поняття «капіталізація». Це, по-

перше, обсяг капіталу у широкому сенсі, який контролює та використовує 

суб’єкт капіталізації, по-друге, це процес створення доданої вартості, 

відтворення та нагромадження капіталу і, по-третє, це відносини із приводу 

власності на капітал та протиріччя між суспільним характером виробництва та 

приватною формою привласнення доданої вартості. Таке визначення поняття 

«капіталізація» дозволяє конкретизувати це явище в залежності від рівня та 

сфери прояву та забезпечує можливість його вимірювання.  

Показано, що результати діяльності підприємства в значній мірі, а в 

деякий сферах, в основному, залежать від наявності прихованих активів. Було 

удосконалено визначення цього поняття, в якому на відміну від існуючих 

визначень в якості додаткових істотних ознак запропоновані такі: «на які 

підприємство має право користування», «вартість яких занижено у порівнянні з 

їх реальною вартістю» та «які недостатньо використовуються». Таке 

визначення поняття «приховані активи» дозволяє поєднати існуючі різні точки 

зору на це поняття і у більш широкому контексті глянути на капітал 

підприємства. Підприємство, як правило, не має права власності на приховані 

активи, а лише право користування. Зокрема, це стосується орендованих 

основних засобів, людського капіталу, природних ресурсів, тощо. На передній 

план висувається право користування та отримання від цього вигод. Приховані 

активи є відсутньою ланкою при визначенні рівня капіталізації підприємств. За 

інших рівних умовах різниця у рівні економічного розвитку підприємств можна 

пояснити відмінностями в обсязі і структурі їх прихованих активів. Вони 

можуть бути ключем при формуванні стратегії розвитку підприємства.  

В роботі показано, що показники діяльності підприємств «випуск» та 

«прибуток» мають суттєві вади. Перший залежить не тільки від результату 

діяльності самого підприємства, але й підприємств-постачальників. Чим дальше 
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підприємство у виробничому ланцюжку, тим менше показник «випуск» дає 

адекватне уявлення про результати його діяльності. При орієнтації 

підприємства на показник «прибуток» його можна збільшити шляхом 

зменшення витрат на оплату праці, соціальне забезпечення та навчання 

працівників, і як наслідок зменшення людського капіталу. Це може привести до 

більш значних збитків, ніж втрата фізичного та фінансового капіталу, бо 

людський та соціальний капітал займають центральне місце в системі 

суспільного відтворення.  

В дисертації обґрунтовано, що показник «валова додана вартість» має 

більшу аналітичну цінність, ніж показники «випуск» та «прибуток», бо по 

перше, він дає більш адекватне уявлення про результати діяльності 

підприємств, а по друге, він визначає потенціал нагромадження капіталу. 

Використання цього показника в якості показника діяльності підприємства 

забезпечує єдину концептуальну основу для оцінки результатів економічної 

діяльності на мікро, мезо та макро рівнях. На основі показника «валова додана 

вартість» визначено два ключових показника оцінки діяльності підприємства: 

продуктивність праці як обсяг валової доданої вартості на одного працівника; 

рентабельність капіталу як відношення валової доданої вартості до власного 

капіталу або активів. 

В роботі запропоновано нове бачення «золотого правила економіки», яке 

полягає у врахуванні, по-перше, що валова додана вартість дає більш адекватне 

уявлення про результати діяльності підприємства, ніж його прибуток, і по-

друге, що капітал, задіяний в діяльності підприємства, не обмежуються 

активами, які обліковуються у його бухгалтерському балансі, і окрім них слід 

враховувати прихованні активи.  

Оцінку капіталізації підприємств як стан здійснено на основі витратного 

підходу як оцінку активів підприємства. Таку оцінку можна розглядати як 

«пасивну» і вона може бути здійснена навіть якщо підприємство не працює. 

Вона має обмежену сферу застосування, її доцільно використовувати для 

підприємств, в яких результати виробничого процесу залежать не стільки від 
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наявного інтелектуального капіталу, скільки від наявного фізичного капіталу, і 

де відсутні значні нематеріальні активи. Структура активів підприємств 

України за видами діяльності у 2012-2019 рр. зазнала певних змін. По-перше, 

суттєво зросла частка сільського господарства - майже у 1,8 разу, транспорту – 

майже у 1,3 разу. Питома вага промисловості, будівництва та торгівлі суттєво 

не змінилася. Аналіз динаміки активів підприємств України у 2012-2019 рр. у 

цінах 2012 року свідчить про наявність тенденції до зменшення їх вартості. У 

2019 році їх вартість склала 90,4 % від рівня 2012 року, у промисловості –  

92,3 %, у транспорті – 97,0 %, у будівництві – 91,5 %. У торгівлі зменшення 

було більш значним - 83,0 % від рівня 2012 року. Виключенням стало сільське 

господарство, де вартість активів підприємств збільшилася більше ніж у 1,5 

разу. Це свідчить про негативні процеси в економіці країни, а саме 

деіндустріалізацію та домінування сировинних галузей.  

