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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. – ДУ «Інститут ринку і 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 урахування 

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 макрорівнів капіталізації визначено рівні з точки зору 

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

суб’єкти господарської діяльності, кожний з яких має за 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 зростання 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 значною мірою, а в 

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

удосконалено визначення цього поняття, в якому, на відміну від існуючих 

визначень, як додаткові істотні ознаки запропоновано 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 



4 

 

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 призвести 

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 як показника діяльності підприємства 

забезпечує єдину концептуальну основу для оцінки результатів економічної 

діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях. 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 в урахуванні, 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 рази, транспорту – 

майже у 1,3 рази. 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 

рази. 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 немає 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 



6 

 

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 %.  

Як інструменти 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 якій 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 

gross value added and hidden assets. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 051 - Economics. – GA «Institute of Market and Economic 

and Environmental Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», 

Odessa, 2021. 

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. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах кризових явищ в економіці та інших сферах 

суспільства, зростання конкуренції на зовнішніх ринках, зменшення 

інвестиційної привабливості країни, низького рівня державного управління та 

зниження рівня життя населення перед Україною стоїть завдання економічного 

зростання та підвищення конкурентоспроможності. Необхідною умовою 

вирішення цього завдання є підвищення рівня капіталізації економіки, 

складовою якої є капіталізація підприємств. Це має стратегічне значення для 

України, оскільки існує безпосередній зв'язок між капіталізацією економіки та 

рівнем і якістю життя населення. 

Помилки при здійсненні трансформаційних змін в економіці України 

призвели до цілої низки негативних наслідків у сфері капіталізації економіки та 

підприємств країни. Низький рівень державного регулювання економіки, 

несприятливе інституційне середовище для підприємств, посилення 

конкуренції, зростання складності залучення інвестицій, висока ступінь 

зношеності та моральна застарілість активів підприємств призвели до відтоку 

людського капіталу в інші країни та стали перешкодою на шляху переходу 

економіки на інноваційний шлях розвитку. Усе це обумовлює необхідність 

подальшого дослідження теоретичних, методичних та прикладних питань 

капіталізації підприємств України. 

В основу дисертаційної роботи покладено наукові здобутки вітчизняних 

та зарубіжних учених, які досліджували теоретичні та прикладні аспекти 

капіталізації економіки та окремих видів капіталу: Г. Беккер,  

П. Бурдье, Т. Пікетті, В. Радаєв, Ф. Тейлор, І. Фішер, Ф. Фукуяма, І. Бобух,  

Б. Буркинський, І. Бистряков, В. Геєць, А. Гриценко, В. Горячук, Т. Малова,  

С. Чернишов, С. Шумська та інші відомі науковці. Теоретичні, методичні та 

прикладні засади капіталізації підприємств викладені у працях таких учених: Е. 

Брукінг, Л. Едвісон, К. Свейбі, А. Стюарт, О. Амоша, К. Багацька,  

В. Баліцька, І. Булєєв, Н. Брюховецька, Н. Давиденко, М. Кизим, М. Козоріз,  



18 

 

І. Кривов’язюк, О. Мельник, І. Просвіріна, Л. Фролова, Н. Шевчук,  

О. Ястремська та інші. 

Віддаючи належне науковому здобутку попередніх досліджень 

капіталізації, необхідно визнати, що існує необхідність їх продовження у таких 

напрямках: розробка теоретико-методологічних засад капіталізації підприємств 

в частині прихованих активів, оцінки вартості підприємств, обгрунтування 

використання доданої вартості як показника діяльності підприємств, 

удосконалення методів оцінки вартості підприємств та їх прихованих активів, 

розробки інструментів підвищення рівня капіталізації підприємств та 

формування ланцюжків доданої вартості. Все це обумовило актуальність 

обраної теми дисертації, її наукове та практичне значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках наукових досліджень ДУ «Інституту ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України». Вона є складовою держбюджетних тем: 

«Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-

економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я)» 

(2017-2019 рр., номер державної реєстрації 0116U008689). Особистий внесок 

дисертанта полягає у розвитку уявлення про приховані активи, удосконаленні 

підходу до оцінки вартості підприємств та прихованих активів підприємств; 

«Забезпечення розвитку регіонального економічного розвитку та 

співробітництва в контексті реформування місцевого самоврядування» (2019-

2021 рр., номер державної реєстрації 0119U002419). Особистий внесок 

дисертанта полягає у розробці податкових інструментів підвищення рівня 

капіталізації підприємств та формування ланцюжків доданої вартості; 

«Організаційно-економічні механізми підвищення продуктивності 

підприємницької діяльності в Україні» (2020-2021 рр., номер державної 

реєстрації 0219U004402). Особистий внесок дисертанта полягає у розвитку 

методичних засад оцінки продуктивності підприємств в контексті валової 

доданої вартості.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка і 

обґрунтування теоретико-методичних та прикладних засад капіталізації 

підприємств України в контексті доданої вартості та прихованих активів. Для 

досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: 

 систематизувати уявлення про капіталізацію та розвинути 

понятійний апарат дослідження цього явища; 

 розвинути уявлення про структуру капіталу підприємств; 

 обгрунтувати доцільність використання валової доданої вартості як 

показника діяльності підприємств; 

 запропонувати нове бачення «золотого правила економіки» в 

контексті валової доданої вартості; 

 удосконалити методичні засади оцінки вартості підприємства та 

його прихованих активів; 

 запропонувати податкові інструменти підвищення рівня 

капіталізації підприємств та формування ланцюжків доданої вартості. 

Об’єктом дослідження є явище капіталізації підприємств України. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

капіталізації підприємств України в контексті валової доданої вартості та 

прихованих активів. 

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження: аналізу, порівняння, узагальнення та синтезу - при 

досаджені теоретичних засад капіталізації; системного аналізу - при дослідженні 

структури капіталу підприємств, систематизації методичних підходів до оцінки 

прихованих активів підприємств, розробці податкових інструментів підвищення 

рівня капіталізації підприємств та формування ланцюжків доданої вартості; 

статистичного аналізу – при дослідженні динаміки капіталізації підприємств в 

рамках витратного та доходного підходів; математичного моделювання – при 

розробці моделей капіталізації підприємств України за видами діяльності; 

факторного аналізу - для оцінки впливу ступеня рентабельності операційної 
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діяльності, віддачі активів та обсягу активів на валову додану вартість 

підприємств. 

Інформаційною базою дослідження є монографії, спеціальна література, 

інформаційно-аналітичні бюлетені, періодичні наукові вітчизняні та зарубіжні 

видання, законодавчо-нормативні акти, дані Держкомстату України та ресурси 

Інтернет.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

узагальненні і системному розв'язуванні наукового завдання - розробка 

теоретико-методичних та прикладних засад капіталізації підприємств України в 

контексті валової доданої вартості та прихованих активів. Основні результати 

дисертаційної роботи, які характеризують її наукову новизну, такі: 

вперше: 

 запропоновано поняття «суспільна вартість підприємства» як 

вартість, яка створює додану вартість еквівалентну валовій доданій вартості 

підприємства. Таке визначення дозволяє здійснювати оцінку вартості 

підприємства з точки зору інтересів усього суспільства, а не лише власників 

підприємства; 

удосконалено: 

 визначення поняття «приховані активи», в якому, на відміну від 

існуючих визначень, як істотні ознаки, поряд з «які не відображенні у балансі 

підприємства» та «забезпечують економічну вигоду», використовуються ще і 

такі: «на які підприємство має право користування», «вартість яких занижено у 

порівнянні з їх реальною вартістю» та «які недостатньо використовуються»;  

 визначення поняття «капіталізація» шляхом її комплексного 

уявлення: як стан – це обсяг капіталу у широкому сенсі, який контролює та 

використовує суб’єкт капіталізації, як процес - це створення доданої вартості, 

відтворення та нагромадження капіталу; як відносини - це відносини із приводу 

власності на капітал та протиріччя між суспільним характером виробництва та 

приватною формою привласнення доданої вартості;  
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 уявлення про структуру системи управління капіталізацією, де 

«базовий» рівень складають господарські суб’єкти, які в умовах конкурентної 

боротьбі здійснюють свою економічну діяльність, на другому 

«координаційному» рівні діють державні та громадські інститути, які 

формують та забезпечують виконання формальних та неформальних норм, які 

спрямовані забезпечити позитивний характер конкуренції, розподіл ресурсів 

суспільства таким чином, щоб забезпечити певну узгодженість та координацію 

всіх суб’єктів нижчого рівня щодо зростання їх власної капіталізації. На 

третьому «стратегічному» рівні визначається система цінностей, якими 

керується суспільство, його стратегічні цілі (інтегральна картина майбутнього), 

шляхи та ресурси, необхідні для їх досягнення; 

дістало подальший розвиток: 

 обґрунтування переваг використання валової доданої вартості як 

одного з основних показників діяльності підприємства, який, на відміну від 

показника «випуск», не включає в себе результати діяльності підприємств 

постачальників, і, на від відміну від показника «прибуток», відображає інтереси 

більш широкого кола стейкхолдерів. Цей показник забезпечує єдину 

концептуальну основу для оцінки результатів економічної діяльності на мікро-, 

мезо- та макрорівнях; 

 «золоте правило економіки» шляхом урахування, що валова додана 

вартість дає більш адекватне уявлення про результат діяльності підприємства і 

що капітал, задіяний у діяльності підприємства, складається з активів, що 

визначені у бухгалтерському балансі, та прихованих активів; 

 в рамках гіпотези, що оцінка капіталізації підприємств на основі 

доходного підходу більше, ніж на основі витратного внаслідок використання 

прихованих активів, запропоновано методичний підхід до їх оцінки як ризниця 

між суспільною вартістю підприємства та вартістю його активів;  

 теоретичні засади формування управлінського балансу у частині 

структурування активів з виділенням активів, які враховані у балансі 

підприємства і розподілені на фізичні, фінансові, природні та нематеріальні, а 
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також прихованих активів, серед яких виділено фізичні, природні та 

інтелектуальні. Таке структурування забезпечує формування об’єктивної 

інформаційної основи для визначення результатів капіталізації підприємств на 

основі ресурсних факторів; 

 положення інституціонального забезпечення податкових 

інструментів підвищення рівня капіталізації підприємств в частині: обмеження 

виведення капіталу з бізнесу та його відтоку за кордон; адміністрування 

податку на додану вартість щодо вирішення проблеми «податкових ям»; 

фіскальних обмежень на експорт сировини та формування ланцюжків доданої 

вартості, що в сукупності спрямовано на створення сприятливих передумов для 

активізації інвестиційної діяльності економічних суб’єктів та збільшення 

інвестиційної привабливості вітчизняного бізнес-середовища. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

теоретичні узагальнення, методичні розробки, практичні рекомендації автора 

включені в доповідні записки ДУ «Інституту ринку і економіко-екологічних 

досліджень НАН України», доповідались на Вченій раді і були направлені в 

органи державної влади і місцевого самоврядування. 

Результати досліджень в частині методичних засад капіталізації суб’єктів 

господарювання України, прихованих активів, валової доданої вартості як 

єдиної концептуальної основи для оцінки результатів економічної діяльності на 

мікро-, мезо- та макрорівні використанні при розробці обласних програм 

розвитку підприємництва та у практичній роботі підрозділів Одеської обласної 

держаної адміністрації (довідка № 01.1-27/670 від 04.04.2019 р.). 

Результати наукових досліджень, викладено у доповідній записці 

«Методичні засади оцінки капіталізації суб’єктів господарювання України» і  

використано у роботі Департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної держаної адміністрації (довідка № 10182/02.2-

14/88 від 15.01.2019 р.). 

Результати досліджень в частині методичних засад оцінки прихованих 

активів підприємств використано при розробці програм розвитку Одеської 
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області та інших нормативних документів (довідка № 01.1-17/2529 від 

29.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним, 

завершеним науковим дослідженням. Всі наукові результати, викладені в роботі, 

отримані автором особисто. Особистий внесок здоюувача щодо наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, зазначено у переліку публікацій за темою 

дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні, методичні та 

практичні результати дисертації доповідались на 12 міжнародних і 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: Всеукраїнська 

науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (Одеса, 2017); 11-та науково-практична конференція за міжнародною 

участю «Проблеми управління соціальним та гуманітарним розвитком» 

(Дніпро, 2017); Науково-практична конференція «Європейська інтеграція в 

контексті світових глобалізаційних процесів» (Одеса, 2017); Всеукраїнська 

науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування 

публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний 

досвід» (Одеса, 2018); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової 

економіки» (м. Луцьк, 2018); VIІ щорічна науково-практична конференція 

«Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів» 

(Одеса, 2018); ХVII міжнародна підсумкова науково-практична конференція 

«Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному 

рівнях» (Одеса. 2019); ХVІІ щорічна науково-практична конференція 

«Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, 

механізми, інструменти» (Одеса, 2019); VII Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2019); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: 

теоретичні і практичні аспекти» (Одеса, 2019); VІІІ Міжнародна науково-



24 

 

практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та 

практики» (Одеса, 2019); Всеукраїнська наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 

«Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» (Одеса, 2020 р). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційної роботи 

опубліковано у 26 наукових працях (25,9 друк. арк., особисто автору належить 

7,4 друк. арк.). З них: 2 колективні монографія, 13 статей, у тому числі 3 у 

наукових фахових виданнях, 10 статей у наукових виданнях інших держав та у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 11 – тези 

доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, одного додатку, переліку використаних джерел (209 

найменувань на 24 стор.). Основний текст викладено на 218 стор., містить 37 

таблиць та 51 рисунок.  



 РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1 Систематизація уявлень про капіталізацію 

  

Існує багато точок зору на поняття «капіталізація», у тому числі, на 

перший погляд, суперечливих. Широке розповсюдження набула дефініція 

цього явища як ринкова ціна підприємства. У вітчизняному законодавстві 

капіталізація визначається як вартість активів підприємства. На думку багатьох 

дослідників це перетворення ресурсу у капітал або перетворення доданої 

вартості у капітал. Існують також точки зору на поняття «капіталізація»: вартість 

цінних паперів компанії, обсяг власного капіталу компанії, оцінка вартості 

компанії на основі її чистого доходу, створення доданої вартості, ефективність 

використання капіталу компанії тощо (ЗУ, 2004; РНК, 2012; ПКМУ, 2003; 

Шумська С.С., 2012; Мельник Л.М., 2009; Булев И.П. & Брюховецкая Н.Е., 

2011, С. 10-11). 

Таке різноманіття точок зору на поняття «капіталізація» обумовлено тим, 

що це явище досліджується в різних галузях науки (економіка, державне 

управління, соціологія, екологія, соціальна психологія і т. ін.). Капіталізація є 

складним феноменом, а існуючі визначення не відображають усієї її 

багатогранності. Сьогодні немає загально прийнятого визначення цього 

поняття. 

Аналіз робіт, присвячених поняттю «капіталізація» показав, що увага 

дослідників, в основному, спрямована на дослідження окремих аспектів і форм 

цього явища. У той же час недостатньо досліджене питання систематизації 

уявлень про цей феномен.  

Шумська С.С. (2012), узагальнюючи різні уявлення про сутність поняття 

«капіталізація», визначила чотири варіанти її розуміння: як процес залучення 

ресурсів в обіг; як процес нагромадження капіталу; як процес зміни форм 
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капіталу; як оціночну характеристику вартості існуючого капіталу або як 

метод оцінки вартості підприємства. 

Мельник Л.М. (2009) систематизує визначення сутності поняття 

«капіталізація» за чотирма напрямами (рис. 1.1): процес перетворення ресурсів 

у вартість, яка приносить додану вартість; процес трансформації доходів у 

загальний капітал підприємства; категорія фінансового менеджменту (функція 

приросту фінансового капіталу); показник оцінки ринкової вартості 

підприємства (ринкова капіталізація). 

Вище розглянуті уявлення Мельник Л.М. (2009) та Шумська С.С. (2012) 

на капіталізацію значною мірою близькі. Перші два визначення у кожного з 

авторів дуже схожі. В першу чергу капіталізацію вони розглядають як процес. 

Крім того, вони її визначають як оціночну характеристику вартості капіталу 

підприємства або як показник оцінки ринкової вартості підприємства. 

Калиниченко М.П. (2011) визначає три види капіталізації:  

 реальна капіталізація - це результат фінансово-господарчої 

діяльності, яка є економічно об’єктивною та ініціюється з боку джерел 

фінансування, тобто пасиву балансу;  

 маркетингова, яка формується в ході реалізації внутрішнього 

фірмового менеджменту та маркетингу, генерує грошові потоки на основі 

підвищення лояльності існуючих та залучення додаткових клієнтів;  

 ринкова або фіктивна капіталізація - це ринкова вартість 

підприємства, акції якого котируються на фондовій біржі. 

Геєць В.М. та Гриценко А.А. (2007, с. 9) також виділяють реальну і 

фіктивну капіталізацію. Першу визначають як процес перетворення вартості, 

втіленої в матеріальних та інших реальних цінностях, у джерело зростання 

вартості. Для цього потрібне з'єднання робочої сили із засобами виробництва на 

основі ринкових відносин. Тобто реальна капіталізація здійснюється в сфері 

виробництва товарів та надання послуг на основі застосування робочої сили і 

створення доданої вартості. 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ 

       

Напрями визначення сутності поняття (база дослідження) 
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вартість 
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капітал підприємства 

 Категорія фінансового 

менеджменту  

(функція приросту 

фінансового капіталу) 

 Показник оцінки 

ринкової вартості 

підприємства  

(ринкова капіталізація) 

    

    

Автори 

 

Класичний підхід до 

трактування поняття, 

який базується на 

марксистській теорії 

 Кейнс Дж. (грошова 

форма накопичування) 

Козоріз М.А. 

Дедкова М.В. 

Малова Т.О. 

Мочерний С.В. 

Осовська Г.В. 

Побурко О.Я. 

Туринський Ю.І. 

 Бектенова Д.Ч. 

Гальцева О.В. 

Гільфердінг Р. 

Невський І.О. 

 Показник є базовим для 

оцінки вартості 

підприємств на 

фондовому ринку 

Барунов Г.Я. 

Єжов Ю.В. 

Ідрисов Ш.М. 

Казинцев В.В. 

Корольова О.О. 

Овсянникова О.М. 

Челноков А.С. 

 

Рис. 1.1. Підходи до визначення сутності капіталізації 
 Джерело: Мельник Л.М. Конкретизація понять капіталізації підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. 

2009. № 4. T. 3. С. 25. 
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Геєць В.М. та Гриценко А.А. (2007, с. 9) фіктивну капіталізацію 

пов'язують із представленням реального капіталу в цінних паперах і його 

фінансовою оцінкою. На їх думку, вона виникає, коли фінансова оцінка капіталу 

на ринку цінних паперів перевищує реальний капітал, функціонуючий у сфері 

виробництва. Ця різниця є фіктивним капіталом. Погоджуючись з тим, що 

фіктивна капіталізація пов’язана з цінними паперами, в той же час вважаємо 

необґрунтованим підхід до її оцінки. Ще Маркс К. (1970, с. 515-516) розглядав 

цінні папери як фіктивний капітал. Слід зазначити, що помилкою при оцінці 

рівня капіталізації країни буде складання вартості реального капіталу та цінних 

паперів усіх суб’єктів господарювання. У цьому випадку буде мате місце 

подвійний облік, бо цінні папери є лише правовими титулами реального 

капіталу. Фіктивний капітал з одного боку певною мірою відображає стан 

реального капіталу, а з іншого боку - «живе власним життям», часом стрімко 

зростаючи і створюючи спекулятивні «бульбашки», які в подальшому 

лопаються, а вартість цінних паперів різко падає. Геєць В.М. та Гриценко А.А. 

(2007, с. 9-10) також виділяють пряму та зворотню капіталізацію. Перша 

пов’язана з перетворенням вартості в капітал, друга – з оцінкою вартості на 

основі доходу.  

Чернишов С. (2007), Мельник В.П. (2006), Малова Т. (2009, с. 107) та інші 

дослідники визначають капіталізацію як процес господарювання, в результаті 

якого активи розширено відтворюються. На наш погляд, таке бачення 

відображає найбільш суттєву сторону капіталізації, це, по-перше, відтворення 

задіяного капіталу, а по-друге, створення доданої вартості. Розрізняють 

капіталізацію в залежності від її рівня (мікро-, мезо-, макро-), відповідно як 

капіталізацію підприємства, регіону, країни.  

Горячук В.Ф. (2011, с. 93-94) розділяє існуючі визначення поняття 

«капіталізація» на три групи: як процес, як стан і як відносини. Капіталізацію 

як процес він визначає як циклічний процес, який складається з послідовності 5 

етапів (рис. 1.2):  

1. Концентрація різних видів капіталу (ресурсів). 
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2. Включення різних видів капіталу (ресурсів)у виробничий процес.  

3. Створення доданої вартості в рамках виробничого процесу шляхом 

споживання, конвертації та використання різних видів капіталу.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Концептуальна модель явища капіталізації як процес 
Джерело: Горячук В.Ф. Капіталізація та конкурентоспроможність економіки: 

регіональний та національний вимір: [монографія] Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. С. 

93-94. 

4. Розподіл доданої вартості в рамках специфічних відносин між 

суб'єктами капіталізації. 

5. Розподіл отриманої доданої вартості між споживанням і 

нагромадженням капіталу. 

Таке розуміння капіталізації охоплює існуючі визначення інших авторів, 

які розглядали лише окремі етапи цього феномену як процес. Воно дозволило 

виявити певні «білі плями», наприклад, звернути увагу на такий важливий 

аспект капіталізації як розподіл створеної доданої вартості між суб'єктами 

процесу капіталізації.  

Аналіз цього визначення капіталізації як процес дозволяє запропонувати 

його удосконалення, шляхом урахування зв’язку цього процесу 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. 

Інвестування 

Концентрація 

Споживання-

нагромадження 

Розподіл  

Створення 
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Виходячи з цього, пропонується більш комплексне уявлення 

капіталізації як процес (рис. 1.3), яке передбачає такі етапи: 

 «Залучення капіталу в обіг». На цьому етапі, окрім залучення 

вітчизняного капіталу, передбачається врахування притоку капіталу із зовні 

(іноземні інвестиції); 

 «Відтворення капіталу та створення доданої вартості». На цьому 

етапі, окрім відтворення капіталу та створення доданої вартості, враховується 

споживання капіталу (знос основних засобів, нематеріальних активів); 

 «Розподіл доданої вартості між суб'єктами процесу капіталізації», а 

саме між власниками підприємства, найманими працівниками та державою; 

  «Нагромадження капіталу». На цьому етапі одна частка створеної 

доданої вартості спрямовується суб'єктами процесу капіталізації на 

нагромадження капіталу, друга частина - споживається суб’єктами процесу 

капіталізації, а ще одна частка «уходить» за кордон (відтік капіталу); 

 «Концентрація капіталу». На цьому етапі за допомогою банківської 

системи та фондового ринку здійснюється концентрація капіталу, який 

залучається в обіг. І таким чином коло замкнулося. 

Капіталізацію як стан Буркинський Б.В. та Горячук В.Ф. (2014, с. 56) 

визначають як загальну вартісну характеристику (оцінку) компанії (регіону, 

країни), а також як кількісні, якісні і структурні показники стану капіталу в 

цілому та його окремих видів. Це відповідає одному з 4-х уявлень капіталізації, 

що запропонувала Шумська С.С. (2012) «… оціночна характеристика вартості 

існуючого капіталу …». 

Суттєве значення на шляху формування комплексного уявлення про 

капіталізую є виділення її бачення як відносини (Буркинський Б.В. &  Горячук 

В.Ф., 2014, с. 56). Вона розглядається, по-перше, як відносини із приводу 

власності на капітал, а по-друге, як протиріччя між суспільним характером 

виробництва та приватною формою привласнення результатів виробництва. 
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                          - потік капіталу 

Рис. 1.3. Концептуальна модель явища капіталізації як процес 
Джерело: розроблено автором 
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Спираючись на розуміння капіталізації як процес, як стан і як відносини 

Буркинський Б.В. та Горячук В.Ф. (2014, с. 54) запропонували трьохмірне 

уявлення цього явища (рис. 1.4). Осями координат такого бачення є «Форма 

уявлення капіталізації», «Характер капіталізації» та «Рівень капіталізації». Таке 

уявлення відображає багатогранність цього феномену та дозволяє визначити 18 

видів капіталізації. Кожна крапка цього трьохмірного простору відповідає 

певному виду капіталізації, наприклад, крапка на рис. 1.4 відповідає реальній 

капіталізації на макрорівні як процес.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Трьохмірне уявлення капіталізації 

Джерело: Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Капіталізація економіки регіонів України : 

монографія / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 

2014. С. 54. 

Таке трьохмірне уявлення капіталізації може розглядатися як 

морфологічна структура цього явища, а 18 видів капіталізації як елементи цієї 

структури. 

Важливе значення для формування комплексного уявлення про 

капіталізацію має бачення її як система. Для цього скористаємося парадигмою 

Уйомова А.І. про систему на основі трьох дефініцій: річ, властивість, 

відносини. У широкому сенсі річ це предмет або явище об'єктивного світу, що 

існує поза нашою свідомістю, властивість – якість, ознака, що становить 

відмінну рису речі, а відношення - взаємозв'язок між речами (Уемов А.И., 2013, 

с. 3). У цьому контексті система це сукупність взаємопов'язаних елементів 

(речей). У нашому випадку це сукупність окремих видів капіталізації, які 
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пов'язані між собою певними відносинами, а кожен елемент має свої 

властивості.  

У цьому зв’язку важливим кроком на шляху формування системного 

уявлення про капіталізацію є дослідження взаємозв’язків між різними видами 

цього явища. В першу чергу, розглянемо взаємозв’язки в площині реальної 

капіталізації.  

Зв’язок між капіталізацією як процес і капіталізацією як стан. Як 

зазначалося вище, головною рисою капіталізації як процес є створення доданої 

вартості, а основною характеристикою капіталізації як стан є обсяг 

нагромадженого капіталу в широкому сенсі. Мається на увазі сукупність різних 

видів капіталу: фізичного, людського, природного, соціального, нематеріальних 

активів тощо. Зв'язок між доданою вартістю та нагромадженим капіталом 

можна відобразити у вигляді виробничої функції, а саме:  

 

Y = A* f (K, L), 

 

де Y – додана вартість;  

K – фізичний капітал;  

L – людський капітал;  

А – параметр, який залежить від інших видів капіталу. 

Стосовно цього зв’язку слід зазначити, що капітал забезпечує створення 

доданої вартості, а та у свою чергу забезпечує подальше нагромадження 

капіталу. Таким чином, має місце циклічний взаємозв’язок між капіталізацією 

як процес і капіталізацією як стан (рис. 1.5). 