Аналіз чотирьох груп методів оцінки прихованих активів (прямої оцінки; 

ринкової капіталізації; віддачі від використання активів; підрахунку очок) 

показав, що вони мають суттєві методологічні вади, труднощі при застосуванні 

та зборі необхідних вихідних даних. Аналіз коефіцієнту Тобіна показав, що 

абсолютна більшість компаній у розвинутих країнах має значення цього 

коефіцієнту менше одиниці, але це не може свідчити про відсутність або 

від'ємне значення прихованих активів, особливо, інтелектуального капіталу, бо 

за своєю природою він і така його складова як людський капітал не можуть 

бути від'ємними. Відповідно можна зробити висновок про неможливість 

використання цього показника для оцінки прихованих активів. Теж саме можна 

стверджувати про інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості (VAIC), де 

декларується використання концепції інтелектуального капіталу. Насправді 

цього не має і цей показник не може розглядатися як інструмент оцінки 

інтелектуального капіталу. 

В дисертації запропоновано приховані активи оцінювати як різницю між 

оцінками капіталізації підприємства на основі доходного та витратного 

підходів. Розрахунки за період 2012-2019 рр. свідчать, що середня питома вага 
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прихованих активів у загальному обсязі капіталу підприємств країни складала 

38,2 %, у сільському господарстві, будівництві та транспорті більше 50 %, у 

торгівлі – 47,4 %, а найменша у промисловості – 29,3 %.  

В якості інструментів управління капіталізацією підприємства 

пропонується використовувати: управлінський баланс, який відображає широке 

уявлення про капітал, зокрема людський, соціальний та природний капітал, а 

також обліковані та прихованні активи; звіти про інтелектуальний капітал; 

модель Дюпона, в який валова додана вартість визначається як добуток 

чотирьох факторів: ступінь соціальної відповідальності бізнесу, рентабельність 

операційної діяльності, рівень віддачі активів та обсяг активів. 

Окрему групу інструментів управління капіталізацією підприємств 

складають податкові інструменти в частині: визначення способів обмеження 

виведення капіталу з бізнесу та його відтоку за кордон; напрямків 

адміністрування податку на додану вартість; фіскальних обмежень на експорт 

сировини, що в сукупності реалізації створює сприятливі передумови для 

активізації інвестиційної діяльності економічних суб’єктів та інвестиційної 

привабливості вітчизняного бізнес-середовища. 

Ключові слова: капітал, капіталізація, валова додана вартість, приховані 

активи, оцінка, види діяльності.  

 

SUMMARY 

Nazarenko Yu.A. Сapitalization of Ukrainian enterprises in the context of 
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manuscript. 
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The paper analyzes the existing approaches to the systematization of 

definitions of "capitalization", which showed, firstly, the lack of a generally accepted 
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definition of this concept, and secondly, capitalization is a multifaceted phenomenon 

that has various manifestations and forms depending on the level and scope. where it 

is realized, thirdly, the most comprehensive vision of capitalization is to consider it in 

terms of state, as a process and as a relationship. Among the types of capitalization, a 

special place is occupied by the idea of capitalization as a relationship. This allows us 

to go beyond the purely economic framework and consider capitalization as a social 

phenomenon and as a key to understanding the existing problems in the economy and 

society. The idea of capitalization as a process has been developed by taking into 

account its connection with the external environment in terms of foreign investment 

inflows, capital outflows abroad, capital consumption when creating value added, as 

well as consumption of part of value added by capitalization process entities. An 

analysis of the relationships between different representations of capitalization shows 

that it is a complex system with a hierarchical structure. In addition to micro, meso 

and macro levels of capitalization, levels are defined from the point of view of 

management (basic, coordination, strategic). The basic level consists of economic 

entities, each of which aims to increase its capitalization as a basis for existence and 

development, at the second coordination level there are state and public institutions 

that form and ensure the implementation of formal and informal norms aimed at 

ensuring consistency. and coordination of all lower level entities on the growth of 

their own capitalization. At the third strategic level, the system of values that governs 

society, its strategic goals (integrated picture of the future), ways and resources 

needed to achieve them are determined. 

A comprehensive definition of the concept of "capitalization" is proposed. This 

is, firstly, the amount of capital in a broad sense, which controls and uses the subject 

of capitalization, secondly, it is the process of creating value added, reproduction and 

accumulation of capital, and thirdly, it is the relationship of ownership of capital and 

contradictions between the social nature of production and the private form of value 

added. This definition of "capitalization" allows you to specify this phenomenon 

depending on the level and scope of manifestation and provides the ability to measure 

it. 
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It is shown that the results of the enterprise to a large extent, and in some areas, 

mainly depend on the presence of hidden assets. The definition of this concept has 

been improved, in which, in contrast to the existing definitions, the following are 

proposed as additional essential features: "which the company has the right to use", 

"whose value is understated compared to their real value" and "which are underused". 

This definition of the concept of "hidden assets" allows you to combine the existing 

different views on this concept and in a broader context to look at the capital of the 

enterprise. The company, as a rule, does not have the right of ownership of hidden 

assets, but only the right of use. In particular, this applies to leased fixed assets, 

human capital, natural resources, etc. The right to use and receive benefits from this 

comes to the fore. Hidden assets are the missing link in determining the level of 

capitalization of enterprises. All other things being equal, the difference in the level 

of economic development of enterprises can be explained by differences in the 

volume and structure of their hidden assets. They can be the key in shaping the 

development strategy of the enterprise. 

The paper shows that the performance of enterprises "output" and "profit" have 

significant shortcomings. The first depends on both the performance of the enterprise 

itself and the suppliers. The further the enterprise is in the production chain, the less 

the "output" indicator gives an adequate idea of the results of its activities. With the 

focus of the company on the indicator "profit" it is advisable to reduce the cost of 

wages, social security and training of employees, and as a consequence of the 

reduction of human capital. This can lead to greater losses than the loss of physical 

and financial capital, because human and social capital are central to the system of 

social reproduction. 

The dissertation substantiates that the indicator "gross value added" has a 

greater analytical value than the indicators "output" and "profit", because, firstly, it 

gives a more adequate idea of the results of enterprises, and secondly, it determines 

the potential for capital accumulation. The use of this indicator as an indicator of 

enterprise activity provides a single conceptual basis for assessing the results of 

economic activity at the micro, meso and macro levels. Based on the indicator "gross 
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value added", two key indicators for assessing the activities of the enterprise are 

identified: labor productivity as the amount of gross value added per employee; 

return on capital as the ratio of gross value added to equity or assets. 

The paper proposes a new vision of the "golden rule of economics", which is to 

take into account, first, that gross value added gives a more adequate picture of the 

results of the enterprise than its profits, and secondly, that capital involved in the 

enterprise, are not limited to assets that are recorded in its balance sheet, and in 

addition to them should be considered hidden assets. 

The assessment of the capitalization of enterprises as a condition is carried out 

on the basis of the cost approach as an assessment of the assets of the enterprise. Such 

an assessment can be considered as "passive" and it can be carried out even if the 

company is not working. It has a limited scope, it is advisable to use for companies in 

which the results of the production process depend not so much on available 

intellectual capital as on available physical capital, and where there are no significant 

intangible assets. The structure of assets of Ukrainian enterprises by type of activity 

in 2012-2019 underwent certain changes. First, the share of agriculture has increased 

significantly - almost 1.8 times, transport - almost 1.3 times. The share of industry, 

construction and trade has not changed significantly. Analysis of the dynamics of 

assets of Ukrainian enterprises in 2012-2019 in 2012 prices shows a tendency to 

reduce their value. In 2019, their cost was 90.4% of the level of 2012, in industry - 

92.3%, in transport - 97.0%, in construction - 91.5%. In trade, the decrease was more 

significant - 83.0% of the 2012 level. The exception was agriculture, where the value 

of enterprise assets increased more than 1.5 times. This indicates the negative 

processes in the country's economy, namely the deindustrialization and dominance of 

raw materials industries. 

The analysis of four groups of methods of valuation of hidden assets (direct 

valuation; market capitalization; return on assets; calculation of points) showed that 

they have significant methodological shortcomings, difficulties in applying and 

collecting the necessary initial data. Analysis of the Tobin ratio showed that the vast 

majority of companies in developed countries have a value of less than one, but this 
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may not indicate the absence or negative value of hidden assets, especially 

intellectual capital, because by its nature it is such a component as human capital 

cannot be negative. Accordingly, it can be concluded that this indicator cannot be 

used to assess hidden assets. The same can be said about the intellectual value added 

ratio (VAIC), which declares the use of the concept of intellectual capital. In fact, this 

is not the case and this indicator cannot be considered as a tool for assessing 

intellectual capital. 