Зв’язок між капіталізацією як стан і капіталізацією як відносини. В 

цьому контексті визначальним є зв'язок між капіталом та суб’єктом, який має 

право власності на цей капітал. Тобто мова йде про зв'язок між певним 

капіталом, наприклад, основні засоби, та суб’єктом, який має свідоцтво на 

право власності на ці основні засоби. Цей зв'язок забезпечує власникам 

капіталу можливість створювати підприємства, головною умовою чого є 
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формування статутного капіталу. Крім цього, існуючі відносини з приводу 

права власності на капітал обумовлюють диференціацію суспільства за обсягом 

власного капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Циклічний взаємозв’язок між капіталізацією як процес та 

капіталізацією як стан 
Джерело: розроблено автором 

Зв’язок між капіталізацією як процес і капіталізацією як відносини. У 

цьому випадку визначальним є зв'язок, який полягає у протиріччі між 

суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення 

доданої власності. Цей зв'язок забезпечує власникам капіталу право розподілу 

доданої вартості, яке вони використовують на свою користь (рис. 1.6).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Взаємозв’язок між капіталізацією як стан, як процес та як 

відносини 
Джерело: розроблено автором 
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Ці відносини породжують диференціацію суспільства за рівнем доходу 

(привласнення доданої вартості) і доступу до послуг у сферах освіти та охорони 

здоров’я, захисту своїх прав у суді та інших органах державної влади (Геєць 

В.М., 2009, с. 334). 

Той факт, що дослідники мало приділяють уваги розгляду капіталізації як 

відносини, Буркинський Б.В. та Горячук В.Ф. пояснюють тим, що об’єктивний 

розгляд цього питання не відповідає інтересам правлячої еліти в 

капіталістичному суспільстві, бо має місце несправедливий розподіл капіталу 

та доданої вартості, яка створюється усім суспільством, а розподіляється 

вузькою групою власників капіталу (Буркинський Б.В. & Горячук В.Ф., 2014, с. 

52). 

Як зазначає Геєць В.М (2009, с. 334) в результаті приватизації в Україні 

більшість населення була відсторонена від процесу привласнення 

нагромадженого в країні багатства. Негативне ставлення до приватизації 

великих підприємств зросло з 31,6 % у 1992 році до більше 60 % після 2005 

року, у 2016 році 62,3 % опитаних мали негативне ставлення і тільки у 13,8 % 

відносилися позитивно (Ворона В. & Шульга М., 2012, с. 530; 2016, с. 428). 

Серед населення країни панує думка, що приватизація була несправедливою і 

це обумовлює напругу у суспільстві та створює перепони на шляху об’єднання 

суспільства та забезпечення економічного зростання країни.  

Як наслідок існуючих відношень з приводу права власності на капітал та 

розподілу доданої вартості у світі розвивається негативна тенденція посилення 

диференціації населення. В США 10 % найбільш багатшого населення 

володіють 72 % усього національного багатства, а бідніші 50 % населення 

разпоряжаються лише 2 % національного багатства (Пикетти Т, 2015). 

Зв’язок між капіталізацією мікро-, мезо- та макрорівня. Капіталізація 

вищого рівня більше капіталізації усіх суб’єктів нижчого рівня. Наприклад, 

капітал регіону або країни складається з капіталу окремих суб’єктів мікрорівня, 

а також капіталу, який належить усій спільноті регіону або держави, наприклад, 
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комунальна власність обласної громади, природні дари (озера, річки, надра), які 

належать усій країні.  

Окрім зв’язків між рівнями капіталізації, згідно адміністративно-

територіальному устрою, важливе значення мають зв’язки між рівнями 

капіталізації з точки зору управління. У цьому контексті нижчий рівень 

капіталізації слід розглядати як сукупність господарських суб’єктів, у тому 

числі окремих громадян, кожний з яких має за мету збільшити свою 

капіталізацію, як основу для існування та розвитку. Для цього кожний суб’єкт 

здійснює певну господарську діяльність і між ними йде конкурентна боротьба. 

Цей рівень будемо розглядати як «базовий» (рис. 1.7). 

З точки зору інтересів суспільства, конкурентна боротьба між суб’єктами 

повинна мати цивілізований характер. Це завдання вирішує другий рівень 

капіталізації - «координаційний», на якому діють державні та громадські 

інститути, які формують та забезпечують виконання відповідно формальних та 

неформальних норм, які спрямовані забезпечити конкуренції не руйнівний, а по 

можливості творчий характер. Формальні норми (закони, постанови, 

розпорядження та інші нормативні акти) формуються органами державного 

управління та місцевого самоврядування.  

Неформальні норми це норми моралі, традиції, а також норми, які 

виникають у процесі  міжособистісної взаємодії громадян і позв'язані з 

відносинами кровного споріднення, спільності інтересів, довіри. Державні та 

громадські інститути, спираючись на вищезазначені норми, окрім регулювання 

конкуренції, покликані здійснити розподіл ресурсів суспільства таким чином, 

щоб забезпечити певну узгодженість та координацію всіх суб’єктів нижчого 

рівня щодо зростання їх власної капіталізації.  

На третьому рівні капіталізації, який будемо визначати як «стратегічний», 

визначається система цінностей, якими керується суспільство, його стратегічні 

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

досягнення (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Рівні капіталізації з точки зору управління 
Джерело: розроблено автором 

Таке бачення рівнів капіталізації передбачає наявність управлінського та 

регулятивного впливу верхніх рівнів на нижні. Результативність «базового» 

рівня визначається ефективністю використання потенціалу господарських 

суб'єктів та його розширеного відтворення, що залежить безпосереднього від 

них самих господарських суб’єктів та управлінського і регулятивного впливу 

інститутів «координаційного» рівня, а саме від ефективності державного 

Базовий рівень капіталізація: 

 сукупність господарських суб’єктів у тому числі 

окремих громадян 

 господарська діяльність суб’єктів з метою підвищення 

своєї капіталізації 

 конкурентна боротьба між господарськими суб’єктами. 

Координаційний рівень капіталізації: 

 державні та громадські інститути 

 формальні та неформальні норми 

 регулювання конкуренції  

 розподіл ресурсів суспільства  

 координація та узгодження дій суб’єктів «базового» 

рівня щодо росту їх власної капіталізації 

Управлінський та 

регулятивний вплив 

Стратегічний рівень капіталізації: 

 система цінностей суспільство 

 стратегічні цілі  

 план досягнення стратегічних цілей 

 формування своєї ідентичності 

 визначення системи потреб 

Управлінський та 

регулятивний вплив 

 



 

 

38 

управління та ступеня розвитку громадського суспільства. В свою чергу 

ефективність «координаційного» рівня капіталізації залежить від 

«стратегічного» рівня капіталізації, а саме від обраної суспільством системи 

цінностей, формування своєї ідентичності, визначення системи потреб. 

Зв’язок між реальною та фіктивною капіталізацією. Як зазначалося 

вище, фіктивна капіталізація пов'язана з представленням реального капіталу в 

цінних паперах. На думку багатьох фахівців, існує певний зв'язок між реальною 

капіталізацією підприємства та його фіктивною капіталізацію, а саме між 

показниками реальної капіталізації підприємства та вартістю його акцій. Серед 

показників реальної капіталізації фахівці виділяють прибуток, обсяг власного та 

позикового капіталу, вартість активів, розподіл акціонерного капіталу, 

дотримання (порушення) прав акціонерів, імідж підприємства, ступінь його 

відкритості тощо. Більшість українських промислових підприємств створено на 

базі радянських державних підприємств. Основна частка таких підприємств мають 

обмежені можливості впровадження інновацій, оновлення основних фондів, 

поліпшення технологічного процесу, збільшення виробничої потужності, у зв'язку 

з відсутністю достатньої кількості грошових коштів. Підприємства, які не мають 

можливості оновлення технологічного процесу, у відповідності з науково-

технічним прогресом, є неефективними. В них темпи зростання витрат найчастіше 

перевищують темпи зростання доходів. В результаті ринкова вартість таких 

підприємств може значно знижуватися в короткі терміни. 

Імідж підприємства суттєво впливає на вартість його акцій. Позитивний 

імідж, ступінь впізнаваності підприємства формується, в першу чергу, за рахунок 

якості продукції і послуг, гарантій цього. Впізнаваність підприємства, позитивні 

відгуки про його діяльності сприяють зростанню вартості його акцій. 

Важливе значення має інформаційна відкритість підприємства. Мається на 

увазі інформація про стан та діяльність підприємства, яка не знаходить 

відображення у фінансових звітах підприємства. В першу чергу, мова йде про 

інтелектуальний капітал підприємства. Шведська страхова компанія «Скандія» 

перша з 1995 року стала додавати до річного звіту розділ про стан 
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інтелектуального капіталу компанії (Просвирина И. И., 2004). Така інформація 

має важливе значення для оцінки компаній, в яких визначальну роль відіграє не 

фізичний капітал (основні засоби), а інтелектуальний капітал, тобто для ІТ-

компаній, страхових компаній, консалтингових компаній. 

Окрім внутрішніх факторів, вартість акцій підприємства залежить також від 

зовнішніх факторів. Останні фахівці поділяють на три групи: фактори галузі, 

фактори країни, глобальні фактори (Казанцева С. А., 2011) (рис. 1.8). 

До галузевих факторів відносять такі: частка галузі у ВВП країни, ціни на 

продукцію галузі, державне регулювання галузі, життєвий цикл галузі, обсяг 

інвестицій в галузь, обсяг ринку галузі, специфіка галузі (інформаційна, 

енергетична, торгівельна, промислова і т. ін.), перспектива розвитку галузі, 

рівень конкуренції у галузі. Ціни на продукцію багатьох компаній формуються 

на біржових ринках, у тому числі на нафту та газ. Біржові ціни на нафту і газ 

безпосередньо впливають на виручку компаній нафтогазового сегмента. 

Зростання цін на нафту у 2016 році призвело до зростання цін на акції 

нафтогазових компаній.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Зв’язок між реальною та фіктивною капіталізацією підприємства 
Джерело: розроблено автором 

Так само галузевим фактором впливу є державне регулювання галузі, як в 

плані введення будь-яких обмежувальних бар'єрів, так і в плані створення 

вигідних умов та стимулювання розвитку галузі. Наприклад, зростання тарифів 

на електроенергію дозволяє компаніям сектора електроенергетики збільшувати 

свої доходи та прибутки, що впливає на зростання вартості їх акцій. Теж саме 
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має місце внаслідок субсидування процентних ставок для сільгоспвиробників, 

що дозволяє компаніям підвищити віддачу від використання позикового 

капіталу і збільшити чистий прибуток. 

Якщо галузь знаходиться на самому початку свого життєвого циклу, то у 

всіх компаній в цій галузі можуть бути добрі перспективи. Якщо ж галузь 

«в'яне», то це також негативно відбиватиметься на всіх компаніях. Добрим 

прикладом може служити галузь телекомунікаційних послуг. В епоху, коли 

стільникові телефони тільки входили в наше життя - компанії даної галузі 

відчували потужний підйом. Кількість нових абонентів і виручка таких 

компаній зростали кратними темпами, але потім ринок переситився і галузь 

перестала зростати (Стоимость акций, 2018). 

До факторів країни слід віднести: ВВП, облікову ставку, темпи інфляції, 

рівень інвестицій та політичної стабільності, стратегічні програми уряду, 

коливання курсу національної валюти, рівень середньої заробітної плати та 

безробіття в країні, індекс споживчих цін та ін. Серед цих факторів одним із 

найважливішим є облікова ставка національного банку. Якщо вона зростає, то 

це призводить до падіння курсу акції, якщо ж ставка знижується - це навпаки 

приводить до підвищення привабливості акцій і зростання цін на них. Це 

відбувається, тому що рівень облікової ставки визначає вартість запозичення у 

фінансовій системі країни. Якщо ставка низька, то кредити можна отримати під 

більш низькі відсотки, що знижує фінансові витрати компаній і в підсумку 

збільшує чистий прибуток. Плюс - це дозволяє компаніям приступити до 

реалізації нових інвестиційних проєктів, які при більш високих процентних 

ставках були низько рентабельними. Так само зниження процентної ставки 

підвищує привабливість інвестицій в акції, за рахунок ефекту перетікання 

капіталу з ринку облігації на ринок акцій, так як зниження облікової ставки 

впливає на зниження прибутковості облігацій і вони стають мало 

привабливими. Тому інвестори починають продавати облігації і купувати акції, 

щоб забезпечити більш високу прибутковість. 
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Серед факторів країні також слід виділити ефективність державного 

управління. Політична воля, вирішення питань про власність та чітке 

оформлення правил діяльності господарських суб’єктів в економіці створюють 

умови для активізації фондового ринку і зростання котирувань акцій компаній. 

Непередбачуваність або слабка прогнозованість державної політики не сприяє 

зростанню вартості акцій та може призвести навіть до її падіння. 

Глобальні фактори впливу на вартість акцій обумовлені станом 

політичної та загальноекономічної ситуації у світі. Серед них найбільший 

вплив на вартість акцій мають загальний стан світового фінансового ринку та 

глобальні економічні цикли.  

Важливе значення серед зовнішніх факторів, які впливають на ціну акцій 

підприємств, мають психологічні фактори. Люди, приймаючи рішення про те, 

що їм робити, враховують дії інших людей. Тому, коли на ринку з'являється 

ясно видима тенденція, багато хто хоче до неї приєднатися. Наприклад, ціна 

певної компанії починає зростати. Це привертає все нових і нових покупців. В 

результаті покупки ціни на акції стають все більш і більш високі. Мислення 

учасників піддається впливу різних теорій. Якщо якась теорія починає 

домінувати в умах людей, то соціальні процеси стають передбачуваними. Якщо 

всі раптом повірять (згідно якоїсь авторитетної теорії), що акції певної компанії 

переоцінені, то вони дійсно можуть впасти внаслідок масових їх продажів.  

Таким чином, між реальною та фіктивною капіталізацією підприємства 

існує зв’язок, але його опис сьогодні має тільки якісний характер. Значною 

мірою це обумовлено тим, що фіктивна капіталізація підприємства (ціна акцій) 

визначається не лише реальною капіталізацією підприємства (прибуток, випуск 

продукції, обсяг власного та позикового капіталу та ін.), але й зовнішніми 

факторами (галузеві фактори, фактори країни, глобальні фактори, психологічні 

та поведінкові фактори) (рис. 1.8).  

Вплив останніх на фіктивну капіталізацію підприємства дуже суттєвий и 

при певних умовах та в певні періоди часу вони можуть спотворювати вплив 

реальної капіталізації підприємства. Тобто, при певних умовах фіктивна 
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капіталізація підприємства  відображає стан реальної капіталізації, а в інших 

умовах «живе власним життям», стрімко зростаючи або падаючи, незалежно від 

стану реальної капіталізації компанії. Саме з цим пов’язана відсутність значних 

успіхів на шляху пошуку показників реальної капіталізації підприємства, на 

основі яких можна було б прогнозувати ціну його акцій. Як приклад можна 

привести показник економічної добавленої вартості EVA (Economic Value 

Added), який, на думку його авторів, міг служити основою для оцінки вартості 

акцій. Але численні дослідження різних авторів на основі статистичних даних 

призвели до різних висновків, як позитивних, так і негативних щодо 

можливості використання цього показника для оцінки вартості акцій (Maditinos, 

D. I., Šević, Ž. & Theriou, N. G., 2007). 

Зворотний зв'язок між реальною та фіктивною капіталізацією. Зміна 

цін на акції або їх обсягів, що обертаються на ринку, може оказати вплив на 

реальну капіталізацію компанії. Наприклад, через продаж додаткового випуску 

акцій, що дозволить збільшити капітал компанії. Зворотній зв'язок між 

реальною і фіктивною капіталізацією яскраво проявився при бумі 

конгломератів, поштовхом до якого стало поширення переконання серед 

інвесторів про велике значення впливу зростання чистого прибутку на вартість 

акцій (Іванова Т.Ю., 2004). Розглянемо у загальному вигляді цей процес. 

Припустимо, що є дві схожі за розміром компанії, прибутковість яких однакова, 

але ціна акцій компанії-покупця вдвічі більше. Це дозволяє їй здійснити 

додатковий випуск своїх акцій в обсязі 50 % від їх загального обсягу, продати 

їх і на виручені кошти купити другу компанію. В результаті купівлі чистий 

прибуток компанії-покупця зросте у 2 рази, кількість акцій зросте у 1,5 рази, а 

прибуток на одну акцію зросте на 33,3%. Зростання прибутку на одну акцію 

викликає підвищення інтересу з боку покупців і відповідно зростання ціни 

акцій. Наступний додатковий випуск акцій та купівля ще однієї компанії 

обумовлює нове зростання прибутку на одну акцію і т. ін. Хоча ніякого 

реального поліпшення виробничої діяльності компанії не відбулося. Особливо 

слід зазначити, що з кожним кроком після придбання нової компанії прибуток 
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на 1 долар, вкладений в акції, зменшувався. Тому рано чи пізно це повинно 

було скінчитися. 

На практиці перші конгломерати почали виникати наприкінці 60-х років 

20-го століття серед високотехнологічних компаній, які значною мірою були 

пов'язані з оборонною промисловістю. Їх керівники прийшли до висновку, що 

зростання компаній за рахунок суто внутрішніх чинників не може 

підтримуватися до нескінченності. Текстрон, Теледайн, Лінг-Темко-Вогт - 

лише деякі з них. Вони почали купувати більш буденні компанії і зі зростанням 

чистого прибутку на акцію зростала їх ціна. Успіх цих компаній привернув 

наслідувачів і, незабаром, навіть самі рядові компанії могли досягти кратного 

зростання прибутковості своїх акцій, пустившись в гонку придбань. Наприклад, 

велика частка доходів компанії Ogden була отримана від торгівлі металевим 

ломом; проте на піку ціни акції цієї компанії продавалися за ціною, яка у 20 

разів перевершувала чистий прибуток по ним.  

Аналіз взаємозв’язку між реальною та фіктивною капіталізацією 

підприємства дозволяє зробити висновок, що між ними має місце прямий та 

зворотній зв'язок. Але ці зв’язки не мають кількісного опису, вони можуть мати 

ситуативний характер і залежать від численних факторів, роль та вплив 

кожного з яких змінюється з часом та залежить від інших факторів. 

Підсумовуючи вищенаведений аналіз явища капіталізації, можна зробити 

такий висновок. В основу систематизації уявлень про явище капіталізації 

можна покласти його трьохмірне бачення (рис. 1.4), яке відображає 

багатогранність цього феномену та дозволяє визначити 18 видів капіталізації. 

Проведений аналіз зв’язків між видами капіталізації свідчить, що це складна 

система, яка має ієрархічну структуру, де елементи системи в свою чергу 

можуть бути системою більш нижчого рівні. Серед видів капіталізації особливе 

місце займає капіталізація як відносини. Цей вид капіталізації дозвояє вийти за 

суто економічні рамки і розглядати капіталізацію і як соціальне явище, і як 

ключ для розуміння існуючих проблем в економіці та суспільстві.  
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Виходячи з вищевикладеного, пропонується таке 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.  

 

 

1.2 Структура капіталу підприємства та приховані активи 

 

Звичайно структуру капіталу підприємства розглядають згідно 

бухгалтерського обліку, а саме як сукупність власного капіталу та позикового 

капіталу (НСБУ, 2007). Поряд з цим, також існують інші точки зору на 

структуру капіталу підприємства з точки зору: строку використання 

(перенесення вартості) - основний та обіговий; стадії кругообігу капіталу - 

грошовий, виробничий, товарний; ролі у створенні та перерозподілі доданої 

вартості - реальний та фіктивний; легалізації – легальний та тіньовий. 

Найбільш поширена точка зору на поняття «структура капіталу 

підприємства» - це співвідношення власного та позикового капіталу (Баліцька 

В.В., 2007, c. 43). Міллер М. та Модильяні Ф. показали, що при певних 

припущеннях ціна капіталу не залежить від його структури і відповідно не 

залежить вартість підприємства. Основні припущення такі: не враховується 

зменшення бази оподаткування на суму відсотків за користування кредитами; 

підприємства функціонують в умовах ефективного ринку, на якому всі 

інвестори діють раціонально, мають доступ до інформації, якою можна 

користуватись на безоплатній основі; не враховуються ризики банкрутства; та 

інші (Баліцька В.В., 2007, c. 45-46). У подальшому Міллер М. та Модильяні Ф. 
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внесли певні зміни у свої припущення, у тому числі вони врахували зменшення 

бази оподаткування на суму відсотків за користування кредитами. 

Підприємству вигідно фінансуватися за рахунок позикового капіталу, бо при 

збільшенні його частки зростає частка прибутку, що залишається в 

розпорядженні підприємства після оподаткування. Але це має місце до певного 

рівня, бо зі збільшенням питомої ваги позикового капіталу зростають ризики і 

відповідно зростає вартість кредитів, що нейтралізує вигоду від економії на 

податках. 

Практика фінансового менеджменту показала залежність ціни капіталу 

підприємства від його структури та наявність оптимальної структури капіталу. 

Ціна капіталу підприємства зменшується зі збільшенням частки позикового 

капіталу. Його помірне зростання і деяке зростання фінансового ризику не 

викликає вимог з боку акціонерів щодо збільшення дохідності акцій у зв'язку зі 

зростанням ризику. При досягненні деякого порогового співвідношення між 

власним та позиковим капіталом починається зворотний процес - ціна власного 

та позикового капіталу зростає внаслідок зростання ризику (рис. 1.9) 

(Шелудько В.М., 2013). 

 

  

 

                                                                                 

 

Рис. 1.9. Залежність ціни капіталу від його структури (частки позикового 

капіталу 

Капітал є головним джерелом економічного розвитку як суспільства в 

цілому, так і окремих підприємств. Як зазначав І. Фішер, капітал - це будь-який 

актив, який забезпечує отримання доходу (доданої вартості) (Fisher I., 1927). 

Тому дуже важливо знати, які активи має підприємство, включаючи приховані 

активи. Сьогодні немає єдиного розуміння поняття «приховані активи». Одні 

дослідники пов'язують це з недооцінкою активів підприємства, інші - з 

Ціна капіталу 

Частка позикового 

капіталу  
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відсутністю їх бухгалтерського обліку, треті - з недостатнім використанням 

активів.  

Згідно бухгалтерського обліку, капітал підприємства це його активи (ліва 

частина балансу), сформовані за рахунок інвестування власного і позикового 

капіталу (права частина балансу). Стосовно активів підприємства слід 

зазначити таке: 

 вміле використання активів забезпечує отримання вигоди у 

поточному та в  майбутньому часі; 

 відповідна законодавчо-нормативна база забезпечує підприємству 

право власності на його активи. 

В той же час, уявлення про капітал підприємства та його оцінка на основі 

його балансу має суттєві недоліки: 

 по-перше, невідповідність вартості активів згідно бухгалтерського 

обліку їх реальній вартості. Як правило, має місце заниження вартості, що 

обумовлено процесами інфляції, морального старіння та іншими чинниками; 

 по-друге, є активи, які контролюються підприємством і 

використовуються для отримання вигоди, але не обліковуються у балансі 

підприємства. 

Якщо питанням структури та оцінки активів підприємства, які 

обліковуються у бухгалтерському балансі,  займалось чимало дослідників, то 

проблема обліку та оцінки активів, які не відображені у балансі, але 

забезпечують отримання доходів, потребує додаткового дослідження. Такі 

активи пов'язують з поняттям «приховані активи» (hidden assets).  

Лопатніков Л. визначає це поняття як прихований основний капітал - 

різниця між заниженою вартістю основного капіталу на відповідному 

бухгалтерському рахунку і його фактичною вартістю. Таке розуміння поняття 

«приховані активи» залишає поза увагою інші складові активів, наприклад, 

нематеріальні активи, вартість яких також часто занижено. На нашу думку, 

більш повним є інше визначення поняття «приховані активи», запропоноване 

цим автором. Це активи, чия вартість свідомо або за правилами обліку 

http://economic_mathematics.academic.ru/1952/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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занижена (або виникли в результаті завищення оцінки зобов'язань), та / або які 

не включено до балансу (Экономико-математический словарь, 2003). 

У фінансовому журналі «INSIDERpro» приховані активи розглядають як 

недооцінені активи у корпоративному балансовому звіті, які виявляються не 

враховані і не відображені в ціні акцій компанії (INSIDERpro, n.d.). 

Приховані активи підприємства також розуміють як чинники, які, 

відповідно до законодавства, не вносяться у бухгалтерський баланс, але дають 

компанії певні переваги і матеріальні вигоди в доступному для огляду 

майбутньому (Моя освіта, 2017). 

У статті Щепотьєва А.В. та у Википедії приховані активи визначаються 

як майно, права, додаткові можливості та інші поліпшення, наявні в організації, 

які не відображені у бухгалтерському балансі у вартісній оцінці (списані, 

частково списані або не підлягають бухгалтерському обліку відповідно до 

законодавства, не враховані при розрахунку чистих активів або власних коштів 

організації), володіння якими дає організації або дасть в доступному для огляду 

майбутньому перевагу або економічні вигоди в порівнянні з іншими 

організаціями, у яких їх немає (Щепотьев А.В., n.d.; Википедия, n.d.). 

В останніх двох визначеннях основний акцент робиться на відсутність 

обліку у бухгалтерському балансі. При цьому в останніх двох визначеннях мова 

йде про активи, якими підприємство володіє, тобто має право власності. Але 

таке визначення є суперечливим, бо якщо активи не списані і є власністю 

підприємства, то вони повинні бути відображені у балансі. Крім того, при 

такому визначенні поняття «приховані активи» за його рамками  залишається 

чимало активів, які не є власністю підприємства, але які контролюються ним і 

використовуються у процесі ведення фінансово-господарської діяльності, 

наприклад, основні засоби отримані в оренду або найманні людські ресурси. 

Деякі експерти як приховані активи підприємства розуміють інформацію; 

мережі (в основі яких лежать партнерські відносини); взаємини з партнерами і 

клієнтами (хороша поінформованість про потреби, охоплення аудиторії) 

(Журнал о бизнесе, n.d.). Ці активи якісно змінюються і кількісно зростають за 

http://www.kodeks.ru/author10.html
http://www.kodeks.ru/author10.html
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мірою розвитку компанії і збільшення тривалості часу, протягом якого 

компанія діє на ринку. Правильне застосування прихованих активів забезпечує 

компанії можливість створити комплекс суміжних пропозицій, для якого дуже 

характерна висока норма прибутку. Великі компанії часто вкладають багато 

часу і коштів у створення прихованих активів. Основна перевага прихованих 

активів: їх можна використовувати багаторазово, а також розширювати без 

додаткових витрат. Такі активи не можуть скопіювати конкуренти, такі активи 

ніхто не в змозі захопити. 

Чимало дослідників приховані активи ототожнюють з нематеріальними 

активами (Чухрай Н.І., 2012), але це не є виправданим, бо, згідно найбільш 

розповсюдженій точці зору, нематеріальні активи складаються з людського 

капіталу, внутрішньої і зовнішньої структури компанії. До людського капіталу 

відносять знання, здібності, накопичений досвід, освіту. Зовнішня структура це 

на стосунки з клієнтами і постачальниками, імідж компанії, торгові марки, 

визнання продукції. Внутрішня структура організаційна структура компанії, 

патенти, авторські права, бази даних, адміністративні системи, наукові 

дослідження та розробки. Тобто, поза межами поняття «приховані активи» 

залишаються основні засоби, які підприємство використовує на основі договору 

оренди. Таким чином можна зробити висновок, що поняття «приховані активи» 

є більш широким, ніж поняття «нематеріальні активи». 

Поняття «приховані активи» також пов'язують з активами, які не 

використовуються або недостатньо використовуються (Козырев А.Н., 2002). 

При цьому акцент робиться на рівень ефективності використання активів. При 

цьому мова може йти як про активи, які обліковуються у балансі підприємства, 

так і ні. Ці автори визначають три основних види прихованих активів: 

 недооцінені платформи бізнесу (частку наявного бізнесу, що до сих 

пір відіравала другорядну роль); 

 невикористані клієнтські активи (можуть з'являтися у зв'язку з 

привілейованим доступом і довірою ключових клієнтів); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D$
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 недостатньо використані можливості (конкурентні переваги, але які 

повною мірою ще не задіяні). 

Кожне з вищенаведених визначень поняття «приховані активи» збагачує 

розуміння суті цього поняття, але при цьому жодне з них не надає вичерпної 

його характеристики. Тобто, можна казати про актуальність завдання 

формулювання узагальненого визначення поняття «приховані активи», яке б 

охоплювало усе різноманіття точок зору на це явище. Для вирішення цього 

завдання було використано методичний підхід, який запропоновано Горячуком 

В.Ф. (2011, с. 13), і який передбачає таку послідовність дій: 

 структурування існуючих визначень поняття, яке досліджується, а 

саме виділення в кожному з них родового поняття та істотних ознак; 

 формування узагальнених родового поняття та істотних ознак; 

 синтез узагальненого визначення поняття, яке досліджується. 

Результати структурування існуючих визначень поняття «приховані 

активи» відображені у таблиці 1.1. Як родові поняття, були виділені такі: 

активи; основний капітал; чинники; майно; права; додаткові можливості та інші 

поліпшення. Найбільш частіше використовується поняття «активи». 

Стосовно використання поняття «основний капітал» як родовий слід 

відмітити, що він є складовою активів. Тому у даному випадку як родовий слід  

використовувати поняття «активи». 

Автори, які як родовий використовують поняття «чинники», як правило, 

неявно мають на увазі певні матеріальні та нематеріальні фактори, які 

забезпечують отримання вигоди. Тобто мова йде про певні активи. 
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Таблиця 1.1 - Визначення поняття «приховані активи», родові поняття та істотні ознаки 
Визначення  

 

Родове 

поняття 

Істотні ознаки Автори, 

джерело 

активи, чия вартість свідомо або за правилами обліку 

занижена (або виникли в результаті завищення оцінки 

зобов'язань), та / або які не включено до балансу 

активи чия вартість свідомо або за правилами обліку 

занижена; 

які не включено до балансу 

Экономико-

математический 

словарь (2003) 

недооцінені активи у корпоративному балансовому 

звіті, які виявляються не враховані і не відображені в 

ціні акцій компанії 

активи недооцінені у корпоративному балансовому 

звіті; 

не враховані і не відображені в ціні акцій 

компанії 

INSIDERpro, 

(n.d.) 

прихований основний капітал - різниця між заниженою 

вартістю основного капіталу на відповідному 

бухгалтерському рахунку і його фактичною вартістю 

основний 

капітал 

різниця між вартістю на відповідному 

бухгалтерському рахунку і  фактичною 

вартістю 

Экономико-

математический 

словарь (2003)  

чинники, які, відповідно до законодавства, не 

вносяться в бухгалтерський баланс, але дають компанії 

певні переваги і матеріальні вигоди в доступному для 

огляду майбутньому 

чинники не внесені у бухгалтерський баланс, але дають 

компанії певні переваги і матеріальні вигоди в 

доступному для огляду майбутньому 

Моя освіта, 

(2017) 

майно, права, додаткові можливості та інші 

поліпшення, наявні в організації, які не відображені у 

балансі у вартісній оцінці (списані, частково списані 

або не підлягають бухгалтерського обліку), володіння 

якими дає або дасть в доступному для огляду 

майбутньому перевагу або економічні вигоди 

організації в порівнянні з іншими організаціями, у яких 

їх немає 

майно, 

права, 

додаткові 

можливості 

та інші 

поліпшення 

не відображені у балансі у вартісній оцінці 

(списані, частково списані або не підлягають 

бухгалтерського обліку); 

 володіння якими дає або дасть в доступному 

для огляду майбутньому перевагу або 

економічні вигоди організації в порівнянні з 

іншими організаціями, у яких їх немає 

Щепотьєв А.В. 

(n.d.) 

Википедия 

(n.d.). 

інформація; мережі (в основі лежать партнерські 

відносини); взаємини з партнерами і клієнтами 

(хороша поінформованість про потреби, охоплення 

аудиторії) 

активи інформація, мережі, взаємини з партнерами і 

клієнтами 

Журнал о 

бизнесе (n.d.) 

нематеріальні активи активи нематеріальні Чухрай Н.І., 

(2012) 

активи, які не використовуються або недостатньо 

використовуються 

активи не використовуються або недостатньо 

використовуються 

Козырев А.Н. 

(2002). 

 

http://economic_mathematics.academic.ru/1952/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.kodeks.ru/author10.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&R21DBN=1&R21DBN=2&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D$
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Що стосується використання понять «майно, права, додаткові можливості 

та інші поліпшення» як родового поняття, то зрозуміло, що мова йде про певні 

складові активів підприємства. 

Таким чином, в результаті аналізу родових понять, які використовувалися 

різними дослідниками при визначенні поняття «приховані активи», можна 

зробити висновок, що як узагальнене родове поняття слід використовувати 

поняття «активи». 

Наступним кроком аналізу існуючих визначень поняття «приховані 

активи» є визначення істотних ознак. Це дозволить визначити поняття 

«приховані активи» як окремий вид поняття «активи». До істотних ознак, згідно 

таблиці 1.1 можна віднести такі: 

1. Чия вартість свідома або за правилами обліку занижена; 

2. Недооцінені у корпоративному балансовому звіті, не враховані і не 

відображені в ціні акцій компанії; 

3. Різниця між вартістю на відповідному бухгалтерському рахунку і  

фактичною вартістю; 

4. Не внесені у бухгалтерський баланс, але дають компанії певні 

переваги і матеріальні вигоди в доступному для огляду майбутньому; 

5. Не відображені у балансі у вартісній оцінці (списані, частково 

списані або не підлягають бухгалтерському обліку); 

6. Володіння якими дає або дасть в доступному для огляду 

майбутньому перевагу або економічні вигоди організації в порівнянні з іншими 

організаціями, у яких їх немає; 

7. Інформація, мережі, взаємини з партнерами і клієнтами 

8. Нематеріальні; 

9. Не використовуються або недостатньо використовуються. 

Розглянемо ці істотні ознаки. Перші три схожі і стосуються заниження 

вартості активів згідно бухгалтерського обліку у порівнянні з їх фактичною 

вартістю. Четверта та п’ята істотні ознаки визначать, що мова йде про активи, 

які не відображені у балансі. Це або списані активи, або які не підлягають 
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бухгалтерському обліку. Шоста істотна ознака вказує, що це реальні (дієві), а 

не мнимі активи, і вони здатні забезпечити перевагу або економічні вигоди 

підприємству в порівнянні з іншими підприємствами, у яких їх немає. Сьома та 

восьма істотні ознаки визначають, що мова йде про нематеріальні активи або їх 

складові. Дев’ята істотна ознака виділяє активи, які не використовуються або 

недостатньо використовуються.   

Окремо слід розглянути відмінність понять «приховані активи» та 

«обліковані активи» з точки зору права. Активи, які обліковуються у 

бухгалтерському балансі, належать підприємству на основі права власності. 

Останнє у законодавстві розглядається як тріада правомочностей власника - 

право володіння, право користування і право розпорядження річчю (legalexpert, 

2020). Що стосується прихованих активів, то підприємство у відносини до них 

має, як правило, лише право користування. Зокрема, це стосується орендованих 

основних засобів, людського капіталу тощо. На передній план висувається 

право користування та отримання від цього вигод. В цьому контексті власністю 

підприємства є не ресурс як такий, а сукупність прав, безперервний ряд 

змінюваних конфігурацій відносин з приводу ресурсу. У цьому випадку активи 

підприємства розглядаються як сукупність прав на отримання економічних 

вигод у майбутньому. При такому широкому погляді усі раніше розглянуті 

компоненти прихованого капіталу можуть бути ідентифікованими як активи 

підприємства.  

Виходячи з викладеного, як узагальнені істотні ознаки можна визначити 

такі: 

 заниження вартості активів згідно бухгалтерського обліку у 

порівнянні з їх реальною вартістю; 

 не відображення у балансі; 

 підприємство має право користування; 

 недостатнє використання; 

 здатні забезпечити конкурентну перевагу або економічну вигоду. 
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Підсумовуючи аналіз існуючих визначень поняття «приховані активи», 

здійснений в контексті виділення родового поняття та істотних ознак, можна 

запропонувати таке узагальнене визначення цього поняття. Це активи, які не 

відображенні у балансі і на які підприємство має право використання, або 

вартість яких у балансі підприємства занижена у порівнянні з їх реальною 

вартістю, або які недостатньо використовуються. Є реальними активами і 

здатні забезпечити конкурентну перевагу або економічну вигоду (Горячук В.Ф., 

Назаренко Ю.А., 2017). 

Таке визначення поняття «приховані активи» дозволяє поєднати існуючі 

різні точки зору на це поняття і у більш широкому контексті подивитись на 

капітал підприємства.  

Приховані активи є відсутньою ланкою при визначенні рівня капіталізації 

підприємства. За інших рівних умовах різницю у рівні економічного розвитку 

підприємств можна пояснити відмінностями в обсязі і структурі їх прихованого 

капіталу. Приховані активи можуть бути ключем при формуванні стратегії 

розвитку підприємства.  

Особливе місце серед прихованих активів займає людський капітал або у 

більш широкому контексті - інтелектуальний капітал. Серед учених, які 

розглядали проблему інтелектуального капіталу можна назвати Брукінг Е., 

Стюарт Т., Казакова О.Б., Исхакова Э.И. та Кузьминых Н.А. (Брукинг Э., 2001; 

Стюарт Т., 2007; Казакова О.Б., Исхакова Э.И. та Кузьминых Н.А., 2014). 

Основні їх роботи були написані у 90-х роках минулого століття. Незважаючи 

на це, ці роботи і сьогодні є основними і не втратили актуальності. 

Уявлення про капітал, як будь-який актив, який забезпечує створення 

доданої вартості, та дослідження цього феномену фахівцями у сфері соціології, 

менеджменту, екології, державного управління, психології тощо призвели до 

широкого розуміння цього явища. Розвиток інформаційних технологій та 

економіки знань обумовили появу понять «людський капітал», 

«інтелектуальний капітал», «нематеріальні активи». Було визнано, що 

людський капітал є домінантою розвитку підприємств та країн. Оцінки фахівців 
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ООН показали, що питома вага людського капіталу у загальному обсязі 

національного багатства країн складає більше  50 %, а у розвинених країнах 

близько 75 % (Нестеров Л. & Аширова Г., 2003). 

Перехід розвинених країн до постіндустріального суспільства обумовив 

зростання уваги до досліджень інтелектуального капіталу підприємств. Цей 

термін було введено Стюартом Т. у 1990-х роках. На його думку 

інтелектуальний матеріал включає в себе знання, досвід, інформацію, 

інтелектуальну власність і бере участь у створенні цінностей. Це - колективна 

розумова енергія (Стюарт Т., 2007, c. 12). 

Брукінг Е. визначає інтелектуальний капітал як нематеріальні активи, без 

яких підприємство не може існувати. До його складу вона відносить ринкові, 

людські та інфраструктурні активи, а також інтелектуальну власність як актив 

(Брукинг Э., 2001, с. 30-31). 

Едвісон Л. і Мелоун М. розглядають поняття «інтелектуальний капітал» 

як приховану вартість компанії, нефінансову складову бізнесу, приховані умови 

розвитку. При цьому складовими елементами інтелектуального капіталу 

виступають людський капітал у вигляді знань, практичних навичок і творчих 

здібностей працівників підприємства, моральних цінностей підприємства, 

культури праці та структурний капітал у вигляді технічного і програмного 

забезпечення, організаційної структури та ін. (Казакова О.Б., Исхакова Э.И. & 

Кузьминых Н.А., 2014). 

Іноземцев В. визначає інтелектуальний капітал як інформацію та знання, 

специфічні за своєю природою і формою участі у виробничому процесі, 

фактори. (Иноземцев В.Л., 1998, c. 23). 

Леонтьєв Б.Б. вважає, що інтелектуальний капітал визначає основу будь-

кого підприємства, у тому числі якість системи управління та конкурентну 

перевагу у порівнянні з іншими підприємствами (Леонтьев Б.Б., 2002, с. 17).  

Систематизація різних підходів до визначення інтелектуального капіталу, 

якe здійснила Просвіріна І.І., представлена у таблиці 1.2 (Просвирина И.И., 

2004).  
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Таблиця 1.2 - Систематизація підходів до визначення поняття 

«інтелектуальний капітал» 
 Автори Трактовка поняття «інтелектуального капіталу» (ІК) 

1 Т. Стюарт, 1997 

ОЕСР, 1999 

ІК включає тільки інтелектуальні активи, які виникли як 

результат знань і компетенції персоналу. ІК розглядається як 

частина більш широкого поняття «невловимі активи». 

Нематеріальні активи розглядаються в широкому сенсі, як 

«сфера невловимого» організації 

2 А. Уайлмен, 1999 

І. Кадді, 2000 

ІК об'єднує ту частину невідчутного, яка принципово не може 

мати прямої грошової оцінки і невіддільна від компанії, яка 

його створила, на відміну від невідчутних активів, які можуть 

бути виміряні в грошових одиницях та існувати за межами 

організації. ІК відноситься до «м'яких» активів, невідчутні 

активи - до «жорстких». Невідчутні активи розглядаються у 

вузькому сенсі як активи, які регулюються юридичними та 

бухгалтерськими документами. 

3 А.Н. Козирев,  

В.Л. Макаров, 2003 

Поняття ІК ширше, ніж нематеріальні активи та 

інтелектуальна власність, і не регламентується нормативними 

актами. Зміст нематеріальних активів жорстко регулюється 

правовими документами і бухгалтерськими стандартами. 

Нематеріальні активи розглядаються у вузькому  

(бухгалтерському) сенсі. 

4 Л. Едвінсон, 2000  

Е. Брукінг, 2001 

Поняття ІК збігається з поняттям «невідчутні активи» і 

розглядається як необхідна умова конкурентоспроможності 

компанії. Невідчутні активи, і ІК розглядаються в найбільш 

широкому сенсі як втілення всього «невідчутного», яким 

володіє організація. 

5 К. Прахалад, 1992  

П. Санчез, 2000,  

Н.Р. Кільчевська, 

М.Е. Павлов, 2003 

Поняття ІК і невідчутних активів повністю збігаються, але 

перше використовується менеджерами, друге – бухгалтерами. 

Поняття «невідчутні активи» використовується в широкому 

сенсі як сукупність всіх невідчутних явищ організації. 

6 Л. Джойя, 2000  

К.А. Багриновський  

2001 

ІК - це той же гудвіл, але досліджується менеджерами, а не 

бухгалтерами. Маючи внутрішню структуру, ІК конкретизує 

поняття «гудвіл» та пояснює причини його виникнення. ІК і 

гудвіл прирівнюються до поняття «нематеріальні активи» в 

широкому сенсі. 

7 Р. Рослендер,  

Р. Фінчем, 2001 

ІК — це новий актив, якого раніше не було, тому він не 

збігається ні з невловимими активами, ні з гудвілом. ІК є 

новим активом з точки зору бухгалтера, оскільки вимагає 

інших підходів до його обліку, ніж активи, визнані сьогодні у 

бухгалтерському обліку. 

8 І. Родов, 

Ф. Лельєрт, 2002 

ІК не збігається з гудвілом, оскільки на розрахунок гудвілу 

впливає балансова оцінка матеріальних активів. Гудвіл 

розглядається у вузькому бухгалтерському сенсі, а не як 

сукупність всіх невідчутних активів. 

Джерело: Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные 
активы [Электронный ресурс] // Финансовый менеджмент. 2004. № 4. Режим доступа: 

http://masters.donntu.edu.ua/2011/fknt/klimko/library/tez1.htm. 

http://masters.donntu.edu.ua/2011/fknt/klimko/library/tez1.htm
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Наведені визначення поняття «інтелектуальний капітал» свідчать про 

відсутність єдиної точки зору на це явище. Це пов'язано з міждисциплінарним 

характером дослідження інтелектуального капіталу.  

У бухгалтерському обліку інтелектуальний капітал розглядають як 

нефінансові необоротні активи, які не мають фізичної субстанції, але можуть 

бути ідентифіковані та контролюються через юридичні права. Таке визначення 

залишає поза увагою знання і навички співробітників, стосунки з покупцями та 

постачальниками.  

Менеджери основну увагу приділяють освіті, знанням, навичкам та 

досвіду співробітників. ІТ-фахівці інтелектуальний капітал розуміють як 

програмне забезпечення та інформаційні технології, маркетологи – як бренд 

компанії. У зв’язку з цим Гаврілова Р.А. існуючі визначення поняття 

«інтелектуальний капітал» розділила на три групи, відповідно, з точки зору 

менеджменту, бухгалтерського обліку та людського капіталу (Гаврилова Р.А., 

2013). 

Чимало робіт учених було присвячено структурі інтелектуального 

капіталу. Їх аналіз показав, що існуючи уявлення про структуру 

інтелектуального капіталу ґрунтуються на класифікації елементів 

інтелектуального капіталу, запропонованої Стюартом Т. (Ермоленко В.В. & 

Попова Е.Д., 2012). Як основні елементи він визначив людський, 

організаційний та клієнтський капітали (рис. 1.10). Людський капітал 

розглядається дослідниками як сукупність знань, умінь, навичок і досвіду, 

компетенцій і мотивацій, творчих, управлінських, підприємницьких здібностей, 

а також моральних цінностей та відносин до роботи (Горячук В.Ф., 2010].  

Організаційний капітал включає в себе організаційні структури, процеси, 

методи, інформаційні системи, корпоративну культуру, а також патенти, 

ліцензійні угоди, програмне забезпечення, ідеї, ноу-хау і т. ін., що забезпечує 

можливості інноваційного зростання компанії. Клієнтський капітал 

розглядається як зв’язки з клієнтами, інформація про клієнтів. 
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Інтелектуальний капітал 

 

 

Людський 

капітал 

 Організаційний 
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 Клієнтський 

капітал 

Рис. 1.10. Структура інтелектуального капіталу (Т. Стюарт) 

Джерело: Ермоленко В.В., Попова Е.Д. Интеллектуальный капитал корпорации: 

сущность, структура, стратегии развития и модель управления / В.В. Ермоленко, Е.Д. Попова 

// Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 2. С. 110-122. 

Досить близьке бачення структури інтелектуального капіталу пропонує 

Свейбі К. (Лекаркина Н.К., 2017). Він визначає три основні компоненти 

інтелектуального капіталу:  

1) індивідуальна компетентність - здатність людей діяти в різних 

ситуаціях, що включає вміння, освіту, досвід, ціннісні установки, соціальні 

навички; 

2) внутрішня структура підприємства - те, що створено працівниками-

підприємства і є його власністю: технології, управлінські та інформаційні 

системи, а також організаційна культура; 

3) зовнішня структура підприємства, яка складається зі зв'язків із 

замовниками, постачальниками і конкурентами, торгові марки, імідж 

підприємства. 

Структура інтелектуального капіталу, розроблена Едвінсоном Л. для 

шведської страхової компанії Skandia, представлена на рис. 1.11 (Лекаркина 

Н.К., 2017). 

В цій структурі: 

 людський капітал – компетенції та здібності персоналу компанії;  

 структурний капітал - це клієнтський та організаційний капітал; 

 клієнтський капітал – стосунки з клієнтами; 

 організаційний капітал – це інноваційний та процесний капітал; 

 інноваційний капітал – патенти, ліцензійні угоди, ідеї, торгові 

марки; 
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 процесний капітал - інфраструктура компанії (інформаційні 

технології, робочі процеси і т. ін.). 

Інтелектуальний капітал 
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Рис. 1.11. Структура інтелектуального капіталу (Л. Едвінсон) 
Джерело: Лекаркина Н.К. Интеллектуальный капитал в оценке интеллектуальной 

собственности / Н.К. Лекаркина // Экономический научный журнал «Оценка инвестиций». 

2017. № 1 (5). С. 35-53. 

Брукінг Е. виділяє в інтелектуальному капіталі чотири складові (Брукинг 

Э., 2001, с. 31): 

 ринкові активи - це той потенціал, який забезпечується 

нематеріальними активами, пов'язаними з ринковими операціями (марки 

товарів, купівельна прихильність, корпоративне ім'я, портфель замовлень); 

 інтелектуальна власність як актив - узаконений інструмент для 

захисту різних корпоративних активів (ноу-хау, патенти, авторські права, 

виробничі і торгові секрети і т. ін.); 

 людські активи - сукупність колективних знань співробітників 

підприємства, їх творчих здібностей, управлінських, керівних і 

підприємницьких якостей, поведінка в різних ситуаціях; 

 інфраструктурні активи - технології, методи і процеси, що роблять 

можливою роботу підприємства (корпоративна культура, методи оцінки 

ризику, фінансова структура, бази даних та ін.).  
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Казакова О.Б., Ісхакова Е.І. та Кузьміних Н.А. по іншому визначають 

чотири складові інтелектуального капіталу (Казакова О.Б., Исхакова Е.И. & 

Кузьминих Н.А., 2014) (рис. 1.12):  

Інтелектуальний капітал 
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Рис. 1.12. Структура інтелектуального капіталу 

Джерело: Казакова О.Б. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, структура / 

О.Б. Казакова, Э.И. Исхакова, Н.А. Кузьминых // Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2014. № 5 (121). С. 71.. 

 людський капітал, як сукупність знань, умінь, навичок і досвіду, 

компетенцій і мотивацій, творчих, управлінських, підприємницьких здібностей, 

а також моральних цінностей, відносин до роботи. Сюди ж слід включити 

культуру праці, ноу-хау та інші характеристики, невіддільні від особистості; 

 організаційний капітал - сукупність процедур, технологій, систем 

управління, технічного та програмного забезпечення, доступність 

інформаційного простору, організаційні структури та ін. Таким чином, 

організаційний капітал розкриває особливості використання людського 

капіталу в організаційних системах шляхом перетворення інформації в 

цінності. Він багаторазово застосовується у виробничо-господарському 

процесі; 

 капітал відносин - стійки, постійні відносини зі споживачами 

(клієнтами) і постачальниками. Цей капітал визначає положення підприємства 

на ринку, забезпечуючи отримання частини прибутку, яка залежить від 

відносин із зацікавленими особами; 

 емоційний капітал - система відносин, яка базується на інтересах і 

бажаннях людини і формує основу його соціальної поведінки, обумовлює його 



 

 

60 

продуктивність і відтворення його інтелектуальних здібностей, збільшення 

творчого потенціалу в умовах інноваційного розвитку економіки. Ця складова 

інтелектуального капіталу здійснює стимулюючий вплив на інші його складові. 

Підсумовуючи вище розглянуті уявлення про структуру інтелектуального 

капіталу, слід зазначити, що усі вони дуже схожі і включають в себе людський 

капітал, організаційний, клієнтський, емоційний і процесний капітал, 

інтелектуальну власність, нематеріальні і ринкові активи і т. ін. На наш погляд, 

найбільш адекватне уявлення про структуру інтелектуального капіталу є 

бачення як сукупність 4-х складових: людський капітал, нематеріальні активи, 

організаційний та клієнтський капітал (рис. 1.13). При цьому нематеріальні 

активи розглядаються у вузькому сенсі - як нематеріальні сутності, що 

обліковуються у бухгалтерському балансі підприємства (авторські права, ноу-

хау, торгівельні марки, гудвіл, програмне забезпечення і т. ін.). 

Інтелектуальний  

капітал 

 

   

Людський 

капітал 

 Нематеріальні 

активи 

 Організаційний 

капітал 

 Клієнтський 

капітал 

Рис. 1.13. Структура інтелектуального капіталу 

Джерело: запропоновано  автором 

Організаційний та клієнтський капітал - це складові соціального капіталу 

підприємства, відповідно капітал внутрішніх та зовнішніх відносин 

підприємства. Організаційний капітал - це відносини між працівникам 

підприємства, організаційна структура та корпоративна культура, а клієнтський 

капітал – це відносини з клієнтами (покупцями)  та постачальниками. 

Виходячи з викладеного, пропонується авторське визначення поняття 

«інтелектуальний капітал» - це сукупність: людського капіталу, який 

складається зі знань, умінь, навичок і досвіду, компетенцій і мотивацій, 

творчих, управлінських, підприємницьких здібностей, а також моральних 

цінностей і відносин до роботи; нематеріальних активів, що обліковуються у 

бухгалтерському балансі підприємства (авторські права, ноу-хау, торгівельні 
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марки, гудвіл, програмне забезпечення і т. ін.); та двох складових соціального 

капіталу – організаційного (відносини між працівниками підприємства, 

організаційна структура та корпоративна культура) та клієнтського капіталу 

(відносини з клієнтами та постачальниками). 

Поняття «інтелектуальний капітал», в основному, розглядається у 

відношенні до підприємств. Майже відсутні дослідження цього явища на 

регіональному та національному рівнях. Запропоноване визначення поняття 

«інтелектуальний капітал» дозволяє його розглядати не тільки у відношенні до 

підприємств, але й на регіональному та національному рівнях. Це відкриває 

нові можливості для оцінки інтелектуального капіталу, використовуючи для 

цього існуючи методи оцінки людського капіталу, нематеріальних активів та 

соціального капіталу. 