In the dissertation it is offered to estimate the hidden assets as a difference 

between estimations of capitalization of the enterprise on the basis of income and 

expense approaches. Calculations for the period 2012-2019 show that the average 

share of hidden assets in the total capital of the country's enterprises was 38.2%, in 

agriculture, construction and transport more than 50%, in trade - 47.4%, and the 

lowest in industry - 29.3%. 

As tools for managing the capitalization of the enterprise it is proposed to use: 

management balance sheet, which reflects a broad view of capital, including human, 

social and natural capital, as well as accounted and hidden assets; reports on 

intellectual capital; DuPont's model, in which gross value added is defined as the 

product of four factors: the degree of corporate social responsibility, profitability of 

operating activities, the level of return on assets and the volume of assets. 

A separate group of tools for managing the capitalization of enterprises 

consists of tax instruments of the part: determining ways to limit the withdrawal of 

capital from business and its outflow abroad; areas of value added tax administration; 

fiscal restrictions on the export of raw materials, which together create favorable 

conditions for the intensification of investment activity of economic entities and 

investment attractiveness of the domestic business environment. 

Key words: capital, capitalization, gross value added, hidden assets, valuation, 

types of activity. 

 



10 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії 

1. Інституціональне забезпечення соціально-економічного розвитку 

регіонів України в умовах децентралізації: монографія у 2 кн. /[Буркинський 

Б.В. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В; НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2020. (особистий внесок – 

параграф 4.3. Податок на виведений капітал як механізм інвестування 

підприємств регіону). 

2. Домінанти сталого розвитку регіонів України: колективна 

монографія / [Буркинський Б.В. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В; НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД 

НАНУ, 2020. (особистий внесок – параграф 4.3. обгрунтування обмежень на 

виведення капіталу з бізнесу та за кордон). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

3. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Поняття «прихований капітал» в 

контексті капіталізації підприємства / В.Ф. Горячук, Ю.А. Назаренко // 

Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х., 2017. - Вип. 

4 (59). – С. 71-76. (особистий внесок – запропоновано узагальнене 

визначення поняття «приховані активи»). 

4. Назаренко Ю.А. Систематизація підходів до визначення поняття 

«капіталізація» / Ю.А. Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2017. – Вип. 

65. – С. 111-117. 

5. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Аналіз можливості використання 

коефіцієнту Тобіна для оцінки прихованих активів підприємств / В.Ф. 

Горячук, Ю.А. Назаренко // Управління економікою: теорія та практика. 

Київ, 2018. - С. 45-57. (особистий внесок здобувача – здійснено аналіз 

можливості використання коефіцієнту Тобіна для оцінки прихованих 

активів). 

 
 



11 
 

Статті у наукових виданнях інших держав та у виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз 

6. Назаренко Ю.А. Інтелектуальний капітал підприємства, його 

сутність та структура  / Ю.А. Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2018. 

– Вип. 66. – С. 128-134. 

7. Назаренко Ю.А. Концептуальні засади оцінки діяльності 

підприємств  та їх капіталізації на основі доданої вартості / Ю.А. Назаренко // 

Економічні інновації. Одеса, 2018. – Вип. 68. – С. 155-164. 

8. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки реальної капіталізації 

підприємств як процес на основі доходного підходу / В.Ф. Горячук, Ю.А. 

Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2018. – № 4 

(68). – С. 71-80. (особистий внесок здобувача – розробка методичних засад 

оцінки капіталізації підприємств в контексті доданої вартості). 

9. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки капіталізації 

підприємств України на основі витратного (інвестиційного) підходу / Ю.А. 

Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2019. – Вип. 70. – С. 113-121. 

10. Nazarenko Y.A. Tax on the withdrawal of capital as a mechanism to 

increase the capitalization level of enterprises / Nazarenko Y.A. // Економічні 

інновації. Одеса, 2019. – Вип. 71. – С. 83-90. 

11. Назаренко Ю.А. Податкові механізми та капіталізація 

підприємств / Ю.А. Назаренко // Економічні інновації. Одеса, 2019. – Вип. 72. 

– С. 81-97. 

12. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Критичний аналіз можливості 

використання інтелектуального коефіцієнта доданої вартості для оцінки 

інтелектуального капіталу підприємства // Education, Law, Business: 

Collection of science articles. Madrid, Spain, 2019. - С. 31-34. (особистий 

внесок здобувача – показано неможливість використання інтелектуального 

коефіцієнта доданої вартості для оцінки інтелектуального капіталу). 