Дослідження у другій половині 20 століття та на початку 21 століття 

дозволи суттєво розширити уявлення про види капіталу і відповідно про його 

структуру. Зростання ролі науки, інновацій, освіти та інформатизації 

обумовили становлення економіки знань та появу понять «людський капітал» і 

«інтелектуальний капіталі», які стали розглядатися як домінанти соціально-

економічного розвитку суспільства. Розуміння поняття «капітал» обмежене 

засобами виробництва (фізичний капітал) перестало відповідати стану розвитку 

економіки та суспільства. Наприкінці 20-го століття широкого визнання набули 

поняття «природний капітал» та «соціальний капітал».  

Дослідження зарубіжних та вітчизняних учених забезпечили формування 

теоретичної бази нового розуміння сутності поняття «капітал» та його 

структури (Капелюшников Р., 1993; Бурдье П., 2002; Радаев В.В., 2003; 

Фукуяма Ф., 2004; Швери Р., 1996; Геєць В.М. & Гриценко А.А., 2007; 

Буркинський Б.В. & Горячук В.Ф., 2014; Бобух І.М., 2010). У контексті цих 

досліджень поняття «фізичний капітал» розглядається як сукупність машин, 

обладнання та споруд, які використовуються для виробництва товарів та 

послуг, плюс запаси сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

(Буркинський Б.В. & Горячук В.Ф., 2014, с. 64). Природний капітал визначено 

як запас природних ресурсів, що можуть забезпечити економічні та соціальні 
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вигоди: енергетичні ресурси, неенергетичні мінеральні ресурси, ґрунт, вода, 

повітря та ін. (Автономова В.С. & Субботина Т.П., 1999; Пухова У.М., 2008). 

Виходячи з існуючих визначень поняття «фінансовий капітал», будемо 

розглядати його як сукупність грошей та цінних паперів (Буркинський Б.В. & 

Горячук В.Ф., 2014, c. 31). Людський капітал пропонується розглядати в 

трактовці Горячука В.Ф., а саме як комплекс взаємопов'язаних і взаємодіючих 

здібностей успадкованих при народженні, придбаних у процесі життєдіяльності 

знань, навичок, мотивацій, здатностей, досвіду і майстерності, можливостей 

їхньої адаптації до умов, що змінюються, фізичного і психологічного здоров'я 

людини, а також моральних цінностей, які вона сповідує. Горячук В.Ф. в 

структурі людського капіталу виділяє моральну складову, яка визначає вектор 

використання інших складових людського капіталу. В цьому полягає 

принципова відміність моральної складової від інших складових  людського 

капіталу (Горячук В.Ф., 2011, с. 153).  

Нематеріальні активи пропонується розглядати як активи, які не мають 

матеріальної форми, використовуються більше року (або одного операційного 

циклу) і які обліковуються у бухгалтерських балансах підприємств (програмне 

забезпечення, авторські права, торговельні марки, ноу-хау, гудвіл та ін.). 

Широке визнання отримало розуміння поняття «соціальний капітал» як 

соціальні мережі, довіра, норми і правила, які забезпечують об’єднання зусиль 

учасників мереж для досягнення спільних цілей (Бурдье П., 2002; Радаев В.В., 

2003; Фукуяма Ф., 2004; Швери Р., 1996). Горячук В.Ф. (2013) зазначає, що цей 

вид капіталу виступає не тільки як інструмент консолідації зусиль окремих 

груп населення, колективів підприємств та суспільства в цілому, але й як 

каталізатор, який підвищує ефективність використання інших видів капіталу, 

бо він має подвійну сутність, з одного боку - це ресурс, а з іншого боку - це 

інституціональне середовище. Радаєв В.В. визначає  політичний, економічний, 

культурний, символічний та адміністративний капітал (Радаев В.В., 2003). 

Систематизація різних підходів до класифікації видів капіталу, яка була 

здійснена Горячуком В.Ф. (2011), представлена на рис. 1.14.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
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П. Бурдьє Економічний  Культурний   Соціальний 

 

 

В. Радаєв Економічний Культурний Людський Фізичний Символічний Соціальний Адміністративний Політичний  

 

В. Горячук Фінансовий  Фізичний Людський Природний Соціальний Нематеріальні 

активи 

      

Організація 

«Форум майбутнього» 

Фінансовий  Фізичний Людський Природний Соціальний  

    

Світовий банк Фізичний Людський Природний  

 

Рис. 1.14. Класифікації видів капіталу та взаємозв’язки між ними 

  Джерело: Капіталізація економіки регіонів України :  монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України, Ін-т пробл. ринку 

та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – С. 42. 
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Буркинський Б.В. та Горячук В.Ф. (2014, с. 41) зазначають, що «зростання 

світової економіки, обмеженість цілого ряду природних ресурсів (у першу 

чергу, енергетичних), нераціональне їх використання та ріст забруднення 

навколишнього середовища поставили в пряму залежність збереження 

людської цивілізації від раціонального використання природного капіталу. 

Стало визнаним, що природний, фізичний і людський капітали визначають 

процес економічного росту тільки частково, бо не враховані способи, механізми 

та умови, в рамках яких економічні суб'єкти взаємодіють та організовують себе 

для забезпечення зростання та розвитку. Відсутньою ланкою є соціальний 

капітал». 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що розуміння 

поняття «капітал» та його структури, затверджене у Положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку в Україні, не відповідає сучасному розумінню капіталу 

підприємства та його структури (НСБУ, 2007). У зв’язку з цим пропонується 

при управлінні підприємством, поряд із бухгалтерським балансом, 

використовувати управлінський баланс в контексті капіталізації, який 

відображає сучасне уявлення про капітал. На відміну від бухгалтерського 

балансу в ньому активи розбиті на 2 частини: обліковані та приховані. 

Обліковані активи – це активи, які відображені у бухгалтерському балансі (ліва 

частина бухгалтерського балансу), приховані активи – це активи, які 

невідображені у бухгалтерському балансі і «додаткові активи», які 

відображають різницю між відновлюваною (реальною) та балансовою вартістю 

облікованих активів. Відповідно вартість активів управлінського балансу 

можна визначити таким чином: 

Вартість активів управлінського балансу = Вартість активів 

бухгалтерського балансу + Вартість прихованих активів 

Це співвідношення відображає зв'язок бухгалтерського та управлінського 

балансів.  
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Визначимо розділи обох частин активів управлінського балансу в 

контексті капіталізації та визначимо складові кожного з них. Встановимо 

відповідність між складовими активів та видами капіталу (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 - Структура управлінського балансу підприємства в 

контексті капіталізації 
Обліковані активи (активи бухгалтерського балансу) 

Розділ Складові активів 

1. Фізичний капітал  основні засоби (за виключенням земельних ділянок, 

тварин, багаторічних насаджень, природних ресурсів);  

 незавершене будівництво;  

 виробничі запаси;  

 незавершене виробництво;  

 готова продукція; 

 товари. 

2. Фінансовий капітал  грошові кошти та їх еквіваленти;  

 фінансові інвестиції; 

 дебіторська заборгованість*; 

 витрати майбутніх періодів 

3. Нематеріальні активи  програмне забезпечення;  

 авторські права; 

 торговельні марки;  

 ноу-хау; 

 Гудвіл 

4. Природний капітал  земельні ділянки; 

 природні ресурси; 

 тварини; 

 багаторічні насадження 

Приховані активи 

Розділ Складові  

1. Фізичний капітал  орендовані основні засоби (за виключенням 

земельних ділянок, багаторічних насаджень і природних 

ресурсів); 

 списані основні засоби; 

 «додаткові фізичні ресурси», що відображають 

різницю між відновлюваною (реальною) та балансовою 

вартістю основних засобів, незавершеного будівництва, 

виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової 

продукції, товарів 

2. Фінансовий капітал  «додаткові фінансові ресурси», що відображають 

різницю між реальною та балансовою вартістю фінансових 

інвестицій, дебіторської заборгованості 

4. Природний капітал  орендовані земельні ділянки; 

 орендовані природні ресурси; 

 «додаткові природні ресурси», що відображають 

різницю між реальною та балансовою вартістю земельних 

ділянок,  природних ресурсів 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
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 Продовження таблицці 1.3 
5. Інтелектуальний капітал  

5.1. Людський капітал  наймані працівники;  

 працівники зайняті у власній справі 

5.2. Нематеріальні активи  «додаткові нематеріальні ресурси», що відображають 

різницю між реальною та балансовою вартістю 

нематеріальних активів 

5.3. Організаційний капітал  організаційна структура та корпоративна культура; 

 відносини між працівниками 

5.4. Клієнтський капітал  мережі клієнтів та  постачальників 

* - дебіторська заборгованість є видом фінансових зобов’язань і тому віднесена до 

фінансового капіталу 

Обліковані активи розподіленні на 4 розділи: фізичний капітал, 

фінансовий капітал, природний капітал та нематеріальні активи. Серед 

прихованих активів додатково виділено 5-й розділ – інтелектуальний капітал, 

який поділено на 4 підрозділи: людський капітал, нематеріальні активи, 

організаційний капітал і клієнтський капітал. Саме ці види капіталу в сучасних 

умовах є домінантами економічного розвитку підприємства. До цього слід 

додати, що ще однією і вкрай важливою домінантою економічного розвитку 

підприємства є складова соціального капіталу - інституціональне середовище, 

від якого залежить ефективність діяльності підприємства, залучення інвестицій, 

рівень його конкурентоспроможності. 

 

 

1.3 Концептуальні засади оцінки діяльності підприємств та їх 

капіталізації на основі валової доданої вартості 

 

Традиційно при оцінці діяльності підприємства як головні показники 

результативності його діяльності використовують «випуск» та «прибуток». Але 

ці показники мають суттєві вади. Показник «випуск» складається з валової 

доданої вартості та проміжного споживання. Останнє є вартістю матеріальних 

ресурсів і послуг, які були закуплені у інших підприємств та повністю спожиті 

у процесі виробництва. Тобто, показник «випуск» залежить як від результату 

діяльності самого підприємства, так і від результатів діяльності інших 
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підприємств. При цьому зовнішній внесок може бути визначальним. 

Наприклад, автоскладальне підприємство, яке здійснює збірку легкових 

автомобілів на основі великих блоків, які купує у інших підприємств (двигун, 

паливна система, електрообладнання, трансмісія, система охолодження, кузов, 

підвіска, кермове управління, гальмівна система, колеса, шини та інше). У 

цьому випадку основний внесок у виробництво автомобіля, у його вартість 

належить підприємствам постачальникам. Збільшення випуску продукції може 

бути не результатом підвищення ефективності діяльності підприємства, а 

наслідком збільшення обсягів спожитих товарів та послуг. У цьому випадку має 

місце зростання випуску продукції при відсутності зростання валової доданої 

вартості.  

Таким чином, показник «випуск» не дає адекватного уявлення про 

результати діяльності підприємств. На відміну від нього показник «валова 

додана вартість» є суто результатом діяльності підприємства. Він не включає в 

себе додану вартість, створену іншими підприємствами, і тому відображає 

реальний внесок підприємства у створення конкретних товарів та послуг, які 

воно виробляє.  

Важливим показником оцінки діяльності підприємств є «продуктивність 

праці», яка розраховується як частка випуску на кількість працівників. Але цей 

показник також має ваду, бо він відображає продуктивність праці сукупності 

підприємств, а саме самого підприємства та його постачальників. При цьому, 

чим далі підприємство у технологічному ланцюжку, тим більше продуктивність 

праці і тим менше вона відображає реальну продуктивність праці на 

підприємстві. Тому пропонується оцінювати продуктивність праці на 

підприємстві як валову додану вартість, яка приходиться на одного працівника. 

Саме таке уявлення відображає реальну продуктивність праці на підприємстві. 

Ще одним ключовим показником діяльності підприємств є показник 

«прибуток». З точки зору бізнесу, це мабуть найбільш важливий показник. При 

орієнтації на нього оплата праці, фінансування соціального забезпечення та 

навчання працівників є витратами підприємства. При такому підході чим 
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менше ці витрати, тим більше прибуток підприємства. Але в сучасних умовах 

для забезпечення стійкого економічного розвитку окремого підприємства та 

країни в цілому важливо враховувати, що наймані працівники це не сукупність 

окремих осіб, яких можна міняти хоч кожен день без суттєвих втрат 

ефективності виробничого процесу, а це - колектив взаємозв’язаних 

працівників, який є носієм людського капіталу. Втрата або зменшення цього 

капіталу може призвести до більш значних збитків, ніж втрата фізичного та 

фінансового капіталу. Сьогодні зростає роль найманих працівників у 

формуванні кінцевих результатів діяльності підприємств, а людський та 

соціальний займають центральне місце в системі суспільного відтворення.  

Враховуючи це, доцільна зміна орієнтиру, а саме використання валової 

доданої вартості як основного показника результативності підприємства. Саме 

на основі цього показника визначається головний результат економічної 

діяльності країни (валовий внутрішній продукт) та регіонів (валовий 

регіональний продукт). Прибуток є лише часткою валової доданої вартості. 

Остання складається з прибутку, який отримують власники підприємства, 

оплати праці найманим працівникам та податків державі.  

На доцільність використання показника «додана вартість» для оцінки 

діяльності підприємства вказують чимало дослідників (Короткевич Л.М. та 

Барсуков А.А., 2016; Ермакова Ж.А. та Андреева Т.В., 2011;, Грідчіна М.В., 

2013; Ревуцкий Л.Д., n.d.); Вакульчик О.М., 2004;, Малютин А., 2008;, 

Щетілова Т.В., 2003; Іваненко В.О., 2012. Так Щетілова Т.В. (2003), 

обґрунтовуючи необхідність використання цього показника вказує на два 

аспекти:  

 підприємства з високою доданою вартістю можна вважати 

потенційними точками зростання, що дуже важливо з погляду визначення 

можливостей країни щодо забезпечення високих темпів економічного 

зростання. До цього можна додати, що людський потенціал підприємства й 

обсяг доданої вартості, яку воно створює, перебувають у прямо пропорційній 

http://www.ocenchik.ru/author/2/revuckiii/
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залежності, тобто чим вище людський потенціал, тим більша частка доданої 

вартості у валовому доході підприємства;  

 додана вартість дуже важливий показник для підвищення 

зацікавленості суб’єктів господарювання у створенні, виробництві й 

використанні інновацій, оскільки вона є джерелом коштів, які спрямовуються 

на задоволення потреб усіх зацікавлених суб’єктів у результативній діяльності 

підприємства  

Вибір показника «валова додана вартість», як головного показника оцінки 

діяльності підприємства, дозволить урахувати інтереси усіх суб’єктів 

економічної діяльності:  

 наймані працівники - в заробітній платі; 

 власники підприємства - у розвитку бізнесу і максимізації 

дивідендів; 

 держава - у податкових надходженнях до бюджету (рис. 1.15). 

   Складові  

валової доданої 

вартості 

 

  

     

 Зацікавлені 

суб’єкти  

 Податки  

на продукти 

 

   

     

 Власники 

підприємства 

 Прибуток  

   

    

 Держава Амортизація  

  

    

 Наймані 

працівник 

Заробітна  

плата 

 

  

     

Нарахування на 

заробітну плату 

 

    

Рис. 1.15. Структура валової доданої вартості і розподіл її складових між 

зацікавленим суб'єктам економічної діяльності 
Джерело: запропоновано  автором 
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Сьогодні на рівні підприємств додану вартість не обчислюють і не 

використовують. Навіть розрахунок податку на додану вартість не передбачає 

визначення суми доданої вартості, використовується непрямий метод 

розрахунку податку. У той же час, головним макроекономічним показником 

діяльності країни та регіонів є відповідно ВВП та ВРП. Згідно системи 

національних рахунків 2008 року (СНР-2008, 2012, с. 106) ідея, яку покладено в 

основу концепції ВВП, полягає у тому, що він повинен виміряти загальну 

величину валової доданої вартості всіх інституційних одиниць, що є 

резидентами даної країни.  

На рівні підприємства основним показником результативності є 

прибуток, а на рівні регіонів та країни – валова додана вартість. Така 

невідповідність обумовлена наявністю протиріччя між інтересами суспільства 

та власників підприємств. Якщо суспільство зацікавлене у зростанні валової 

доданої вартості, то власники підприємств зацікавлені у збільшені прибутку. 

Враховуючи, що прибуток підприємства є часткою валової доданої вартості, то 

його можна збільшувати двома шляхами: по-перше, шляхом впровадження 

нових технологій, підвищення рівня організації виробничого процесу, що 

відповідає інтересам суспільства, а по-друге, шляхом зменшення оплати праці 

та ухиляння від податків. В останньому випадку валова додана вартість не 

зростає, а здійснюється лише її перерозподіл на користь бізнесу, що не 

відповідає інтересам суспільства.  

Окремо слід відзначити, що нагромадження капіталу здійснюється 

підприємством за рахунок власних та іноземних інвестицій. Частка останніх у 

загальному обсязі капітальних інвестицій в Україні на протязі 2010-2019 рр. 

була незначною і в середньому складала лише 1,84 % (СЩУ, 2019). 

Нагромадження капіталу в країні здійснюється за рахунок частки валової 

доданої вартості, яка залишається після споживання. Тобто, валова додана 

вартість визначає потенціал країни до нагромадження капіталу. Чим більше 

валова додана вартість і чим більша її частка йде на нагромадження капіталу, 

тим більше обсяг нагромадження капіталу. 
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Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що валова додана 

вартість має більшу аналітичну цінність, ніж прибуток, оскільки, по-перше, 

вона дає більш адекватне уявлення про результати діяльності підприємств, а по-

друге, вона визначає потенціал до нагромадження капіталу. Крім того, 

використання показника «валова додана вартість», як головного показника 

діяльності підприємства, забезпечує єдину концептуальну основу для оцінки 

результатів економічної діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

Говорячи про валову додану вартість як показник оцінки результатів 

економічної діяльності підприємств, слід відзначити, що більш виправдано 

використовувати показник «чиста додана вартість», тобто необхідно з валової 

доданої вартості виключити споживання основного капіталу (амортизацію), 

яке, з економічної точки зору, є також проміжним споживанням. Амортизація у 

бухгалтерському обліку звичайно розраховується на основі первісної вартості 

основних засобів, яка, як правило, не відповідає їх реальній вартості. До того ж, 

амортизація може бути розрахована на основі методів прискореної амортизації, 

що не відповідає реальним економічним процесам. Усе це обумовило, що в 

статистиці, в основному, використовується показник «валова додана вартість», 

а не показник «чиста додана вартість». 

Дослідження літературних джерел свідчить про використання різних 

показників доданої вартості для оцінки результатів діяльності підприємства. 

Широке визнання отримав показник «економічна додана вартість» (EVA – 

Economic Value Added). Цей показник було розроблено і зареєстровано групою 

консультантів компанії Stern Stewart & Co., яка була заснована у 1982 році 

Джоелем Стерном і Беннеттом Стюартом. EVA розраховується як різниця між 

чистим операційним прибутком після оподаткування (NOPAT – Net operating 

profit after tax) і витратами на залучення капіталу (Черемушкин С.В. та 

Понкрашкина Г.А., 2008). Тобто EVA – це прибуток, що залишився після плати 

за капітал. Плата за капітал визначається шляхом множення середньозваженої 

ціни позикового і власного капіталу (WACC – Weighted Average Cost of Capital) 
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і обсягу задіяного капіталу (EVA_1, n.d.; EVA_2, n.d.; EVA_3, n.d.; EVA_4, n.d), 

а саме: 

 

ЕVA = NOPAT - WACC * Capital,   (1.1) 

 

NOPAT = EBIT * (1- Т), 

 

де Capital - обсяг задіяного капіталу;  

EBIT - прибуток до сплати процентів та податку на прибуток (Earnings 

Before Interest & Tax);  

Т - ставка податку на прибуток. 

EVA також можна розрахувати шляхом множення інвестованого капіталу 

на різницю між рентабельністю капіталу і WACC, тобто: 

 

EVA = Capital * (ROC - WACC),     (1.2) 

 

де ROC - рентабельність інвестованого у підприємство капіталу. 

Формули 1.1 та 1.2 еквівалентні і дозволяють розглядати EVA з різних 

точок зору. 

Середньозважена ціна капіталу розраховується таким чином: 

 

WACC = (D / (D + E)) * Kd (1 – Т) + (E / (D + E)) * Ke, 

 

де D – позиковий капітал;  

E - власний капітал (акціонерний капітал);  

Kd - ціна позикового капіталу; 

Ke - ціна власного капіталу; 

Т – ставка податку на прибуток (частка від одиниці).  

Ціна власного капіталу - це мінімальний однорічний рівень 

прибутковості, який компанія повинна забезпечити своїм акціонерам. 

http://allfi.biz/glossary/eng/E/ebit.php
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Багато великих консалтингових компаній пропонують свої системи 

аналізу на основі EVA, шляхом використання додаткових показників, що 

уточнюють EVA. Наприклад, є моделі EVA від компаній KPMG, PWC, 

Accenture, ATKearney. Родоначальник EVA компанія Stern, Stewart & Со 

публікує рейтинги, в яких компанії ранжовані за стандартизованим показником 

«Stern & Stewart Performance 1000». 

У всіх моделях EVA виходять з того, що для створення вартості в i-му 

році має виконуватися одна з умов. 

1. Операційний прибуток компанії після сплати податку на прибуток 

(NOPAT) повинен перевищувати плату за власний і позиковий капітал  

 

NOPAT > WACC * Capital, 

 

а чистий прибуток компанії (EAT - Earnings After Tax) - перевищувати плату за 

власний капітал. 

2. Рентабельність інвестованого в компанію капіталу повинна 

перевищувати вартість капіталу, а саме: 

 

ROС > WACC. 

 

Різниця (ROC - WACC) називається спредом ефективності і є ключовим 

показником ранжування компаній. 

Позитивне значення EVA характеризує ефективне використання капіталу 

і навпаки, негативне значення EVA свідчить про неефективне використання 

капіталу. Значення EVA рівне нулю, характеризує прийнятність збереження 

такого бізнесу на ринку, так як інвестори отримують прибутковість, яка 

компенсувала їм ризик вкладень. 

До переваг EVA можна віднести такі: 
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 EVA може слугувати непоганою базою для розрахунку винагород 

менеджерів. Саме цей показник стимулює їх приймати управлінські рішення, 

які будуть приносити економічну вигоду; 

 EVA дозволяє побачити можливість збільшення вартості бізнесу не 

тільки за допомогою впливу на прибуток, але і за рахунок зменшення задіяного 

капіталу. 

До недоліків EVA слід віднести такі: 

 при розрахунку цього показника не враховуються майбутні грошові 

потоки. Це, в свою чергу, може привести до того, що менеджерами будуть 

прийматися інвестиційні проєкти з швидкою окупністю. Отже, такі проєкти як 

НДДКР, що вимагають великих інвестицій і тривалого періоду часу на 

розробку, не будуть реалізовані компанією; 

 EVA розраховується як абсолютний показник, що незручно при 

порівнянні різних компаній. У зв'язку з цим доцільно використовувати відносні 

показники EVA, наприклад, на одиницю залученого капіталу; 

 недостатньо вдала назва цього показника, яка викликає асоціацію з 

доданою вартістю. Більш виправданою була б назва «економічний прибуток» 

або інша, але зі збереженням у назві слова «прибуток», оскільки розрахунок 

EVA здійснюється на основі чистого операційного прибутку; 

 акцент ЕVA на прибуток, тобто суто на інтереси власників 

підприємства, а не суспільства. Це може спонукати менеджерів на зниження 

заробітної плати співробітникам підприємства та ухилення від податків. 

Акціонерна додана вартість (SVA - Shareholder Value Added). Показник 

SVA було запропоновано Альфредом Раппапортом у 1986 році. Термін SVA, 

означає зміну акціонерної вартості компанії за період. Висунута Раппапортом 

методика визначення акціонерної доданої вартості базується на концепції 

залишкового доходу і моделях дисконтування грошових потоків. SVA 

визначається як різниця між вартістю акціонерного капіталу після деякої 

операції та вартістю того ж капіталу до цієї операції (Черемушкин С.В., 2017). 

Часто дається дещо інше трактування: SVA - це різниця між розрахунковою 
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вартістю акціонерного капіталу та його балансовою вартістю (Цибульська Е.І., 

2011, c. 50). Незважаючи на істотні відмінності цих двох підходів, між ними є 

спільне - для оцінки SVA необхідно визначити розрахункову вартість 

акціонерного капіталу. Для цього використовуються широко відомі методи 

оцінки вартості компанії шляхом дисконтування грошових потоків. 

Розрахунок SVA здійснюється згідно формули:  

 

SVA = CF – SС,    (1.3) 

 

де CF - чиста приведена вартість майбутніх грошових потоків, дисконтованих 

по витратах залучення капіталу (вартості капіталу);  

 SС (share capital) – балансова вартість акціонерного капіталу. 

Основним недоліком SVA є трудомісткість розрахунків і складності, 

пов'язані з прогнозуванням грошових потоків. 

Між показниками EVA і SVA є зв'язок. Якщо компанія сплачує дивіденди 

і їх обсяг дорівнює ціні власного капіталу, то  

 

CF = PV(EVA),     (1.4) 

 

де PV(EVA) - приведена вартість майбутніх EVA дисконтованих по витратах 

залучення капіталу (вартості капіталу). 

Відповідно з формул 1.3 та 1.4 маємо, що 

 

SVA = PV(EVA) – SС. 

 

Ринкова додана вартість (MVA - Market Value Added). Показник MVA 

робить акцент на ринкову капіталізацію підприємства, яка більш значима для 

відкритих акціонерних товариств, акції яких котируються на фондових біржах. 

Ціна акцій більш точно визначає добробут акціонерів, ніж прибуток. У 
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загальному вигляді MVA являє собою різницю між досягнутою за певний 

період величиною ринкової вартості капіталу та вартістю власного капіталу 

згідно бухгалтерському балансу. 

Розрахунок МVA здійснюється за формулою: 

 

МVA = MV – ІC, 

 

де MV (Market Value)– ринкова вартість підприємства;  

ІC (Investment Capital) – вартість інвестованого капіталу у підприємство 

згідно бухгалтерського обліку.  

В Україні в умовах нерозвинутого фондового ринку використання 

показника МVA обмежено. 

Етрил П. вказує на взаємозв’язок між MVA та EVA (Этрилл П., 2006). Як 

обґрунтування він наводить таке. Цінність бізнесу дорівнює приведеній 

вартості очікуваного в майбутньому потоку EVA плюс величина інвестованого 

капіталу. Тому: 

Вартість  бізнесу = Інвестиційний капітал + PV (EVA). 

 

Це рівняння може бути переписано таким чином: 

 

PV(EVA) = Вартість бізнесу - Інвестиційний капітал.  (1.5) 

 

Ринкова додана вартість визначається як різниця між вартістю бізнесу і 

інвестованим капіталом. Тому: 

 

MVA = Вартість бізнесу - Інвестиційний капітал.   (1.6)  

 

Порівнюючи рівняння 1.5 та 1.6 можемо записати таке: 

 

PV(EVA) = MVA. 
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На наш погляд, таке обґрунтування взаємозв’язку між MVA та EVA є 

помилковим, бо у формулі 1.5 вартість бізнесу визначається як дисконтований 

потік EVA, а у формулі 1.6 вартість бізнесу визначається як оцінка акцій 

підприємства на фондовому ринку. Тобто мова йде про різні оцінки вартості 

бізнесу. Перша визначається в рамках доходного підходу, а друга - на основі 

ринкового підходу. На практиці ці оцінки можуть дуже суттєво відрізняться. 

Стюарт Т. вперше представив докази кореляції між EVA і MVA. 

Використовуючи вибірку з 613 американських компаній за період 1987-1988 

рр., він виявив зв'язок між EVA і MVA і ще більший зв'язок між змінами цих 

показників. Оскільки кореляція між змінами в EVA і MVA була високою, він 

припустив, що прийняття в компанії мети - максимізація зростання EVA 

сприяло б зростанню ринкової вартості компанії (Maditinos, D. I., Šević, Ž. & 

Theriou, N. G.,2007, с. 10). 

Незважаючи на всі позитивні коментарі щодо EVA з боку прихильників 

цього показника, дані емпіричних досліджень свідчать про неоднозначні 

результати оцінки корисності використання EVA для визначення ринкової 

вартості компаній. Так, дослідження вчених О'Бірн, Уйемура, Кантор і Петі, 

Мілуновіч і Цуй, Льон та Махіджа, Герцберг і Форкер і Пауелл дали позитивні 

результати щодо переваги використання EVA у порівнянні з іншими 

показниками фінансової ефективності для оцінки та прогнозування ринкової 

вартості компаній (Maditinos, D. I., Šević, Ž. & Theriou, N. G., 2007, с. 7). 

З іншого боку, дослідження, проведені Петерсоном, Біддлом, Боуеном і 

Уоллесом, Ченом і Доддом і Турвейєм та ін. не дали обнадійливих результатів 

щодо переваги EVA у порівнянні з традиційними показниками ефективності, 

такими як EPS (Earnings Per Share - прибуток на акцію, відношення чистого 

прибутку компанії, доступною для розподілу, до середньорічного числа 

звичайних акцій), ROI (return on investment - коефіцієнт повернення інвестицій, 

відношення чистого прибутку підприємства до обсягу вкладеного капіталу) та 

ROE (Return on shareholders’ Equity - коефіцієнт рентабельності власного 
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капіталу, відношення  чистого прибутку підприємства к обсягу власного 

капіталу). Bacidore et al. розглянули альтернативний варіант інвестованого 

капіталу (вони використовували ринкову вартість замість балансової оцінки 

інвестованого капіталу) і запропонували уточнену EVA (REVA - Refined EVA). 

Хоча їх результати показали, що REVA краще, ніж EVA, дослідження, 

проведене Фергюсоном і Лейстіковим, не підтвердило цього. Нарешті, Kramer і 

Peters також повідомили про слабку кореляцію між EVA і MVA (Maditinos, D. 

I., Šević, Ž. & Theriou, N. G., 2007, с. 12-14). До цього слід додати, що Барух Лев 

виявив, що зміни у доходах і рух грошових коштів мають слабкий  вплив на 

зміну ринкової капіталізації компанії (Stewart Thomas A., 2001).  

Відсутність чітко визначеного зв’язку між EVA і MVA можна пояснити 

тим, що EVA є відображенням реальної капіталізації, а MVA фіктивної 

капіталізації підприємства (ціна акцій). Ціна останніх визначається не лише 

реальною капіталізацією підприємства (прибуток, обсяг власного та позикового 

капіталу та ін.), але й зовнішніми факторами (галузеві, глобальні, психологічні 

та поведінкові фактори). Якщо вплив першої групи факторів на ціну акцій є 

визначальним, то можна говорити про суттєву кореляцію показників EVA і 

MVA. Якщо ж визначальним є вплів зовнішніх факторів, особливо 

психологічних та поведінкових, то не  можна говорити про кореляцію 

показників EVA і MVA.  

За результатами аналізу показників ЕVA, SVA та МVA слід відзначити, 

що загальним їх недоліком є те, що вони відображають інтереси власників 

підприємства, а не суспільства. 

Виходячи з вище викладеного, пропонується використовувати як 

ключовий показник діяльності та капіталізації підприємства показник «валова 

додана вартість». 

На основі показника «валова додана вартість» можна визначити два 

важливі похідні показники оцінки діяльності підприємства. По-перше, це 

показник «продуктивність праці» (Пп), який, на відміну від його традиційного 
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визначення як обсяг випущеної продукції на одного працівника, пропонується 

визначати як обсяг валової доданої вартості на одного працівника, а саме:  

 

Пп = ВДВ / N, 

 

де ВДВ – річна валова додана вартість підприємства;  

N – середньорічна кількість працівників підприємства. 

Другим важливим похідним показником оцінки діяльності підприємства 

на основі валової доданої вартості є рентабельність капіталу ROС (Return of 

Capital). Цей показник, на відміну від його традиційного визначення як 

відношення прибутку до власного капіталу підприємства або його активів, 

пропонується визначати як відношення валової доданої вартості до 

власного капіталу підприємства або його активів:  

 

ROС = (ВДВ / С) * 100%, 

 

де ВДВ – річна валова додана вартість підприємства;  

С - середньорічна вартість капіталу підприємства. 

Цей показник відображає ефективність використання капіталу 

підприємства щодо генерації валової доданої вартості. Він характеризує валову 

додану вартість, що отримує підприємство з кожної гривні задіяного капіталу.  

Значення показника «рентабельність капіталу» має сенс співвідносити 

лише між підприємствами однієї галузі, при факторному аналізі діяльності 

підприємства або при аналізі зміни значення цього показника на протязі 

певного періоду часу. 

Між показниками «продуктивність праці» та «рентабельність капіталу» 

має місце прямий зв'язок. Це легко побачити, якщо показник «продуктивність 

праці» представити у вигляді двохфакторної моделі, як додаток рентабельності 

задіяного капіталу та фондоозброєності працівників, тобто:  
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Пп = (ВДВ / С ) * (С / N) = ROС * ФО, 

 

де ФО – фондоозброєність працівників підприємства. 

Багато фахівців в сфері фінансового аналізу вважають однією з найбільш 

важливих характеристик діяльності підприємств - це співвідношення темпів 

зміни деяких його показників. Чимало вчених вважають, що представлене 

нижче співвідношення темпів зміни сукупного капіталу (активів), 

інвестованого у діяльність підприємства, обсягу реалізації (випуску) і прибутку 

свідчить про позитивний розвиток підприємства (Ковалев В.В., 2002, с. 346; 

Булгакова Л.Н., 2001): 

 

Tпp > Тор > Так > 100%, 

 

де Тпр - темп зміни прибутку;  

Тор - темп зміни обсягу реалізації продукції;  

Так - темп зміни активів підприємства. 

Підкреслюючи принципову важливість запропонованого співвідношення, 

Ковальов В.В. (2002) за аналогією з «золотим правилом механіки» назвав його 

«золотим правилом економіки підприємства». 

Якщо співвідношення виконується, то це свідчить про таке: 

 економічний потенціал підприємства (активи підприємства) 

зростає; 

 обсяг виручки зростає більш високими темпами, ніж активи, тобто 

ресурси використовуються більш ефективно; 

 прибуток зростає більш високими темпами у порівнянні з обсягом 

виручки, тобто рентабельність діяльності підприємства зростає. 

Якщо ж співвідношення не виконується, то це не завжди є негативним 

фактором. Це може бути пов’язано, наприклад,  з інвестиціями, які не завжди 

дають швидку віддачу. 
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Головна сутність цього правила полягає в тому, що темп зростання 

результативності підприємства має перевищувати темп залучення ресурсів 

(активів). 

Золоте правило економіки можна застосовувати лише при позитивній 

динаміці фінансових показників підприємства, що можливо лише за стійких 

економічних умов. Фещур Р.В. вказує, що використання «золотого правила 

економіки» для оцінювання розвитку підприємства в нестійких економічних 

умовах виглядає невиправданим (Фещур Р. В., 2012). 

Виходячи з того, що, по-перше, у параграфі 1.2 було доведено, що валова 

додана вартість дає більш адекватне уявлення про результат діяльності 

підприємства, ніж його прибуток, то можна запропонувати нове бачення 

«золотого правила економіки» таким чином: 

 

Tвдв > Тор > Так > 100%,  

 

де Твдв - темп зміни валової доданої вартості; 

Тор - темп зміни обсягу реалізації продукції;  

Так - темп зміни активів підприємства. 

Таке співвідношення більш адекватно відображає позитивну динаміку 

розвитку підприємства, бо враховує інтереси усього суспільства, а не лише 

власників підприємства. 

В останні десятиліття як головний показник діяльності та капіталізації 

підприємства все більше використовують показник «вартість підприємства», 

стосовно якого слід зазначити, що він представляє собою інтегральну оцінку за 

наслідками усього періоду діяльності підприємства, а не за рік, як у випадку 

показника «прибуток» і яким є можливість маніпулювання у бухгалтерському 

обліку. 

В сфері оціночної діяльності оцінка вартості підприємства здійснюється 

на основі трьох підходів: витратного (майнового), доходного і порівняльного 

(ринкового) (Маркус Я., 2002, с. 17). 
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При витратному підході оцінка вартості підприємства здійснюється на 

основі даних про балансові активи та пасиви. Вартість активів може 

здійснюватися по ринковій вартості, вартості заміщення (відтворення), 

балансовій вартості, ліквідаційній вартості. Зобов’язання оцінюються по 

ринковій вартості. Результатом є оцінка чистих активів (вартість усіх активів за 

вирахуванням зобов’язань), тобто оцінка власного капіталу (капіталу власників 

підприємства). Поза увагою залишаються активи, які задіяні в діяльності 

підприємства (людський капітал, орендовані основні засоби та інші активи), але 

які не обліковуються у бухгалтерському балансі. 

Цей підхід найбільше застосовується для оцінки підприємств, результати 

діяльності яких залежать не стільки від інтелектуального капіталу, скільки від 

фізичного капіталу (станки, споруди, будівлі, обладнання і т. ін.). Даний підхід 

складно застосовувати при оцінці унікальних об'єктів, що володіють 

історичною цінністю, естетичними характеристиками, або діяльність яких 

базується на людському капіталі та нематеріальних активах. Прикладами таких 

підприємств є інвестиційні та фінансові компанії, консалтингові та ріелторські 

компанії. Коли міркування отримання доходу не є основою для інвестицій 

(освітні організації, медичні заклади, владні установи), то оцінка може 

здійснюватися на основі витратного підходу. 

Витратний підхід засновано на принципі заміщення і він ґрунтується на 

двох методах: 

 метод чистих активів. Його застосовують, коли необхідно здійснити 

оцінку майнового комплексу підприємства або переоцінку його майна; 

 метод ліквідаційної вартості. Його застосовують при ліквідації 

підприємства або коли економічні вигоди від діяльності підприємства менше 

суми, яку можна отримати від реалізації активів. Ліквідаційна вартість 

підприємства є різницею між сумарною вартістю всіх активів підприємства і 

витратами на його ліквідацію. Особлива роль цього методу – визначення 

нижньої межі вартості підприємства. 
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В рамках доходного підходу головним показником є чистий грошовий 

потік, на основі якого визначається вартість підприємства. При цьому 

враховується тривалість періоду діяльності підприємства, ступінь ризику.  

Доходний підхід до оцінки вартості підприємства ґрунтується на двох 

методах: 

 метод дисконтованих грошових потоків. Його засновано на 

прогнозуванні цих потоків, які  потім дисконтуються по ставці дисконту, 

відповідно необхідній інвестору ставці доходу. Грошовий потік визначається як 

сума чистого прибутку та амортизації (Маркус Я., 2002, с. 41). Метод 

орієнтовано на оцінку діючого підприємства, яке і далі буде функціонувати. Він 

більш застосовуєються для оцінки вартості підприємств, які знаходяться в 

стадії зростання, мають перспективні продукти і суттєві конкуренті перевагами 

у порівнянні з існуючими і потенційними конкурентами; 

 метод капіталізації. Цей метод використовують коли грошовий 

потік є постійним на протязі усього періоду прогнозування. Метод 

застосовується до тих підприємств, які «відбулися», стабільно з року в рік 

працюють і передбачається, що такий стан збережеться у перспективі. Тобто 

цей метод найбільше підходить при оцінці вартості стабільно працюючих 

підприємств. 

Підхід з точки зору доходності, і особливо, метод дисконтованих 

грошових потоків, визнано найбільш теоретично обґрунтованим при визначенні 

вартості великих и середніх підприємств. У 80-90 % результатам, отриманим на 

підставі методу дисконтованих грошових потоків, надається найбільша питома 

вага у випадку застосування підходу математичного зважування при 

інтерпретації результатів, отриманих в рамках різних підходів (Маркус Я., 

2002, с. 40). 

Порівняльний (ринковий) підхід особливо ефективний у разі існування 

активного ринку підприємств, які можна зіставити. Для порівняння 

вибираються схожі об’єкти з оцінюваним підприємством. Звичайно, між ними 

існують відмінності, тому потрібно провести відповідне коригування даних. За 
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основу  коригування покладено принцип внеску. Обґрунтованість оцінки 

залежить від якості зібраних даних про фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства (прибуток, обсяг продаж, вартість активів і т. ін.), 

місцеположення, час та умови продажу. Дієвість такого підходу знижується, 

якщо кількість операцій продажу схожих об’єктів  невелика і між ними 

тривалий період, і вони здійснювалися у моменти, коли ринок знаходився на 

різних стадіях (падіння, зростання, стабілізація). 

При порівняльному (ринковому) підході використовуються: 

 метод ринку капіталу. Цей метод базується  на ринкових цінах акції 

аналогічних компаній. Дані про ці компанії при здійснені відповідних 

коректувань можуть служити основою для визначення ціни компанії, яка 

оцінюється; 

 метод аналогічних придбань (операцій). Він ґрунтується на аналізі 

цін придбання контрольних пакетів акцій схожих компаній. 

Головна ідея порівняльного підходу полягає в тому, що вартість 

підприємства напряму залежить від масштабів його діяльності. Чим більше 

підприємство, тим більше повинна бути його вартість. Масштаб діяльності 

визначається  чистим прибутком, обсягом продаж, виробничими активами та 

іншими показниками. Вартість компанії (В) розраховується як додаток певного 

показника її діяльності, наприклад, прибуток (П) та мультиплікатора кампанії-

аналога (Ма), а саме:  

 

В = П * Ма,          (1.7) 

 

Ма = Ва / Па,          (1.8) 

 

де Ва – вартість компанії-аналога; 

Па – прибуток компанії-аналога.  

Враховуючи формулу 1.8, формулу 1.7 можна представити так: 
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В = Ва * (П / Па). 

 

Твердження, що на ідеальному ринку всі три підходи до оцінки вартості 

підприємства (витратний (майновий), доходний, порівняльний (ринковий)) 

повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості підприємства (Оцінка 

бізнесу, 2010), на нашу думку, є необґрунтованим з таких причин. Якщо в 

рамках витратного підходу мова йде про оцінку лише активів (капіталу), який 

обліковуються у бухгалтерському балансі підприємства, то при доходному 

підході мова йде про оцінку вартості підприємства, яка визначається не тільки 

балансовими активами, але й прихованими активами (людський капітал, 

орендовані основні засоби та інші активи). 

Усі три підходи до оцінки вартості підприємства мають загальний недолік 

- оцінка здійснюється з точки зору інтересів власника, а не суспільства. При 

витратному підході це оцінка власного капіталу (капіталу власників 

підприємства), при доходному підході це оцінка потенційного потоку грошових 

доходів (чистій прибуток та амортизація), а при порівняльному підході це 

оцінка, в першу чергу, на основі прибутку та обсягу реалізації. 

Враховуючи, що з точки зору експертів доходний підхід дає найбільш 

обґрунтовану оцінку вартості підприємства, а також, що валова додана вартість 

забезпечує більш адекватну оцінку результатів діяльності підприємства у 

порівнянні з прибутком, пропонується здійснювати оцінку вартості 

підприємства методом дисконтування потоку його валової доданої вартості. 

Виходячи з цього, пропонується визначити нове поняття «суспільна 

вартість підприємства». Це вартість, яка створює додану вартість еквівалентну 

валовій доданій вартості підприємства. Таке визначення дозволяє здійснювати 

оцінку вартості підприємства з точки зору інтересів усього суспільства, а не 

лише власників підприємства. 

Також пропонується визначити поняття «приватна вартість 

підприємства». Це вартість, яка створює додану вартість еквівалентну чистому 

грошовому потоку підприємства.  
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Наявність трьох підходів і відповідних ним методів оцінки вартості 

підприємства ставить питання про співвідношення цих оцінок. Виходячи з 

результатів аналізу сутності різних підходів та методів до оцінки вартості 

підприємства, можна зробити такі висновки щодо співвідношення цих оцінок. 

1. Ліквідаційна вартість визначає нижню межу вартості підприємства.  

2. Оцінка на основі методу чистих активів перевищує ліквідаційну 

вартість підприємства. Це обумовлено тим, що період ліквідації підприємства 

обмежений і тому продаж активів не завжди здійснюється за ринковими 

цінами. Крім того, сам процес ліквідації пов’язаний з певними витратами, які 

зменшують оцінку вартості підприємства при ліквідації. 

3. Якщо діяльність підприємства є прибутковою, то оцінка його 

вартості на основі доходного підходу перевищує вартість на основі методу 

чистих активів. Це обумовлено тим, що вартість підприємства складається з 

вартості не лише чистих активів, а й ще і потоку прибутку.   

4. При порівняльному (ринковому) підході оцінка вартості 

підприємства перевищує його вартість на основі методу чистих активів. Це 

обумовлено тим, що підприємство акції, якого продаються на фондовому ринку 

є прибутковим, або потенційно є прибутковим. 

5. Оцінка вартості підприємства при порівняльному (ринковому) 

підході в залежності від кон'юнктури фондового ринку може бути 

перевищувати оцінку його вартості на основі доходного підходу, а може бути і 

менше. У першому випадку можна її розглядати як завищену, а у другому - як 

занижену. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз існуючих підходів до систематизації визначень поняття 

«капіталізація» показав, по-перше, відсутність загальноприйнятого визначення 

цього поняття, по-друге, що капіталізація є багатогранним явищем, яке має 
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різноманітні прояви та форми в залежності від умов, де воно реалізується, і по-

третє, бачення капіталізації як стан, як процес і як відношення є найбільш 

комплексним. 

2. 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.  

3. Удосконалено визначення поняття «приховані активи», в якому, на 

відміну від існуючих визначень, як додаткові істотні ознаки запропоновано 

такі: «на які підприємство має право користування», «вартість яких занижено у 

порівнянні з їх реальною вартістю» та «які недостатньо використовуються». 

4. Розвинуто визначення поняття «інтелектуальний капітал» як 

сукупність: людського капіталу (сукупність знань, умінь, навичок і досвіду, 

компетенцій і мотивацій, творчих, управлінських, підприємницьких здібностей, 

а також моральних цінностей і відношення до роботи),  нематеріальних активів, 

що обліковуються у бухгалтерському балансі підприємства (авторські права, 

ноу-хау, торгівельні марки, гудвіл, програмне забезпечення і т. ін.), 

організаційного капіталу (відносини між працівникам підприємства, 

організаційна структура та корпоративна культура) та клієнтського капіталу 

(відносини з клієнтами та постачальниками) 

 5. Визначення капіталу підприємства та його структури, наведене у 

Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в Україні, не відповідає 

сучасному розумінню. У зв’язку з цим пропонується при управлінні 

підприємством, поряд з бухгалтерським балансом, використовувати 

управлінський баланс в контексті капіталізації, який відображає широке 
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уявлення про капітал, у тому числі приховані активи (інтелектуальний капітал, 

орендовані основні засоби, інші активи).  

6. Показник «валова додана вартість» має більшу аналітичну цінність, ніж 

показники «випуск» та «прибуток», оскільки, по-перше, він дає більш 

адекватне уявлення про результати діяльності підприємств, а по-друге, він 

визначає потенціал до нагромадження капіталу. Використання цього показника 

як головного показника діяльності підприємства забезпечує єдину 

концептуальну основу для оцінки результатів економічної діяльності на мікро-, 

мезо- та макрорівнях. 

7. Запропоновано нове бачення «золотого правила економіки», яке 

полягає, по-перше, в урахуванні, що капітал, задіяний в діяльності 

підприємства, не обмежуються активами, які обліковуються у його 

бухгалтерському балансі, і, окрім них, слід враховувати приховані активи, і по-

друге, що валова додана вартість дає більш адекватне уявлення про результат 

діяльності підприємства, ніж його прибуток. 



РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Виходячи з системного уявлення про капіталізацію, а саме трьохмірного 

уявлення про це явище, розглянемо методичні засади оцінки капіталізації 

підприємств. Оскільки визначальною є реальна капіталізація, а фіктивна 

капіталізація є її відображенням, то основну увагу зосередимо на 

методологічних засадах оцінки реальної капіталізації підприємств. 

 

 

2.1 Методичні засади оцінки реальної капіталізації підприємств на 

основі витратного підходу 

 

Будемо розглядати оцінку капіталізація підприємств як стан на основі 

витратного підходу як оцінку наявного капіталу підприємства (активів 

підприємства). В рамках трьохмірної моделі реальна капіталізація підприємств 

як стан представлена на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2.1. Реальна капіталізація підприємств як стан в рамках 

трьохмірногоуявлення капіталізації 
Джерело: Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Капіталізація економіки регіонів України : 

монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України,Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 

дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. С. 54. 

Оцінку реальної капіталізації підприємств як стан можна розглядати як 

«пасивну» оцінку і вона може бути здійснена навіть якщо підприємство не 
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працює. Така оцінка має обмежену сферу застосування, її доцільно  

використовувати для підприємств, діяльність яких базується на використані 

основних засобів і результати виробничого процесу залежать не стільки від 

наявності інтелектуального капіталу, скільки від наявності фізичного капіталу, і 

де відсутні значні нематеріальні активи. В той же час застосування витратного 

підходу до підприємств, діяльність яких базується на освіті, знаннях і навичках 

персоналу, не дає адекватного уявлення про рівень їх капіталізації. 

Облік активів підприємства у бухгалтерському балансі здійснюється за 

первісною вартістю. Виключення складають основні засоби, облік яких 

здійснюється за первісною та залишковою вартістю. З часом така оцінка 

внаслідок інфляції, не проведення переоцінки та інших чинників не відображає 

реальну вартість активів. Тому більш доцільно використовувати відновну 

вартість або вартість заміщення - сума коштів, яка має бути витрачена при 

відтворенні такого ж або створені аналогічного активу (Єлісєєва О.К. & 

Яресько А.М., 2017). Тому у подальшому під реальною (ринковою) вартістю 

активів підприємства будемо розуміти їх відновну вартість або вартість 

заміщення. 

Вартість заміщення активів підприємства визначається шляхом 

коригування їх балансової вартості, за кожним видом активів окремо: 

 грошові кошти та їх еквіваленти, як правило, не коригуються; 

 вартість цінних паперів визначається згідно їх ринкової ціни; 

 дебіторська заборгованість зменшується на суму сумнівних боргів; 

 вартість запасів визначається на основі поточної ціни їх заміщення; 

 вартість земельних ділянок, які відносяться до основних засобів, 

визначається згідно ринкової оцінки із залученням експертів (оцінщиків); 

 вартість будівель, споруд та обладнання визначається на основі 

поточної ціни їх заміщення за вирахуванням амортизації; 

 вартість нематеріальних активів визначається на основі поточної 

ціни їх заміщення. 
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Реальна вартість позикового капіталу (ПК) підприємства також 

визначається шляхом коригування його балансової вартості, за кожним видом 

зобов’язань: 

 кредиторська заборгованість та банківські кредити, як правило, не 

коригується за виключенням, коли строк позовної давності минув; 

 інші зобов’язання коригуються з урахуванням їх особливостей. 

Ринкова вартість власного капіталу (ВК) підприємства визначається як різниці 

між ринковою вартістю активів (Активи) та ринковою вартістю позикового 

капіталу (ПК), тобто:  

 

ВК = Активи – ПК. 

 

Як основні показники капіталізації як стан будемо розглядати - вартість 

активів, основних засобів, власного і позикового капіталу. 

Основні засоби. Динаміка первісної вартості основних засобів 

підприємств України у фактичних цінах у 2012-2019 рр. свідчить про її стрімке 

зростання з 8466 млрд. грн. у 2012 році до 13206 млрд. грн. у 2014 році 

(зростання у 1,56 разу). Це обумовлено, по-перше, індексацією та переоцінкою 

основних засобів, особливо в сфері транспорту, а по-друге, відсутністю 

списання основних засобів, в яких ступінь зносу досягла 100 %. Особливо 

значною індексація була у сфері транспорту у 2014 році, коли коефіцієнт 

індексації становив 160,3 % (ОЗУ, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020).  