 



12 
13. Goryachuk V., Nazarenko J. Methodical principles of the estimation 

of the hidden assets of the enterprise  // Science and innovation: Collection of 

science articles. Steyr, Austria, 2019. - P. 31-33. (особистий внесок 

здобувача – здійснено аналіз методичних підходів до оцінки прихованих 

активів). 

14. Burkinsky B.V., Goryachuk V.F., Nazarenko J.A. Concept of "hidden 

assets" and methodological bases for their assessment. Baltic Journal of Economic 

Studies. 2020. – Vol. 6. - № 5. - C. 54-63. (особистий внесок здобувача – 

здійснено аналіз методичних підходів до оцінки прихованих активів) 

(Scopus). 

15. Горячук  В.Ф., Назаренко Ю.А. Валова додана вартість як 

головний показник продуктивності діяльності підприємств. Економічні 

інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2020. Вип. 70. - С. 25-33. (особистий внесок 

здобувача – обгрунтування використання показника «валова додана вартість» 

як головного індикатора продуктивності діяльності підприємств). 

 

Тези доповідей у матеріалах наукових конференцій 

16. Назаренко Ю.А. Систематизація підходів до визначення поняття 

«капіталізація» / Реформування публічного управління та адміністрування: 

теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. за міжнародною участю, 27 жовтня 2017 р. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 

2017.- С. 89-90. 

17. Назаренко Ю.А. Поняття «прихований капітал» в контексті 

капіталізації підприємства / 11-та науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Проблеми управління соціальним та гуманітарним 

розвитком», 1 грудня 2017 р. - Дніпро, ДРІДУ НАДУ, 2017.- С. 90-92. 

18. Назаренко Ю.А. Приховані активи як фактор капіталізації 

підприємства / Науково-практична конференція «Європейська інтеграція в 

контексті світових глобалізаційних процесів». 15 грудня 2017: тези допов. - 

Одеса, 2017. С. 127-129. 
 



13 
19. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки діяльності підприємств 

в контексті капіталізації / Всеукраїнська науково-практична конференція за 

міжнародною участю «Реформування публічного управління та 

адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід», 26 жовтня 2018 р., 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України. 26 жовтня 2018 р.: тези допов. - 

Одеса, 2018.- С. 110-111. 

20. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Валова додана вартість як 

ключовий показник діяльності підприємств / Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Соціально-компетентне управління корпораціями в 

умовах поведінкової економіки» 28 листопада 2018 р.: тези допов. - м. Луцьк, 

2018. - С. 79-81. 

21. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки реальної капіталізації 

підприємств як стан на основі інвестиційного (витратного) підходу / VIІ 

щорічна науково-практична конференція «Європейська інтеграція в контексті 

світових глобалізаційних процесів», 14 грудня 2018: тези допов. - Одеса, 

2018. - С. 102-106. 

22. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки 

діяльності підприємств в контексті капіталізації / Щорічна науково-

практична конференція «Сталий розвиток регіонів: проблеми забезпечення та 

реалізації». 31 травня, 2019 р.: тези допов. - Одеса, 2019. - С. 43-46. 

23. Назаренко Ю.А. Аналіз можливості використання коефіцієнту 

Тобіна для оцінки прихованих активів підприємств / VII Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки». 6-7 червня, 

2019 р.: тези допов. – Дніпро, 2019. - С. 75-77. 

24. Назаренко Ю.А. Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості та 

оцінка інтелектуального капіталу підприємства / ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і 

практичні аспекти». 20-21 червня, 2019 р.: тези допов. – Одеса, 2019. - С. 87-

89. 

 



14 
25. Назаренко Ю.А. Методичні засади оцінки прихованих активів 

підприємства / VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 13-14 вересня, 2019 р.: 

тези допов. – Одеса, 2019. - С. 90-92. 

26. Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. Економічна, акціонерна і ринкова 

додана вартість та оцінка продуктивності діяльності підприємств / 

Всеукраїнська наук.-практ. конф. за міжнар. участю. «Публічне управління: 

традиції, інновації, глобальні тренди». 9 жовтгня, 2020 р.: тези допов. - 

Одеса, 2020. - С. 117-118. (особистий внесок здобувача – здійснено аналіз 

індикаторів оцінки результатів діяльності підприємств). 

 


	СПИСОК опублікованих праць за темою дисертації
	Статті у наукових виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз
	Тези доповідей у матеріалах наукових конференцій