 У 2015 році у транспорті відбулося величезне списання основних засобів, 

майже на 8,3 трлн. грн. (в основному ступінь зносу яких досягла  

100 %). Відповідно первісна вартість основних засобів підприємств у 

транспорті зменшилася у 6,2 рази з 9818,2 млрд. грн. до 1577,6 млрд. грн., а в 

цілому в Україні вона зменшилася у 1,8 рази з 13206,2 млрд. грн. до 7260,0 

млрд. грн. (рис. 2.2). У подальшому в цілому по країні вона вся на рівні 7434,7 

млрд. грн., а в сфері транспорту – 1490, 0  млрд. грн. 
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 Рис. 2.2. Первісна вартість основних засобів підприємств України в 

цілому та у транспорті у фактичних цінах у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

У промисловості у 2015-2016 рр. відбулася не зовсім зрозуміла 

різноспрямована індексація. У 2015 році збільшення первісної вартості 

основних засобів (коефіцієнт індексації 194,8 %), а у 2016 році – навпаки 

зменшення до 3090 млрд. грн. (коефіцієнт індексації 77,7 %) і у 2017 році 

зменшення до 2555 млрд. грн.У подальшому відбулося відновлення обсягу 

основних засобів в промисловості до 3458 млрд. грн. у 2019 році (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Первісна вартість основних засобів підприємств промисловості у 

фактичних цінах у 2012-2019 рр. 
Джерело:розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

У сільському господарстві, будівництві та торгівлі значних індексацій 

первісної вартості основних засобів підприємств не було і не було її значних 

стрибків (рис. 2.4). При цьому первісна вартість основних засобів у 2012-2019 
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рр. у сільському господарстві зросла у 3,90 рази, у торгівлі – у 2,74 рази, а у 

будівництві у 1,57 рази. 
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 Рис. 2.4. Первісна вартість основних засобів підприємств у сільському 

господарстві, будівництві та торгівлі у фактичних цінах у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Якщо до списання у 2015 році питома вага первісної вартості основних 

засобів у транспорті у загальному обсязі складала 74,3 %, то після списання 

вона зменшилася до 21,7 %. У той же час частка промисловості зросла з  

15,9 % до 54,7 % (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 - Структура первісної вартості основних засобів 

підприємств України за видами економічної діяльності у 2012-2019 рр., у % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сільське господарство 1,4 1,4 1,1 2,5 3,3 4,5 4,6 5,8 

Промисловість 20,1 19,9 15,9 54,7 43,2 38,4 40,0 43,2 

Будівництво 0,9 0,8 0,5 0,9 0,9 1,4 1,3 1,4 

Торгівля 1,5 1,4 1,1 2,1 3,0 3,5 3,2 4,2 

Транспорт 65,3 66,5 74,3 21,7 23,4 19,7 21,7 14,1 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Ступінь зносу основних засобів підприємств у транспорті після списання 

більше, ніж на 8,2 трлн. грн., у 2015 році зменшилася з 97,9 % до 45,7 %, а в 

цілому в країні з 86,5 % до 63,3 % (табл. 2.2). У 2019 році ступінь зносу 

основних засобів підприємств в країні становила 59,1 %, найменший рівень 

зносу був у торгівлі – 36,9 % та у сільському господарстві – 38,0 %. 



 

 

94 

Таблиця 2.2 - Ступінь зносу основних засобів підприємств України за 

видами економічної діяльності у 2012-2019 рр., у % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 80,5 81,7 86,5 63,3 61,3 58,4 63,1 59,1 

Сільське господарство 37,0 38,4 41,8 42,4 38,9 37,9 37,6 38,0 

Промисловість 55,3 56,8 59,9 76,9 67,7 57,9 63,5 59,0 

Будівництво 46,5 47,4 47,9 48,9 35,8 58,1 54,6 52,7 

Торгівля 35,4 36,1 40,7 39,2 39,9 39,5 39,8 36,9 

Транспорт 96,5 96,7 97,9 45,7 45,1 44,8 60,5 46,9 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Залишкова вартість основних засобів підприємств України у період 2012-

2019 рр. збільшилася у 1,98 рази, у сільському господарстві – у 3,84 рази, 

промисловості – у 1,86 рази, будівництві – 1,39 рази, торгівля – у 2,67 рази і у 

транспорті – у 3,07 рази (табл. 2.3). Значне зростання залишкової вартості 

основних засобів підприємств у транспорті обумовлено значною  індексацією 

за підсумками 2014 року (коефіцієнт індексації 160,3 %) та великим 

надходженням основних засобів у 2015 році (648,3 млрд. грн.). Внаслідок цього 

залишкова вартість у транспорті зросла майже у 4,2 рази з 204 млрд. грн. до 856 

млрд. грн. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 - Залишкова вартість основних засобів підприємств 

України за видами економічної діяльності у 2012-2019 рр. у фактичних 

цінах, у млрд. грн. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 1651 1751 1781 2662 2772 2770 2987 3271 

Сільське господарство 75 84 88 106 146 184 232 290 

Промисловість 761 825 841 917 999 1076 1183 1417 

Будівництво 39 42 34 33 41 38 47 54 

Торгівля 79 88 86 93 127 141 158 212 

Транспорт 194 213 204 856 921 723 697 596 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Для оцінки реального збільшення залишкової вартості основних засобів 

скористаємося Індексом основних засобів (відсотків до 2012 року), який 

показує, наскільки вона зросла за рахунок чистого надходження основних 

засобів, тобто реальне зростання у цінах 2012 року (ОЗУ, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019) (рис. 2.5). 
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 Рис. 2.5. Індекс основних засобів України за видами економічної 

діяльності у 2012-2018 рр. (відсотків до 2012 року) 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних бюлетенів «Основні 

засоби України»  за 2012-2018 рр.  

В цілому у 2012-2018 рр. залишкова вартість основних засобів підприємств 

в Україні зросла у 1,15 рази у цінах 2012 року (у фактичних цінах - у 1,81 рази). 

Найбільше зростання за видами діяльності має місце у сільському господарстві 

– 1,78 рази у цінах 2012 року (у фактичних цінах – у 3,08 рази), найменше у 

транспорті – у 1,04 рази у цінах 2012 року (у фактичних цінах – у 3,59 рази).  

Зростання залишкової вартості основних засобів підприємств в Україні 

обумовлено двома чинниками:  

 чисте надходження основних засобів (різниця між обсягом 

основних засобі, які надійшли і які вибули);  

 індексація.  

Відповідно, коефіцієнт зростання залишкової вартості основних засобів у 

фактичних цінах (Кфц) можна представити як додаток коефіцієнту зростання  

залишкової вартості основних засобів у постійних цінах (Кпц) та коефіцієнту 

індексації залишкової вартості основних засобів (Кін) (табл. 2.4) 

 

Кфц = Кпц * Кін. 
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Таблиця 2.4 - Коефіцієнти зростання залишкової вартості основних 

засобів у фактичних цінах (Кфц) та у постійних цінах (Кпц), і коефіцієнт 

індексації (Кін) за видами економічної діяльності у 2012-2018 рр. 

 Кфц Кпц Кін 

Усього 1,809 1,153 1,569 

Сільське господарство 3,080 1,783 1,728 

Промисловість 1,555 1,212 1,283 

Будівництво 1,214 1,354 0,897 

Торгівля 1,985 1,631 1,217 

Транспорт 3,590 1,037 3,461 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність суб 'єктів 

господарювання за 2019 рік» та статистичних бюлетенів «Основні засоби України»  за 2012-2018 рр.  

Скористаємося апаратом факторного аналізу для оцінки питомої ваги 

впливу чистого надходження основних засобів у постійних цінах (Кпц)  та їх 

індексації (Кін) на зростання залишкової вартості основних засобів у 

фактичних цінах (Кфц). 

Для двухфакторної моделі (Кфц = Кпц * Кін) кінцеві робочі формули 

мають такий вигляд: 

 

∆Кфц  = ∆Кфц(пц) + ∆Кфц(ін), 

∆Кфц(пц) =  ∆Кпц * (Кін0 + ∆Кін/2), 

∆Кфц(ін) =  ∆Кін * (Кпц0 + ∆Кпц/2), 

 

де ∆Кфц(пц) – частка зростання коефіцієнта Кфц за рахунок надходження 

основних засобів у постійних цінах;  

∆Кфц(ін) - частка зростання коефіцієнта Кфц за рахунок індексації 

основних засобів;  

Кін0 – початкове значення коефіцієнту Кін;  

Кпц0 - початкове значення коефіцієнту Кпц. 

Результати розрахунків представлені у таблиці 2.5, з якої видно, що в 

цілому в Україні зростання залишкової вартості основних засобів підприємств у 

фактичних цінах, в основному, обумовлено їх індексацією (76 %).  

В той же час у торгівлі та сільському господарстві визначальну роль 

відіграло надходження основних засобів. Окремо слід відзначити сферу 

транспорту, де зростання  залишкової вартості основних засобів підприємств у 

фактичних цінах на 97 % обумовлено їх індексацією. 
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Таблиця 2.5 - Питома вага впливу чистого надходження основних 

засобів та їх індексації на зростання залишкової вартості основних засобів 

завидами економічної діяльності у фактичних цінах у 2012-2018 рр. 

 

Зростання за рахунок 

надходження основних 

засобів у постійних цінах 

Зростання за рахунок 

індексації основних 

засобів 

Усього 24% 76% 

Сільське господарство 51% 49% 

Промисловість 44% 56% 

Торгівля 71% 29% 

Транспорт 3% 97% 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання за 2019 рік» та статистичних бюлетенів «Основні засоби України»  

за 2012-2018 рр.  

В структурі залишкової вартості основних засобів підприємств України у 

2012-2014 рр. найбільша частка припадала на промисловість – в середньому 

близько 47 %. Велике надходження основних засобів у сфері транспорту у 2015 

році (648,3 млрд. грн.) та індексація за підсумками 2014 року (коефіцієнт 

індексації 160,3 %) призвели до того, що питома вага основних засобів 

підприємств у промисловості та транспорті у 2015 році майже зрівнялася і 

склала, відповідно, 34,4 % і 32,2 % (рис. 2.6).  
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 Рис. 2.6. Структура залишкової вартості основних засобів за видами 

економічної діяльності у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 
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Частка сільського господарства у 2012-2019 рр. збільшилася з 4,6 % до 

8,9 %, а у будівництві зменшилася з 2,3 % до 1,6 %.  

Щорічна амортизація основних засобів підприємств України у 2012-2019 

рр. збільшилася з 1,5 % до 4,3 % від їх первісної вартості, період їх оновлення 

зменшився з 66 років до 23 років  (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 - Щорічна амортизація основних засобів підприємств 

України за видами економічної діяльності у 2012-2019 рр., у % до первісної 

вартості 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 1,5 1,5 1,0 2,4 3,1 3,7 3,5 4,3 

Сільське господарство 6,3 7,2 6,9 7,8 7,2 7,9 8,4 8,2 

Промисловість 3,7 3,6 3,4 2,0 3,0 3,9 3,7 4,2 

Будівництво 4,5 3,7 4,3 4,5 4,6 5,4 5,4 5,7 

Торгівля 11,4 9,5 7,3 7,6 6,7 8,3 8,5 11,6 

Транспорт 0,3 0,3 0,2 2,0 2,7 4,5 3,5 4,8 
Джерело:розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Списання основних засобів у транспорті у 2015 році більше, ніж на 8 

трлн. грн., а також значна індексація у цьому виді діяльності дозволила 

збільшити річну амортизацію з 0,3 % у 2012 році до рівня 4,8 % у 2019 році і, 

відповідно, зменшити період їх оновлення до 20,6 року. Найкраща ситуація у 

торгівлі та сільському господарстві, де період оновлення у 2019 році складав 

відповідно 8,6 та 12,1 років. В цілому ж в країні ситуація з оновленням 

основних засобів незадовільна і не дозволяє вести мову про можливість 

інноваційного розвитку України та переходу до вищих технологічних укладів.  

Однією з головних причин такої ситуація є надання органами державного 

управління переваги фіскальним інтересам, замість економічних. Згідно пункту 

21 статті 146 Податкового кодексу України, яка діяла до 2015 року, платники 

податків мали право здійснювати індексацію первісної вартості основних 

засобів та накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації (Кін) згідно 

формули: 

 

Кін = (Іін - 10): 100, 
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де Іін - індекс інфляції. 

Якщо значення Кін не перевищує одиницю, то індексація не 

здійснюється, а якщо перевищує одиницю, то платник податку на прибуток мав 

право на збільшення вартості основних засобів. Тобто, якщо інфляція менше 10 

%, то індексація основних засобів не здійснювалася, а якщо більше 10 %, то 

індексацію можна було здійснити лише на величину перевищення 10 % порогу.  

Така норма забезпечувала можливість переоцінки основних засобів, хоча 

й дуже обмежену. Починаючи з 2015 року, вона була вилучена. 

Сьогодні, згідно зі статтею 138 Податкового кодексу України, результати 

переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена 

відповідно до положень П(С)БО або МСФО, не враховуються при нарахуванні 

амортизації необоротних активів та при розрахунку податку на прибуток 

підприємств. Таке роз’яснення надала Державна фіскальна служба України у 

листі від 28.12.2016 р. № 2649/2/99-99-15-02-02-10 (Інтерактивна бухгалтерія , 

2017). 

Оцінка реальної капіталізації підприємств як стан у фактичних цінах. Як 

зазначалося вище, загальна оцінка реальної капіталізації підприємства як стан - 

це оцінка наявного капіталу підприємства. Тобто, це загальна вартість активів 

або сумарна вартість власного та позикового капіталу.  

Динаміка активів підприємств України у фактичних цінах у 2012-2019 рр. 

свідчить про їх суттєве зростання, особливо у 2015-2016 рр. (табл. 2.7) - майже 

на 4 трлн. грн., в основному за рахунок збільшення залишкової вартості 

основних засобів та нематеріальних активів (майже на 1 трлн. грн.) і 

дебіторської заборгованості (майже на 2 трлн. грн.). Зростання активів 

підприємств у сільському господарстві у 2016 році в основному обумовлено 

суттєвим зростанням дебіторської заборгованості з 49,9 млрд. грн. у 2015 році 

до 1092,1 млрд. грн. у 2016 році (збільшення майже у 22 рази). Дуже значне 

збільшення активів відбулося у сфері транспорту  у 2015-2016 рр. – у 3,9 рази. 

В основному воно обумовлено зростанням залишкової вартості основних 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104457
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засобів та нематеріальних активів з 203,6 млрд. грн. у 2014 році до 855,9 млрд. 

грн. у 2015 році (збільшення у 4,2 рази).  

Таблиця 2.7 - Активи підприємств України за видами економічної 

діяльності у фактичних цінах у 2012-2019 рр., у млрд. грн. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 5417 5709 5990 8069 9986 9954 10869 11495 

Сільське господарство 277 313 391 686 1537 912 983 1030 

Промисловість 1755 1872 2010 2356 2790 3142 3 431 3639 

Будівництво 261 292 269 311 319 370 462 542 

Торгівля 1113 1148 1171 1397 1790 1993 2 313 2498 

Транспорт 342 374 369 1073 1240 1002 1 028 930 
Джерело:розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Структура активів підприємств України за видами діяльності у 2012-2019 

рр. зазнала змін. По-перше, суттєво зросла частка сільського господарства - 

майже у 1,8 рази, транспорту – майже у 1,3 рази. Питома вага промисловості, 

будівництва та торгівлі суттєво не змінилася (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Структура активів підприємств України за видами економічної 

діяльності у 2012 та 2019 роках 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Структура активів підприємств України за видами активів значних змін не 

зазнала, частка дебіторської заборгованості (ДЗ) зросла з 31,4 % до 35,4 %, 

запасів – з 12,4 % до 14,1 %, а питома вага ОЗ та НМА зменшилася з 30,5 % до 

28,5 % (рис. 2.8).  
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2012 рік 2019 рік 

  

Рис. 2.8. Структура активів підприємств України за їх видами у 2012 та 

2019 роках 
ОЗ та НМА – основні засоби та нематеріальні активи; ДФІ – довгострокові фінансові 

інвестиції 

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Структура активів підприємств у сільському господарстві не зазнала 

значних змін. Частка дебіторської заборгованості зменшилася з 30,9 % до 28,9 

%), основних засобів і нематеріальних активів збільшилася з 27,3 % до 28,1 %, а 

запасів з 21,9 % до 26,3 % (рис. 2.9).  

2012 рік 2019 рік 

  

Рис. 2.9. Структура активів підприємств у сфері сільського господарства  

у 2012 та 2019 роках 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

В структурі активів підприємств транспорту майже 2/3 займають основні 

засоби та нематеріальні активи, частка яких зросла з 56,8 % у 2012 році до 64,1 

%. Частка грошів зменшилася більше, ніж у 2 рази (з 7,0 % до 3,4 %), а питома 
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вага запасів та дебіторської заборгованості зменшилася відповідно з 6,2 % та 

18,2 % до 4,7 % та 17,6 % (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Структура активів підприємств у сфері транспорту у 2012 та 

2019 роках 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Негативні тенденції відбувалися щодо питомої ваги власного капіталу 

підприємств України, яка зменшилася з 50,6 % у 2001 році до 26,9 % у 2019 

році (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Питома вага власного та позикового капіталу підприємств 

України у 2001-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних: Баліцька В.В. Капітал підприємств 

України: тенденції, пріоритети / Ін-т екон. та прогнозув. К., 2007. 480 c.; статистичний 

збірник «Діяльність суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Така ж сама тенденція відбувалися у промисловості, будівництві та 

торгівлі, де питома ваги власного капіталу зменшилася, відповідно, з 38,7 %, 
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11,3 % та 9,6 % у 2012 році до 25,0 %, 2.3 % і 7,3 % у 2019 році. У будівництві 

та торгівлі вона в окремі роки мала навіть від’ємні значення (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Питома вага власного капіталу підприємств у будівництві та 

торгівлі у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

На транспорті та у сільському господарстві питома вага власного капіталу 

суттєво не зміниилася і складала близько 50,0. 

Структура позикового капіталу підприємств України у 2012-2019 рр. 

зазнала певних змін. Якщо частка довгострокових зобов’язань (ДЗ), 

короткострокових кредитів банків (ККБ) та поточної кредиторської 

заборгованості (ПКЗ) зменшилася відповідно з 28,7 %, 9,0 % та 41,6 % до 19,4 

%, 5,5 % та 41,5 %, то питома вага інших поточних зобов’язань (ІПЗ) 

збільшилася більше, ніж у 1,6 разу (з 20,6 % до 33,6 %) (рис. 2.13). 

2012 рік 2019 рік 

  

Рис. 2.13. Структура позикового капіталу підприємств України у 2012 та 

2019 роках 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 
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В структурі позикового капіталу підприємств транспорту у 2012-2019 рр. 

найбільша часка припадала на довгострокові зобов’язання (ДЗ) та поточну 

кредиторську заборгованість (ПКЗ). Їх сумарна частка у 2012 році складала 

майже 80 %, у 2019 році – більше 70 %. Питома вага короткострокових кредитів 

банків (ККБ) зменшилася майже у 2,5 рази (з 7,5 % до 3,0 %). Частка інших 

поточних зобов’язань (ІПЗ) збільшилася майже у 2,3 рази (з 13,7 % до 31,4 %) 

(рис. 2.14). 

2012 рік 2019 рік 

  

Рис. 2.14. Структура позикового капіталу підприємств транспорту у 2012 
та 2019 роках 

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 
суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Наведені вище оцінки реальної капіталізації підприємств як стан на основі 

витратного підходу в частині основних засобів, активів, власного і позикового 

капіталу здійснені у фактичних цінах з урахуванням індексації. Це дозволяє 

зробити припущення, що ці оцінки наближені до оцінок на основі ціни 

заміщення. 

В той же час, такі оцінки в умовах високого рівня інфляції (середній 

рівень інфляції в Україні у 2014-2019 рр. складав 18,0 %) не забезпечують 

адекватної картини капіталізації підприємств у часі. У зв’язку з цим в роботі 

була здійснене оцінка активів підприємств України за видами економічної 

діяльності у цінах 2012 року. 

Оцінка реальної капіталізації підприємств як стан у  цінах 2012 року. 

Оцінка окремих видів активів була здійсненна таким чином: 
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 залишкова вартість основних засобів підприємств окремого виду 

діяльності за певний рік розраховувалася шляхом множення її вартості у 2012 

році на темп зростання (зниження) її вартості відносно 2012 року (ОЗУ, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); 

 незавершені капітальні інвестиції, довгострокові фінансові 

інвестиції та інші необоротні активи розраховувалися шляхом ділення їх 

вартості за певний рік на індекс інфляції до 2012 року; 

 запаси розраховувалися шляхом ділення їх вартості за певний рік на 

індекс-дефлятор випуску товарів і послуг до 2012 року; 

 дебіторська заборгованість для кожного виду діяльності 

розраховувалася шляхом ділення її вартості за певний рік на індекс-дефлятор 

випуску товарів і послуг до 2012 року для цього виду діяльності; 

 грошові кошти, поточні фінансові інвестиції (цінні папери строком 

до 1 року) та інші оборотні активи розраховувалися шляхом ділення їх вартості 

за певний рік на індекс інфляції до 2012 року. 

 Результати розрахунків активів підприємств України за видами діяльності 

у 2012-2019 рр. у цінах 2012 року представлені у таблиці 2.8. З неї видно, що 

загальна вартість активів підприємств України у цей період коливалась від 4,9 

трлн. грн. до 5,7 трлн. грн. Відносно постійною була вартість активів 

підприємств транспорту – в середньому 343 млрд. грн., коливаючись від 327 

млрд. грн. до 373 млрд. грн. 

Таблиця 2.8 - Активи підприємств за видами діяльності у 2012-2019 

рр. у цінах 2012 року, у млрд. грн. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 5417 5658 5356 5053 5609 5067 4954 4898 

Сільське господарство 277 308 339 415 775 433 422 425 

Промисловість 1755 1831 1781 1645 1665 1635 1662 1620 

Будівництво 261 286 240 210 194 206 221 238 

Торгівля 1113 1142 978 841 936 882 922 923 

Транспорт 342 352 340 327 373 329 337 332 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 
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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, вартість активів у 2019 році склала 83,0 % від рівня 2012 року (рис. 

2.15). Зовсім інша ситуація в сільському господарстві, де вартість активів у 

цінах 2012 року збільшувалась, і у 2019 році склала 153,5 %. 

Зменшення активів підприємств України на 9,6 % обумовлено 

зменшенням дебіторської заборгованості на 16,6 %, довгострокових фінансових 

інвестицій на 26,5 %, запасів на 16,0 %, грошей на 5,2 % та інших активів на 

31,7 %. При цьому основні засоби та нематеріальні активи збільшилися на 17,6 

%. У промисловості зменшення активів підприємств на 7,7 % обумовлено 

зменшенням дебіторської заборгованості на 22,2 %, довгострокових фінансових 

інвестицій  на 57,8 %, запасів на 17,9 %, грошей на 21,2 % та інших активів на 

22,9 %. Основні засоби та нематеріальні активи збільшилися на 12,0 %.  
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 Рис. 2.15. Активи підприємств за видами діяльності у 2012-2019 рр. у 
цінах 2012 року (2012 рік за 100 %) 

Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 
суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

У будівництві зменшення активів підприємств на 8,5 % обумовлено 

зменшенням дебіторської заборгованості на 12,9 %, запасів - на 18,2 %, 

довгострокових фінансових інвестицій - на 54,7 % та інших активів - на 32,8 %. 

Основні засоби та нематеріальні активи збільшилися на 42,1 %, запаси - на 6,8 
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%, гроші - на 33.2 %. У торгівлі зменшення активів підприємств на 17,0 % 

обумовлено зменшенням дебіторської заборгованості на 16,8 %, 

довгострокових фінансових інвестицій на - 54,6 %, грошей - на 8,9 % та інших 

активів на - 66,2 %. Основні засоби та нематеріальні активи збільшилися, 

відповідно, на 77,8 %, а запаси - на 1,2 %. У транспорті зменшення активів 

підприємств на 3,0 % обумовлено зменшенням запасів на 27,6 %, грошей - на 

49,4 %, довгострокових фінансових інвестицій на - 4,9 % та інших активів - на 

9,5 %. Основні засоби та нематеріальні активи збільшилися на 5,3 % а 

дебіторська заборгованість - на 1,2 % (табл. 2.9). Зовсім інша ситуація була у 

сільському господарстві, де за період 2012-2019 рр. активи підприємств 

збільшилися більше, ніж у 1,5 рази (рис. 2.16). Стрибок зростання вартості 

активів у 2016 році, в основному, обумовлений значним збільшення 

дебіторської заборгованості, яка зросла з більше, ніж у 3 рази (1092 млрд. грн. у 

фактичних цінах). Після чого у 2017 році вона впала майже у 3 рази, 

повернувшись до рівня 2015 року.  

 

 Рис. 2.16. Активи підприємств сільського господарства у 2012-2019 рр. у 

цінах 2012 року (2012 рік за 100 %) 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Збільшення вартості активів у сільському господарстві у  цінах 2012 року 

обумовлено зростанням вартості усіх складових активів, основних засобів та 

нематеріальних активів на 100,4 %, дебіторської заборгованості - на 32,0 %, 

запасів - на 55,8 %, грошей - на 1,0 %, довгострокових фінансових інвестицій - 

на 116,9 % та інших активів - на 1,7 % (табл. 2.9). 

 Структура активів підприємств України у 2012-2017 рр. зазнала певних 

змін. Частка основних засобів та нематеріальних активів зросла з 30,5 % у 2012 
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році до 36,6 % у 2017 році. Питома вага дебіторської заборгованості, запасів, 

довгострокових фінансових інвестицій та грошей суттєво не змінилася, а частка 

інших активів зменшилася з 14,9 % до 10,9 % (табл. 2.10). 

Основними складовими активів є основні засоби та нематеріальні активи і 

дебіторська заборгованість, які разом складають близько двох третин. 

Основною складовою активів у транспорті та промисловості є основні засоби та 

нематеріальні активи. Її питома вага у транспорті збільшилася з 56,8 % у 2012 

році до 60,2 % у 2017 році, у промисловості, відповідно, з 43,3 % до 49,7 %. 

Основною складовою активів у торгівлі, сільському господарстві та будівництві 

є дебіторська заборгованість. Її питома вага у торгівлі та будівництві дещо 

зменшилася, відповідно, з 49,3 % та 35,6 % у 2012 році до 46,7 та 33,2 % у 2017 

році, а у сільському господарстві збільшилася з 30,9 % до 34,8 % (табл. 2.10). 

Здійснені вище оцінки капіталізації підприємств України як стан на 

основі витратного (інвестиційного) підходу у фактичних цінах та у  цінах 2012 

року доповнюють одна одну (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Капіталізація підприємств України (вартість активів) у 

фактичних цінах та цінах 2012 року у 2012-2019 рр., млрд. грн. 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки  

Оцінка у фактичних цінах відображає поточний рівень капіталізації 

підприємств, що в той же час, внаслідок інфляції, середній рівень якої  у 2014-

2019 рр. складав 18 %, робить неможливим порівнювати оцінки капіталізації за 

різні роки. 
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Таблиця 2.9 - Структура активів підприємств України в цілому та за видами діяльності у 2012 та 2019 

роках у цінах 2012 року,  у млрд. грн. 

 

У 2012 році  

  

 

 

Усього 

Основні 

засоби та 

нематеріальні 

активи 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції Запаси 

Дебіторська 

заборгованість Гроші 

Інші 

активи 

Усього 5 417,1 1 650,8 397,0 673,6 1 701,4 188,7 805,7 

Сільське господарство 276,6 75,4 8,9 60,5 85,3 9,0 37,3 

Промисловість 1 755,4 760,8 39,8 204,4 498,1 48,4 203,9 

Будівництво 260,5 38,6 14,8 37,3 92,6 6,6 70,5 

Торгівля 1 112,6 79,4 69,3 185,8 548,2 46,7 183,3 

Транспорт 341,8 194,0 6,6 21,2 62,3 24,0 33,6 

У 2019 році 

Усього 4 898,3 1 941,9 291,7 566,0 1 419,0 178,9 500,8 

Сільське господарство 424,6 151,1 19,4 94,3 112,7 9,1 38,0 

Промисловість 1 619,9 852,1 16,8 167,9 387,7 38,1 157,3 

Будівництво 238,3 54,9 6,7 39,8 80,7 8,8 47,4 

Торгівля 923,3 141,1 31,5 190,2 456,1 42,6 61,9 

Транспорт 331,5 204,3 6,3 15,4 63,1 12,1 30,4 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 
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Таблиця 2.10 - Структура активів підприємств України в цілому та за видами діяльності у 2012 та 2019 роках 

у цінах 2012 року,  у % 

 

У 2012 році  

  

Основні 

засоби та 

нематеріальні 

активи 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції Запаси 

Дебіторська 

заборгованість Гроші Інші активи 

Усього 30,5 7,3 12,4 31,4 3,5 14,9 

Сільське господарство 27,3 3,2 21,9 30,9 3,3 13,5 

Промисловість 43,3 2,3 11,6 28,4 2,8 11,6 

Будівництво 14,8 5,7 14,3 35,6 2,5 27,1 

Торгівля 7,1 6,2 16,7 49,3 4,2 16,5 

Транспорт 56,8 1,9 6,2 18,2 7,0 9,8 

У 2019 році 

Усього 39,6 6,0 11,6 29,0 3,7 10,2 

Сільське господарство 35,6 4,6 22,2 26,5 2,1 8,9 

Промисловість 52,6 1,0 10,4 23,9 2,4 9,7 

Будівництво 23,0 2,8 16,7 33,8 3,7 19,9 

Торгівля 15,3 3,4 20,6 49,4 4,6 6,7 

Транспорт 61,6 1,9 4,6 19,0 3,7 9,2 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичних збірника «Діяльність суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 
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Для вирішення цієї проблеми була здійснена оцінка капіталізації у 

постійних цінах, яка показала, що мало місце зменшення рівня капіталізації 

підприємств в цілому в країні та в основних видах економічної діяльності, 

виключенням стало сільське господарство, де рівень капіталізації підприємств 

збільшився більше, ніж у 1,5 рази. Усе свідчить про негативні процеси в 

економіці країни, а саме - деіндустріалізацію та домінування сировинних 

галузей. 

 

 

2.2 Методичні засади оцінки капіталізації підприємств на основі 

доходного підходу 

 

Оцінку реальної капіталізації підприємств як процес в рамках 

трьохмірного уявлення капіталізації (рис. 2.18) будемо розглядати як оцінку 

бізнесу, діяльності економічного суб'єкту, яка спрямована на отримання 

економічних та соціальних вигод. Тобто оцінку реальної капіталізації 

підприємств як процес можна розглядати як «активну» оцінку, бо вона 

відображає результати діяльності (активності) підприємства, а саме - отримання 

доходів, на відміну від «пасивної» оцінки на основі витрат, яка здійснена у 

параграфі 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18. Реальна капіталізація як процес на мікрорівні в рамках 

трьохмірного уявлення капіталізації 
Джерело: Буркинський Б.В., Горячук В.Ф. Капіталізація економіки регіонів України : 

монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України,Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. 

дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. С. 54. 
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В сфері оціночної діяльності оцінка реальної капіталізації підприємства 

як процес розглядається як оцінка вартості підприємства на основі доходного 

підходу. Капіталізація підприємства як процес відображає головну сутність 

капіталу – створення доданої вартості. Остання, в контексті створення, - це 

різниця між випуском та проміжним споживанням (перенесеною вартістю 

спожитих матеріальних ресурсів і послуг), а контексті розподілу - це сума трьох 

складових: оплата праці (заробітна плата та внесків на соціальне страхування); 

прибуток та амортизація, які за вирахуванням податку на прибуток отримують 

власники підприємства; податки, які отримує держава. Податки складаються з: 

 чистих податків на продукти, які справляються пропорційно 

кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або 

імпортованих виробничою одиницею-резидентом (податок на додану вартість, 

акцизний збір, мито та ін.) мінус субсидії; 

 інших податків, які пов’язані з виробництвом (платежі підприємств 

і організацій до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів 

у зв’язку з використанням землі та одержанням дозволів на специфічні види 

діяльності); 

 внесків на соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб 

та податку на прибуток підприємств; 

 інші податки.  

Згідно міжнародних стандартів системи національних розрахунків, в 

роботі використовуються поняття «валова додана вартість у фактичних цінах» 

та «валова додана вартість в основних цінах». Перша з них визначається так: 

 

ВДВф_ц = Випускф_ц – ПС,  

 

де ВДВф_ц - валова додана вартість у фактичних цінах; 

Випускф_ц – випуск у фактичних цінах;  

ПС – проміжне споживання. 
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Валова додана вартість в основних цінах визначається так: 

 

ВДВо_ц = Випуско_ц – ПС,   

 

Випуско_ц = Випускф_ц – ЧПП,  

 

де ВДВо_ц - валова додана вартість в основних цінах; 

Випуско_ц – випуск в основних цінах;  

ЧПП – чисті податки на продукти: 

Співвідношення понять «валова додана вартість у фактичних цінах» та 

«валова додана вартість в основних цінах», а також їх місце серед інших 

показників діяльності підприємства представлено на рис. 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.19. Валова додана вартість у фактичних цінах і валова додана 
вартість в основних цінах та їх місце серед інших показників діяльності 
підприємства 

Джерело: складено  автором  

Валова додана вартість підприємства є ключовим показником діяльності 

підприємства, як з точки зору його капіталізації та ефективності. На жаль, 
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використання цього показника в контексті саме підприємств не набуло 

широкого визнання. Основним показником залишається прибуток. 

 

 

2.2.1 Оцінка суспільної вартості підприємств  

 

У розділі 1 було обґрунтовано, що ключовими показниками капіталізації 

підприємства як процес є валова додана вартість та суспільна вартість 

підприємства. Спочатку розглянемо динаміку валової доданої вартості у 

фактичних цінах, яку створюють підприємства України в цілому та за видами 

економічної діяльності (Діяльність суб'єктів господарювання, 2017, 2018, 2019; 

Дефлятри ВВП, 2019). З таблиці 2.11 видно, що в цілому в країні вона 

збільшилась майже у 2,8 рази, у сільському господарстві, промисловості, 

торгівлі та транспорті зростання склало від 2,4 до 3,2 рази, а у будівництві 

більше, ніж у 5 разів. Таке зростання, значною мірою, обумовлене інфляцією.  

Таблиця 2.11 - Валова додана вартість підприємств України за 

видами діяльності економічної у 2012-2019 рр. у фактичних цінах, млрд. 

грн. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 1173 1126 1410 1508 1998 2483 2726 3238 

Сільське господарство 86 80 143 209 219 231 238 242 

Промисловість 488 435 532 554 765 961 1024 1166 

Будівництво 28 48 59 42 57 69 84 142 

Торгівля 217 229 346 340 392 538 619 693 

Транспорт 122 119 124 164 219 250 260 307 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки; Валовий внутрішній продукт виробничим 

методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip 

Зовсім інша картина має місце, якщо здійснити оцінку валової доданої 

вартості підприємств України у цінах 2012 року. Її обсяг у 2012-2019 рр. в 

цілому в країні зменшився на 7,9 %, а у транспорті на 6,2 %. Особливо 

негативна ситуація мала місце у промисловості, де падіння склало 33,8 %, що 

свідчить про подальший процес деіндустріалізації економіки країни. На цьому 

фоні контрастом виглядає зростання валової доданої вартості на підприємствах 
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сільського господарства та торгівлі, відповідно, на 8,7 % та 3,1 %, і особливо у 

будівництві  - на 108,8 % (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 - Валова додана вартість підприємств України за видами 
економічної діяльності у 2012-2019 рр. у цінах 2012 року, млрд. грн. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 

Усього 1173 1079 1167 898 1016 1034 984 1080 0,921 

Сільське 

господарство 86 77 113 106 101 96 90 93 1,087 

Промисловість 488 418 414 304 331 330 302 323 0,662 

Будівництво 28 45 44 24 31 35 37 58 2,088 

Торгівля 217 217 257 182 188 206 215 224 1,031 

Транспорт 122 113 110 106 125 122 108 114 0,938 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки; Валовий внутрішній продукт виробничим 
методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/xls/vtr_u_xls.zip 

Негативні тенденції в економіці країни вплинули і на структуру валової 

доданої вартості підприємств за видами економічної діяльності. Частка 

промисловості зменшилася більше, ніж на чверть, з 41,6 % до 29,9 % (рис. 2.20).  

В той же час питома вага сільського господарства зросла з 7,3 % до  

8,6 %, будівництва - з 2,4 % до 5,4 %, торгівлі - з 18,5 % до 20,7 %, транспорту - 

з 10,4 % до 10,6 %.  

2012 рік 2019 рік 

 
 

Рис. 2.20. Структура валової доданої вартості підприємств України за 

видами діяльності у 2012 та 2019 роках у цінах 2012 року 
Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  
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Як показано у розділі 1, між валовою доданою вартістю підприємства та 

його суспільною вартістю є безпосередній зв'язок, а саме, суспільна вартість 

підприємства - це вартість, яка створює додану вартість еквівалентну валовій 

доданій вартості підприємства. Виходячи з цього, пропонується розрахунок 

суспільної вартості підприємства (СВП) здійснювати на основі широко відомих 

методів дисконтування грошових потоків та прямої капіталізації доходу 

(Маркус Я., 2002; Калініна О.М., Божко Е.А., 2010). В рамках першого методу 

суспільну вартість підприємства можна розраховувати як суму дисконтованої 

валової доданої вартості (Gross Added Value) за плановий період діяльності 

підприємства та дисконтованої вартості власного та позикового капіталу на 

момент завершення діяльності підприємства за формулою: 

 

,   (2.1) 

 

де ВДВi - валова додана вартість в i–му році;  

ВК, ПК – відповідно власний та позиковий капітал на момент завершення 

діяльності підприємств;  

r - ставка дисконтування;  

n – плановий період діяльності підприємства. 

Якщо період діяльності підприємства не обмежений (n  ), то формула 

2.1 набуває вигляду: 

 

       (2.2) 

 

У випадку коли ВДВi має постійне значення та , то формула 2.2 

набуває вигляду формули методу прямої капіталізації доходу, тобто: 
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,          (2.3) 

 

де ВДВ – річна валова додана вартість, r - ставка дисконтування 

(капіталізації). 

Якщо валова додана вартість щорічно зростає з темпом g та  то 

формула 2.3 має такий вигляд: 

 

         (2.4) 

 

де (r-g) – ставка капіталізації.  

В роботі було використано модель, яка відповідає формулі 2.4, а саме ми 

виходили з того, що щорічний темп зростання валової доданої вартості 

постійний (g), а строк діяльності підприємств необмежений.  

 Для того, щоб скористатися цією моделлю необхідно визначити ставку 

дисконтування (r) та темп зростання валової доданої вартості (g). Існують різні 

методи розрахунку ставки дисконтування (Жданов И., n.d.). Частка з них 

використовують інформацію фондового ринку, але в умовах нерозвиненості 

цього інституту в Україні такими методами важко скористатися. Тому 

найчастіше застосовується кумулятивний метод (MFLOW, n.d.). Він базується 

на такому інвестиційному правилі: «ставка дисконтування має бути більшою, 

ніж ставка доходності інвестицій, які є безризиковими». В розвинутих країнах 

безризиковою ставкою є ставка доходності за державними облігаціями. На 

відміну від них, в Україні вкладення у такий актив не можуть розглядатися як 

безризикові. 

Ставка дисконтування кумулятивним методом розраховується згідно 

формули:  

 

r = rf + rp + ri, 
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де r – ставка дисконтування, rf – безризикова ставка; rp – ставка, яка 

враховує ризики; ri – ставка, яка враховує інфляцію. 

Як безризикову ставку найчастіше використовують державні облігації 

США зі строком погашення 10 або 30 років. Ставка доходності по них складає 

2-3 %.  Ставка, яка враховує різні види ризиків, включає ризики країни, галузі, 

структури капіталу підприємства, якості управління та інші ризики. Для 

українських підприємств ризик країни можна оцінити як різницю між 

доходністю державних облігацій України в іноземній валюті (облігації 

внутрішньої державної позики – ОВДП) та вищезазначених державних 

облігацій США. Ця різниця у 2012-2019 рр. складала близько 4,5 %. Інші 

ризики можна оцінити у 5 %. Ставку, яка враховує інфляцію, можна оцінити як 

середню ставку дефлятора валової доданої вартості, яка у 2012-2019 рр. 

складала близько 19,2 %. Таким чином, середню ставку дисконтування валової 

доданої вартості підприємств Україні у 2012-2019 рр. в національній валюті 

можна визначити  на рівні 31,2 %. Її складові: безризикова ставка – 2,5 %; 

ставка, яка враховує ризики – 9,5 %  (4,5 % (ризик країни) + 5 % (інші ризики); 

ставка, яка враховує інфляцію – 19,2 % (ДССУ, 2019). 

Темп зростання валової доданої вартості підприємств України у 2012-

2019 рр. у фактичних цінах в рамках моделі показової функції такий: 

 

ВДВ = А * (1 + К)t, 

 

де ВДВ – валова додана вартість; 

к – темп зростання; 

t – рік, 

і становив 17,5 %, коефіцієнт детермінації складає 0,97 (рис. 2.21). 
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Рис. 2.21. Валова додана вартість підприємств України у фактичних цінах 
у період 2012 -2019 рр., млрд. грн. 

Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 
суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки  

Відповідно ставка капіталізації (r-g) становить 13,8 % (31,2 % - 17,5 %).  

Якщо здійснювати оцінку валової доданої вартості у  цінах 2012 року, то 

ставка дисконтування без урахування інфляції  складає 12,0 % (безризикова 

ставка – 2,5 %; ставка, яка враховує ризики – 9,5 % (4,5 % (ризик країни) + 5 % 

(інші ризики)). Середнє зростання валової доданої вартості підприємств 

України у 2012-2019 рр. у  цінах 2012 року мало негативне значення (- 1,5 %). 

Відповідно ставка капіталізації (r-g) становить 13,5 % (12,0 % - (- 1,5 %)). Тобто 

ставка капіталізації у випадку фактичних цін складає 13,8 %, а у випадку 

постійних цін - 13,5 %. Тобто ставки досить близькі. 

 Розрахунки суспільної вартості підприємств України за видами діяльності 

у 2012-2019 рр. у фактичних цінах представлені у таблиці 2.13.  

 Таблиця 2.13 - Суспільна вартість підприємств України за видами 

діяльності у 2012-2019 рр. у фактичних цінах, млрд. грн.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 8501 8159 10224 10932 14481 17998 19764 23474 

Сільське 

господарство 790 738 1318 1918 2016 2125 2191 2229 

Промисловість 2529 2257 2759 2873 3967 4984 5313 6049 

Будівництво 409 702 863 618 833 1017 1236 2085 

Торгівля 1714 1811 2734 2685 3100 4254 4892 5477 

Транспорт 995 973 1016 1343 1789 2044 2129 2513 
Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  
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 В цілому по країні вона збільшилася майже у 2,8 рази, а за видами 

діяльності - у 2,4-5,1 рази. Таке значне зростання, в першу чергу, обумовлено 

високими темпами інфляції. 

Аналіз динаміки суспільної вартості підприємств України у  

2012-2019 рр. у  цінах 2012 року свідчить про наявність негативної тенденції – 

падіння склало 8,9 %. Середнє щорічне зменшення суспільної вартості 

підприємств України у 2012-2017 рр. у  цінах 2012 року склало 1,5 % (рис. 

2.22). 

 

Рис. 2.22. Суспільна вартість підприємств України у цінах 2012 року у 

період 2012 -2019 рр. та її лінійний тренд, млрд. грн. 
Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  

Зменшення суспільної вартості підприємств України у  цінах 2012 року у 

період 2012-2019 рр. свідчить про негативні процесі в економіці країни, 

особливо в промисловості, де падіння склало більше третини  

(33,8 %). В транспорті зменшення склало 6,2 %. В той же час мало місце 

зростання суспільної вартості підприємств у сільському господарстві та 

торгівлі, відповідно, на 8,7 % та 3,1 %, і особливо у будівництві – на 108,8 % 

(табл. 2.14). 

 Таблиця 2.14 - Суспільна вартість підприємств України за видами 

діяльності у 2012-2019 рр. у цінах 2012 року, млрд. грн. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 8 684 7 990 8 639 6 650 7 523 7 658 7 287 7 999 

Сільське 

господарство 778 700 1 023 956 917 868 813 846 

Промисловість 2 723 2 337 2 312 1 698 1 849 1 843 1 686 1 803 
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 Продовження  таблиці 2.14 

Будівництво 373 599 592 328 417 471 493 779 

Торгівля 1 728 1 733 2 046 1 447 1 501 1 640 1 715 1 783 

Транспорт 997 927 902 869 1 028 1 004 889 935 
Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  

У розділі 1, поряд з поняттям «суспільна вартість підприємства», було 

визначено поняття «приватна вартість підприємства», як вартість, яка створює 

додану вартість, що отримують власники підприємства (сума чистого прибутку 

та амортизації). Тобто - це частина валової доданої вартості, яку створює 

підприємство. 

Порівняння суспільної та приватної вартості підприємств за видами 

діяльності представлено у таблиці 2.15, з якої видно, що, по-перше, приватна 

вартість підприємств суттєво менше суспільної вартості, а по-друге, приватна 

вартість підприємств країни в цілому у 2014 та 2015 роках мала від’ємне 

значення. У будівництві ця ситуація мала місце майже на протязі усього 

періоду 2012-2017 рр. Єдиний вид діяльності, де приватна вартість підприємств 

була позитивною на протязі усього періоду 2012-2019 рр., є сільське 

господарство. 

Таблиці 2.15 - Суспільна та приватна вартість підприємств України 

за видами діяльності у 2012-2019 рр. у фактичних цінах, млрд. грн. 

Роки 

Усього Сільське господарство Промисловість 

суспільна приватна суспільна приватна суспільна приватна 

2012 9 056 584 540 169 2 219 97 

2013 8 692 88 504 95 1 980 62 

2014 10 892 -4 358 900 136 2 420 -757 

2015 11 646 -2 691 1 310 648 2 521 -825 

2016 15 427 540 1 377 572 3 480 -34 

2017 19 174 1 830 1 451 435 4 372 398 

2018 21 055 2 851 1 496 449 4 661 701 

2019 25 007 4734 1 522 590 5 307 759 
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Продовження таблиі 2.15 

Роки 

Будівництво Торгівля Транспорт 

суспільна приватна суспільна суспільна приватна суспільна 

2012 325 -1 1 371 61 993 61 

2013 557 -60 1 448 -38 972 7 

2014 685 -319 2 187 -810 1 015 -161 

2015 491 -293 2 148 -509 1 341 -114 

2016 661 -109 2 480 46 1 787 105 

2017 808 -41 3 403 248 2 042 -135 

2018 981 75 3 913 545 2 127 -185 

2019 1 656 187 4381 816 2 510 118 
Джерело: розраховано автором 

На основі показника «валова додана вартість» у параграфі 1.3 

пропонується нове трактування поняття «продуктивність праці» (Пп). На 

відміну від його традиційного визначення як обсяг випущеної продукції на 

одного працівника, пропонується його визначати як обсяг валової доданої 

вартості на одного працівника, тобто: 

 

Пп = ВДВ / N, 

 

де ВДВ –валова додана вартість підприємства за рік, N – середньо річна 

кількість працівників підприємства. 

Розрахунки цього показника свідчать про його зростання в цілому в 

Україні у 2012-2019 рр. на 10,4 %. Найбільше зростання має місце у 

будівництві – майже у 2 рази, у сільському господарстві зростання склало 28,1 

%, у торгівлі - на 14,7 %, у транспорті – на 9,6 %. Але у промисловості мало 

місце падіння – на 11,2 % (табл.. 2.16).   

Таким чином, незважаючи на зменшення валової доданої вартості 

підприємств України у 2012-2019 рр. у  цінах 2012 року на 8,4 %, її створення 

на 1 найманого працівника збільшилося на 10,4 %. 
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Таблиця 2.16 - Валова додана вартість підприємств у цінах 2012 року 

на 1 найманого працівника за видами економічної діяльності у період 2012-

2019 рр., тис. грн. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 

Усього 152,7 145,7 185,2 152,5 175,1 177,9 165,1 168,6 1,104 

Сільське 

господарство  120,7 112,5 179,6 176,7 164,8 161,6 154,6 164,9 1,281 

Промисловість 161,1 143,1 170,4 135,0 152,0 153,4 143,1 157,0 0,888 

Будівництво  67,6 120,1 154,2 98,6 125,9 136,3 134,9 192,7 1,995 

Торгівля 181,7 188,1 252,8 196,2 203,0 208,0 208,4 205,8 1,147 

Транспорт 129,8 124,0 144,3 136,5 163,9 160,2 142,3 150,5 1,096 
Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  

Це обумовлено тим, що зменшення валової доданої вартості відбувалося 

більш меншими темпами, ніж зменшення кількості найманих працівників. 

Останнє можна пояснити зростанням відтоку людського капіталу за кордон та 

збільшенням прихованої (тіньової) зайнятості, коли працівники офіційно не 

оформлюються на роботу і заробітну плату отримують у конвертах.  

 

 

2.3. Методичні засади оцінки прихованих активів 

 

Інвестор, роблячи інвестиції, жертвує чимось меншим сьогодні заради 

отримання чогось більшого завтра. Тобто, мається на увазі, що інвестор, 

вкладаючи інвестиції у підприємство і, відповідно, формуючи його активи, 

розраховує не тільки повернути інвестиції але й отримати додатковий дохід. 

Тобто оцінка капіталізації підприємства на основі доходного підходу має бути 

більше, ніж на основі витратного підходу. 

Капіталізація підприємства на основі витратного підходу визначається як 

вартість його активів (балансова вартість, відновлена вартість або вартість 

заміщення), а капіталізація на основі доходного підходу визначається або як 

ринкова вартість компанії (вартість її акцій), або як сума дисконтованого 

чистого грошового потоку (приватна вартість підприємства) або як сума 

дисконтованої валової доданої вартості (суспільна вартість підприємства). Слід 
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зазначити, що вартість компанії в рамках доходного підходу створюється не 

лише активами, які обліковуються у бухгалтерському балансі підприємства, а й 

ще прихованими активами, про які йшла мова в розділі 1. Останні включають в 

себе інтелектуальний, природний та соціальний капітал, орендовані активи, 

включаючи основні засоби та інші активи. Тобто, звичайно реальна 

капіталізація підприємства на основі доходного підходу має бути більше, ніж 

на основі витратного підходу. Якщо має місце зворотна ситуація, то це свідчить 

про неефективне використання капіталу підприємства, у тому числі прихованих 

активів. 

Для оцінки прихованих активів фахівці використовують низку методів, 

які вони поділяють на чотири групи (Головчанская Е.Э., 2015; Коломієць Т.В., 

2015; Li, Z., &Chen, Z., &Lui, T.T.S., &Chu, S.K.W., 201; Sveiby, K.-E., 2010): 

 методи прямої оцінки прихованих активів, сутність яких полягає у 

прямий оцінці цих активів; 

 методи ринкової капіталізації, які базуються на порівнянні ринкової 

капіталізації підприємства і вартості його активів; 

 методи оцінки віддачі від використання активів, які базуються на 

порівнянні доходів підприємства і вартості його активів; 

 методи підрахунку очок. Вони передбачають визначення різних 

компонент прихованих активів, які будуть представлені у вигляді системи 

показників і які оцінюються у балах. Ці методи не передбачають отримання 

грошових оцінок прихованих активів. 

Розглянемо більш детально ці групи методів оцінки прихованих активів. 

1. Методи прямої оцінки прихованих активів. В рамках цих методів 

спочатку визначаються складові прихованих активів. Потім здійснюється 

оцінка вартості кожної з них. Третім необов'язковим кроком є визначення 

інтегральної (сумарної) оцінки вартості прихованих активів. 

До недоліків цієї групи методів слід віднести: 

 недосконалість методик оцінки окремих складових прихованих 

активів. Особливо це стосується інтелектуального капіталу, внаслідок його 

невідчутності і нематеріальної сутності, унікальності його окремих елементів; 
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 неврахування сінергетичного ефекту від взаємодії різних складових 

прихованих активів. 

2. Методи ринкової капіталізації. Вони базуються на порівнянні 

ринкової вартості підприємства та його активів. Є кілька підходів до 

розрахунку вартості прихованих активів: 

 як різниця ринкової вартості підприємства та вартості відновлення 

його активів (Reproduction Cost); 

 як різниця ринкової вартості підприємства та вартості заміщення 

його активів (Replacement Cost); 

 як різниця ринкової вартості підприємства та балансової вартості 

його активів (Book Value). 

Перші два підходи в методичному плані мають давати більш адекватну 

оцінку прихованих активів, бо вони використовують оцінку вартості 

підприємства та його активів у фактичних (поточних) цінах. При цьому слід 

зазначити, що вартість відновлення являє собою суму витрат в поточних цінах 

на створення точної копії оцінюваного об’єкту з урахуванням всіх його 

недоліків і надлишкових елементів, з використанням тих же будівельних 

матеріалів, стандартів, дизайну, проєкту, якості робіт і т. ін. При певних умовах 

альтернативою відновленої вартості може бути вартість заміщення. Остання - 

це сума витрат в поточних цінах на створення об’єкту, що має еквівалентну 

корисність з об'єктом оцінки, але створеного з сучасних матеріалів та 

конструкцій і відповідно до сучасних стандартів дизайну, планування, 

кваліфікації робочої сили і т. ін. (Оценка замещения, n.d.). Таким чином, 

вартість відновлення визначається витратами на відтворення копії об'єкту, а 

вартість заміщення - витратами на створення функціонального аналога. 

Слід зазначити, що розрахунок вартості відновлення або вартості 

заміщення активів підприємства є складним, трудомістким і навіть кілька 

суб’єктивним. Наприклад, розглянемо підприємство, яке володіє складним 

програмним забезпеченням, розробленим спеціально для його діяльності. 

Внаслідок вузькоспеціалізованого характеру цього програмного забезпечення, 

на ринку не може бути ніяких порівнянних альтернатив. Тому важко, якщо 
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неможливо дати об'єктивну оцінку вартості заміни програмного забезпечення. 

Подібні обставини виникають в самих різних бізнес-контекстах: від складного 

промислового устаткування і неясних фінансових активів до нематеріальних 

активів. 

В рамках третього підходу до розрахунку вартості прихованих активів 

вона визначається як різниця ринкової вартості підприємства та балансової 

вартості його активів. Остання може суттєво відрізняться від реальної вартості, 

якщо не було здійснено індексації та переоцінки активів. Але, враховуючи 

труднощі при оцінці вартості відновлення або заміщення активів, на практиці 

часто використовують їх балансову вартість, особливо, якщо мова йде про 

оцінку підприємств галузі або усього ринку. 

Недоліком методу ринкової капіталізації є можливість отримання 

негативних значень, що обумовлено алгоритмом розрахунку прихованих 

активів як залишку та використання різних методологічних підходів до оцінки 

ринкової вартості підприємства та вартості його активів. 

Широке визнання при оцінці прихованих активів, а саме такої їх 

складової як інтелектуальний капітал, отримав  коефіцієнт Тобіна (Tobin's q), 

який було запропоновано Ніколасом Калдором та популяризовано лауреатом 

Нобелівської премії з економіки Джеймсом Тобіном. Цей коефіцієнт 

розраховують таким чином (Белагуров А.О., Соколянский В.В., Терехов В.И., 

2016; Ямченко Ю.В., Андрусенко А.С., Карпенко А.П. & Соколянский В.В., 

2016; Соколянский В.В. & Сысоева Т.А., 2015): 

 

Q = P / А, 

 

де Р - ринкова вартість підприємства (ринкова капіталізація), яка звичайно 

визначається як вартість його акцій;  

А - відновна вартість активів підприємства, що дорівнює сумі витрат, 

необхідних для відновлення всіх його активів за поточними цінами (Tobin's Q 

Ratio, n.d.). 

http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/ca7bc79d-5b89-4aed-86c0-3289ede97764
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/8483d36f-63ef-421b-ad2e-82c319d01948
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/d82a82a8-6e23-47a6-9ff5-80fca1646043
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/ca7bc79d-5b89-4aed-86c0-3289ede97764
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/ca7bc79d-5b89-4aed-86c0-3289ede97764
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/cdd36c86-aacb-4431-a175-37d3420fcfd6
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Ринкова вартість підприємства та відновлена вартість активів 

підприємства далеко не завжди легко обчислюються. Тому на практиці замість 

ринкової вартості компанії використовують ринкову капіталізацію (ціну акції, 

помножену на кількість акцій). Таким чином, оцінюватися можуть тільки 

публічні компанії (акції яких котируються на біржі). Замість відновленої 

вартості активів часто використовують їх балансову вартість. 

У науковій літературі економічний зміст цього коефіцієнту має кілька 

трактовок в контексті: 

 інвестиційної привабливості підприємства; 

 переоцінки (недооцінки) акцій підприємств; 

 наявності прихованих активів. 

Трактування з точки зору інвестиційної привабливості підприємства, як 

це запропонував Д. Тобін, полягає у наступному. Якщо коефіцієнт Тобіна 

більше одиниці (ринкова вартість підприємства більше відновної(балансової) 

вартості його активів), то вважається, що підприємство ефективно 

використовує вкладені в нього інвестиції і має сенс вкладати в нього додаткові 

інвестиції, бо віддача від його діяльності перевищує вкладені в нього інвестиції. 

Якщо коефіцієнт Тобіна менше одиниці, то вважають, що підприємство 

неефективно використовує вкладені в нього інвестиції і немає сенсу вкладати в 

нього додаткові інвестиції. 

При трактуванні коефіцієнту Тобіна в контексті переоцінки (недооцінки) 

акцій підприємства вважається, якщо він більше одиниці, то акції переоцінені, а 

якщо він менше одиниці, то вважають, що акції недооцінені. Така оцінка акцій 

підприємства на основі коефіцієнту Тобіна є рушійним фактором при прийняті 

інвестиційних рішень (Tobin's Q Ratio, n.d.). 

Недооцінена компанія може бути привабливою для корпоративних 

рейдерів або потенційних покупців, оскільки вони можуть захотіти придбати 

фірму замість створення аналогічної компанії. Це може привести до зростання 

інтересу до компанії та підвищення ціни на її акції, що, в свою чергу, призведе 

до збільшення коефіцієнта Тобіна. Що стосується переоцінених компаній, які 
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мають коефіцієнт вище одиниці, вони можуть зіткнутися з посиленням 

конкуренції. Співвідношення вище одиниці вказує на те, що фірма заробляє 

більше, ніж її вартість заміщення, що може привести до того, що окремі особи 

або інші компанії створять аналогічні види бізнесу, щоб отримати частку 

прибутку. Це знизить ринкову частку існуючої фірми, знизить її ринкову ціну і 

призведе до зниження коефіцієнту Тобіна. 

Коефіцієнт Тобіна також  використовують для оцінки фондового ринку в 

цілому, а саме чи є він переоціненим або недооціненим. При цьому формула 

його розрахунку має такий вигляд: 

 

 

Якщо коефіцієнт Тобіна більше одиниці, то вважається, що ринок є 

переоціненим, а якщо навпаки, то недооціненим.  

В науковій літературі є ще одна трактовка економічного змісту 

коефіцієнту Тобіна, яка пов’язана з оцінкою прихованих активів. Фахівці 

вважають, що коли коефіцієнт Тобіна більше одиниці, то це пов’язано з 

наявністю деяких активів, які не обліковані у балансі підприємства, в першу 

чергу, мова йде про інтелектуальний капітал. Така точка зору отримала досить 

широке визнання (Головчанская Е.Э. & Стрельченя Е.И., 2015; Тесленко И.Б. & 

др., 2014). Як обґрунтування використовують результати розрахунків 

коефіцієнту Тобіна для ІТ-компаній у порівнянні для нафтогазових та 

гірничодобувних компаній, діяльність яких базується на великих обсягах 

фізичного капіталу. Якщо коефіцієнт Тобінадля широко звісних IT-компаній 

складає від 2,02 до 6,95 (середнє 3,81), то для компаній нафтогазового 

комплексу від 0,46 до 1,07 (середнє 0,77) (табл. 2.17 та 2.18) (Комарова А.В. & 

Крупина А.И., 2017). 
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Таблиця 2.17 - Коефіцієнт Тобіна для IT-компаній у 2012-2015 рр. 

Компанія Google 

 2012 2013 2014 2015 

Активи, млн. дол. 93798 110920 131133 147461 

Капіталізація, млн. дол. 250000 360000 365000 511000 

Коефіцієнт Тобіна 2,66 3,24 2,78 3,46 

Компанія Apple 

 2012 2013 2014 2015 

Активи, млн. дол. 176064 207000 231839 290479 

Капіталізація, млн. дол. 520000 450000 680000 587000 

Коефіцієнт Тобіна 2,95 2,17 2,93 2,02 

Компанія Yandex 

 2012 2013 2014 2015 

Активи, млн. дол. 1458 2178 1687 1601 

Капіталізація, млн. дол. 7056 14060 5716 4356 

Коефіцієнт Тобіна 4,84 6,45 3,38 2,72 

Компанія Luxof 

 2012 2013 2014 2015 

Активи, млн. дол. 155,2 206,2 285,1 365,3 

Капіталізація, млн. дол. 665,2 1244,0 1265,0 2537,0 

Коефіцієнт Тобіна 4,29 6,03 4,43 6,95 

Компанія Epam Systems 

 2012 2013 2014 2015 

Активи, млн. дол. 350,8 432,9 594,0 778,5 

Капіталізація, млн. дол. 804,4 1629,0 2307,0 3944,0 

Коефіцієнт Тобіна 2,29 3,76 3,88 5,0 
Джерело: Белагуров А.О., Соколянский В.В., Терехов В.И. Коэффициент q-Тобина как 

один из показателей инвестиционной привлекательности компаний ИТ-сектора экономики / 

А.О. Белагуров, В.В. Соколянский, В.И. Терехов. Экономические науки, 2016.№ 4(137). С. 

74–78; Ямченко Ю.В., Андрусенко А.С., Карпенко А.П., Соколянский В.В. Оценка 

стоимости интеллектуального капитала компаний "LUXOFT" и "EPAM SYSTEMS" / Ю.В. 

Ямченко, А.С. Андрусенко, А.П. Карпенко, В.В. Соколянский. Экономические науки, 2016. 

№ 3(136). С. 34–37. 

Таблиця 2.18 - Коефіцієнт Тобіна для найбільших компаній 
нафтогазового комплексу 

№ Компанія Країна Активи, 

млрд. дол. 

Капіталізація, 

млрд. дол. 

Коефіцієнт 

Тобіна 

1 ExxonMobil США 336,8 363,3 1,07 

2 PetroChina Китай 368,7 243,8 0,66 

3 Chevron США 266,1 243,8 0,91 

4 Total Франція 224,5 161,9 0,72 

5 Sinopec Китай 223,7 119,9 0,54 

6 Royal Dutch Shell Нідерланди 340,2 250,0 0,73 

7 Газпром Росія 250,2 117,1 0,47 

http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/d82a82a8-6e23-47a6-9ff5-80fca1646043
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/ca7bc79d-5b89-4aed-86c0-3289ede97764
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/d82a82a8-6e23-47a6-9ff5-80fca1646043
http://library.bmstu.ru/Publications/Home/AuthorPublications/ca7bc79d-5b89-4aed-86c0-3289ede97764
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Продовження таблиі 2.18 

8 Роснафта Росія 140,0 91,1 0,65 

9 Reliance Industries Індія 91,5 90,6 0,99 

10 Лукойл Росія 69,6 66,8 0,96 
Джерело: Комарова А.В., Крупина А.И. Интеллектуальный капитал как фактор 

внешнеторговой стратегии компании/ Российский внешнеэкономический вестник, 2017. - № 
12. - С. 113 – 122. 

Фахівці групи Carnegie Group розрахували відношення ринкової вартості 

до балансової вартості в декількох галузях і виявили, що чим складніше 

технології, тим вище середньогалузеве значення коефіцієнту Тобіна. Інакше 

кажучи, високотехнологічні галузі відрізняються більш високими значеннями 

цього коефіцієнту (Голубкин В.Н., Клеева Л.П.,Патока Л.В., n.d.). Фахівці 

вважають, що за його допомогою можна оцінювати приховані активи у різних 

галузях. У 1988 році компанія Філіп Моррісс купила фірму Крафт за 12,9 млрд. 

дол. Приховані активи в ціні компанії склали 90% (11,6 млрд. дол.). Це 

торговельна марка, зв'язки з покупцями та постачальниками, маркетингові 

можливості, кваліфікація 51 тисячі працівників та інші активи. У таблиці 2.19 

наведені значення коефіцієнта Тобіна для низки поглинань 1980-1990-х рр. 

(Абдикеева Н.М., 2015). 

Таблиця 2.19 - Коефіцієнт Тобіна для ряду поглинань підприємств 

Поглинання Коефіцієнт Тобіна 

Брітіш Петролеум поглинає Стандарт Ойл (1987 р) 2,53 

Істмен Кодак поглинає Стерліков Драг (1988 р) 5,04 

Філіп Морріс поглинає Якобс Сухард (1990 р) 5,14 

Таймс інк. Поглинає Уорнер Комьюникейшнс (1989 р) 6,56 

БрістолМайєрс поглинає Сквібб (1989 р) 8,52 
 Джерело: Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / 

Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

382 с. - режим доступа: https://studref.com/400297/menedzhment/koeffitsient_tobina 
 

В цілому в усіх наведених прикладах в ціні компаній переважає оцінка 

прихованих активів (маркетингові можливості, торгова марка, наявні права, 

інтелектуальна власність, управлінський потенціал, кваліфікація персоналу та 

інші активи). При цьому для фондоємної нафтової компанії Стандарт Ойл 

приховані активи перевищують балансові активи у 1,53 разу, а для менш 

фондоємної фармацевтичної компанії Сквібб –у 7,52 разу.  

https://www.ou-link.ru/link/contact/?c_id=14
https://www.ou-link.ru/link/contact/?c_id=14
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У 1995 році компанія IBM заплатила 3,5 млрд. дол. за поглинання 

компанії Lotus, матеріальні активи якої оцінювалися у 230 млн. дол. Коефіцієнт 

Тобіна досяг 15,2. Для окремих компаній, що діють у сфері виробництва 

програмного забезпечення та інтернет-технологій, коефіцієнт Тобіна може 

досягати декількох сотень. Це означає, що в даних компаніях фізичний капітал 

практично не приймає участі в створенні доданої вартості, головний 

виробничий фактор в них –приховані активи і, в першу чергу, інтелектуальний 

капітал.  

Чимало фахівців вважають, що коефіцієнт Тобіна має переваги завдяки 

гарній інтерпретації і доступності для розуміння. Як недолік підходу до оцінки 

прихованих активів на основі коефіцієнту Тобіна, вони відзначають залежність 

вартості акцій від ринкової кон'юнктури та спекулятивних настроїв. Тому вони 

вважають, що коефіцієнт Тобіна слід сприймати як наближену оцінку вартості 

прихованих активів, оскільки він може відображати вплив і багатьох інших 

параметрів. На його значення можуть впливати, наприклад, прогнози 

потенційних інвесторів щодо ринкової кон'юнктури або чутки про майбутнє 

придбання компанії. В Україні використання коефіцієнту Тобіна для оцінки 

прихованих активів обмежено внаслідок того, що фондовий ринок в країні не є 

розвинутим і мало підприємств, акції яких продаються на цьому ринку. 

При більш комплексному аналізі, а саме, при аналізі усього ринку, 

виникає дещо інше уявлення про відповідність вищенаведених трактувань 

коефіцієнту Тобіна існуючим реаліям в економіці. Свого часу Д. Тобіан 

припустив, що сукупна ринкова вартість усіх компаній на фондовому ринку має 

приблизно дорівнювати вартості відновлення їх активів, тобто коефіцієнт 

Тобіна повинен приблизно дорівнювати одиниці (Tobin's Q Ratio, n.d.). Але ця 

гіпотеза не знайшла підтвердження. Згідно даних багаторічної фінансової 

звітності США, середнє значення коефіцієнту Тобіна становить близько 0,70. 

Його значення коливалося, максимальне значення мало місце під час зліту 

акцій інтернет-компаній (Tech Bubble– технологічний пузир) у 2001 році і 

склало 1,61. Високі ціни виправдовували численні коментатори і економісти, 
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які стверджували, що настала «нова економіка», насправді ж ці нові бізнес-

моделі виявилися неефективними, а кошти, витрачені в основному на рекламу і 

великі кредити, призвели до хвилі банкрутств, сильного падіння індексу 

фондової біржі NASDAQ. Найменші значення коефіцієнту Тобіна були у 1921, 

1932 і 1982 роках, коли він складав близько 0,30 (Tobin's Q Ratio, n.d.). За 

даними Чіркової Е.В. для ринку США за всю історію спостережень середнє 

значення коефіцієнту Тобіна складало 0,78 (з 1900 по 2009 рр.). У кризові роки 

від падав до 0,3, а в періоди економічного процвітання рідко перевищував 

одиницю, а на піку інтернет-пузиря майже досяг 1,9 (рис. 2.23) (Чиркова Е.В., 

2011; Теплова Т.В., 2014).  

 

Рис. 2.23. Коефіцієнт Тобіна для ринку США у 1900-2009 рр. 

Джерело: Теплова Т.В. Инвестиции: теория и практика : учебник для бакалавров / Т. 

В. Теплова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2014. 782 с. Режим доступа: 

https://studme.org/97031/investirovanie/multiplikatory_diagnostirovaniya_pereotsenennosti_nedoot

senennosti_rynkov_kapitala 

Таким чином, для більшості підприємств США коефіцієнт Тобіна на 

протязі багаторічного періоду статистичних досліджень був менше одиниці. 

Тобто, згідно з вищенаведеним трактуванням цього коефіцієнту, акції більшості 

підприємств, по-перше, були недооцінені, а по друге, приховані активи мали 

від'ємне значення, у тому числі й інтелектуальний капітал. У такому випадку 

втрачається сенс вкладання інвестицій у підприємства та здійснення бізнес-

діяльності. 

https://www.hse.ru/org/persons/66038
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Таке протиріччя можна пояснити тим, що коефіцієнт Тобіна визначається 

як відношення ринкової вартості підприємства та вартості усіх його активів, які 

складаються з власного капіталу (акціонерний капітал та нерозподілений 

прибуток) та позикового капіталу. Тобто коефіцієнт залежить від обсягу 

позикового капіталу. При збільшенні останнього він зменшується і згідно 

вищенаведеним його трактовкам інвестиційна привабливість підприємства 

зменшується, також зменшуються приховані активи. Але збільшення позикових 

коштів до певного рівня вигідно підприємству і збільшує ефективність його 

діяльності, тому казати про зменшення його інвестиційної привабливості 

необґрунтовано. Також не має прямого зв’язку між збільшенням заборгованості 

підприємства та зменшенням його прихованих активів. 

Поряд з вищенаведеним визначенням коефіцієнту Тобіна існують й інші 

його визначення. Наприклад, в роботі Т. Пікетті «Капітал у 21-му столітті», цей 

коефіцієнт розглядається як відношення ринкової вартості компанії до чистих 

власних активів (власний капітал), які визначається як різниця між сукупною 

вартістю всіх активів (нерухомість, обладнання, верстати, патенти, грошові 

кошти і т. ін.) та сумою всіх боргів: 

 

Q = P / Е, 

 

де Р - ринкова вартість підприємства (звичайно визначається як вартість його 

акцій);  

Е – власний капітал підприємства (equity). 

Це відповідає одному з визначень коефіцієнту Тобіна, що наведені у 

тлумачному словнику «Економіка» (2000), а саме, як відношення ринкової 

вартості компанії та вартості заміщення власного капіталу компанії (the book 

equity). На наш погляд, таке визначення коефіцієнту Тобіна з методологічної  

точки зору більш обґрунтовано і відповідає сенсу економічної діяльності 

підприємств. В обґрунтування цього положення можна навести такі доводи. 

Ринкова вартість підприємств, в основному, визначається ринковою вартістю 
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власного капіталу (власних (чистих) активів) та сумою дисконтованого 

майбутнього чистого грошового потоку, тобто вартістю підприємства, яка 

визначена на основі витратного підходу, та вартістю підприємства, яка 

визначена на основі доходного підходу. Тобто орієнтиром має бути ринкова 

вартість власного капіталу, але вона має бути скоригована у бік збільшення, 

якщо ми очікуємо, що сума дисконтованого майбутнього чистого грошового 

потоку більше вартості власного капіталу. І навпаки, якщо ми очікуємо, що 

сума дисконтованого майбутнього чистого грошового потоку менше вартості 

власного капіталу. Можна висунути гіпотезу, що ринкова вартість усіх 

підприємств має бути близька до суми власного капіталу усіх підприємств. 

Відповідно, коефіцієнт Тобіна для усієї сукупності підприємств має приблизно 

дорівнювати одиниці. 

Результати розрахунків коефіцієнта Тобіна, здійсненні Т. Пікетті для 

ведучих країн світу (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія і 

Канада) у період 1970-2010 рр., представлено рисунку 2.24. 

 

Рис. 2.24. Коефіцієнт Тобіна для провідних країн світу у 1970-2010 рр. 
Джерело: Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. сангл. : Дунаев А. А. - М. : АД 

МАРГИНЕМ ПРЕСС,  2015. - 592 С. с. 177. 

З рисунку 2.24 видно, що і при такому варіанті визначення коефіцієнту 

Тобіна він протягом досліджуваного період був менше одиниці для Франції, 
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Німеччини, Японії та  Канади. Винятком є США і Великобританія, де у період 

1995-2000 рр. коефіцієнт Тобіна збільшився відповідно до 1,35 і 1,50 (бум 

інтернет-компаній). Після чого він впав до одиниці і навіть менше у США і 

тільки у Великобританії, незважаючи на падіння, він коливався в діапазоні 1,1 -

1,3. Середнє значення коефіцієнту Тобіна у 1970-2010 рр. у США становило 

близько 0,80. 

Розрахунки коефіцієнту Тобіна, здійсненні автором дисертації на основі 

даних Федеральної резервної системи США, дещо відрізняються від 

розрахунків Т. Пікетті (рис. 2.25). У першому випадку середнє значення 

коефіцієнту Тобіна склало 1,13, а у другому - 1,07. 

0,5

1

1,5

2

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

ФРС Пікетті Т.

 

Рис. 2.25. Коефіцієнт Тобіна для нефінансових корпоративних компаній 

США у період 1996-2010 рр.  
Джерело: розраховано автором за даними ФРС США; Пикетти Т. Капитал в XXI веке 

/ пер. с англ. : Дунаев А. А. - М. : АД МАРГИНЕМ ПРЕСС, 2015. - 592 С. с. 177. 

На думку Т. Пікетті, в принципі за відсутності будь-якої невизначеності 

ринкова вартість компаній та її балансова вартість (вартість власного капіталу) 

повинні були б збігатися і співвідношення між ними повинно було бути рівним 

одиниці. Але на практиці ринкова вартість компанії може бути помітно нижче 

або вище вартості власного капіталу в залежності від того, наскільки 

песимістично або оптимістично фінансові ринки оцінюють здатність компанії 

використовувати інвестиції для стимулювання своєї діяльності і отримання 

прибутку. Саме тому на практиці завжди можна спостерігати сильні коливання 
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співвідношення між ринковою та балансовою вартостями для окремих 

компаній. Наприклад, у разі французьких фірм, що входили до біржового 

індексу САС 40 у 2012 році, це співвідношення, варіювалося від 0,2 до понад 

3,4. Важче зрозуміти, чому коефіцієнт Тобіна, що охоплює всю сукупність 

компаній країни, регулярно виявляється вище або нижче одиниці. Як правило, 

даються такі пояснення (Пикетти Т, 2015): 

 по-перше, якщо деякі нематеріальні інвестиції (витрати, здійснені з 

метою збільшити вартість компанії, або ж витрати на дослідження і розвиток) 

не враховуються у балансі, то цілком логічно,  що ринкова вартість в 

середньому виявляється вище балансової. Цим можна пояснити, що коефіцієнт 

Тобіна перевищував одиницю в США (близько 1,0-1,2) і особливо у 

Великобританії (близько 1,2-1,4) в кінці 1990-х і на початку 2000-х років. Разом 

з тим слід зазначити, що перевищення коефіцієнтом Тобіна одиниці відображає 

також той факт, що в обох країнах існували біржові бульбашки; 

 по-друге, навпаки, якщо факт володіння акціями компанії не 

забезпечує всієї повноти влади, оскільки акціонери повинні рахуватися з 

іншими «зацікавленими сторонами» (представниками найманих працівників, 

місцевими або національними владами, асоціаціями споживачів і т. ін.). Цим 

можна пояснити те, що коефіцієнт Тобіна менше одиниці у Франції (близько 

0,8) і особливо у Німеччині і Японії (близьк о0,5-0,7) у 1990-2000 рр., тоді як в 

англосаксонських країнах він наближався до одиниці або перевищував це 

значення; 

 по-третє, ринкова вартість компаній розраховується на основі ціни 

акцій в поточних операціях, в ході яких, як правило, продаються міноритарні 

частки, а не контрольні пакети, вартість яких більше зазвичай на 20%. Цим 

можна пояснити зниження коефіцієнту Toбінa до 0,8. 

Виходячи з вищенаведеного аналізу сутності коефіцієнту Тобіна, та його 

розрахунків для окремих компаній, видів діяльності та цілих країн за різні 

періоду часу, можна зробити висновок щодо неможливості використання цього 

показника для оцінки наявності прихованих активів, виходячи з наступного. 
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Абсолютна більшість компаній у розвинутих країнах має значення коефіцієнту 

Тобіна 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 може бути 

від'ємним. Відповідно різниця між ринковою вартістю компанії та вартістю її 

власного капіталу не може розглядатися як вартість прихованих активів. 

Той факт, що коефіцієнт Тобіна в ІТ-компаніях більше, ніж у 

нафтогазових компаніях, може лише свідчити, що питома вага прихованих 

активів і, особливо, інтелектуального капіталу в них відносно більше. 

Виходячи з цього можна зробити і більш загальний висновок, існуючи 

методи ринкової капіталізації не можуть бути використані для здійснення 

абсолютної оцінки прихованих активів. 

3. Методи оцінки віддачі активів. В основі цих методів лежить 

порівняння доходів підприємства і вартості його активів. Як основі можна 

виділити два підходи. Перший полягає у такому. Середній прибуток компанії 

до оподаткування за певний період часу ділиться на середню вартість активів 

компанії. Потім це співвідношення (ROA) порівнюється із середнім показником 

у галузі. Різниця множиться на середні активи компанії для розрахунку 

середньорічного прибутку від прихованих активів. Потім цей прибуток ділять 

на процентну ставку (середню вартість капіталу компанії) і отримують оцінку 

вартості прихованих активів компанії (Sveiby, K.-E., 2010), тобто: 

 

ПА = [(П/А - ROAгал) * А] / R, 

 

де ПА - вартість прихованих активів;  

П – середній прибуток;  

А – середня вартість активів;  

ROAгал - середній ROA у галузі;  

R – відсоткова ставка (ставка капіталізації). 
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На нашу думку, цей підхід методологічно необґрунтований і він не може 

використовуватися для оцінки прихованих активів внаслідок таких причин. По-

перше, якщо ROA компанії дорівнює ROA галузі, то, згідно формули 2.6, 

вартість прихованих активів і у тому числі інтелектуального капіталу дорівнює 

нулю. Але це не відповідає дійсності; по-друге, можливість отримання 

від'ємного значення прихованих активів, у тому числі інтелектуального 

капіталу, що суперечить його сутності. Крім того, слід відзначити високу 

чутливість оцінки прихованих активів до процентної ставки. 

Ще один підхід до оцінки прихованих активів, а саме їх основної 

складової - інтелектуального капіталу, на основі моделі інтелектуального 

коефіцієнта доданої вартості (Value Added Intellectual Coefficient, VAIC) 

(Абрамова О.В., Гришина Т.А. & Савченко А.О., n.d.; Citation: Li, Z., Chen, Z., 

Lui, T.T.S. &Chu, S.K.W., 2016; Pirjo Ståhle, Sten Ståhle & Samuli Aho, 2011; 

Justyna Fijałkowska, 2014; Lukasz Bryl & Szymon Truskolask, 2015; Smriti N. & 

Das N., 2017; Forte, W., Matonti, G., Tucker, J. & Nicolo, G., 2017; Salome 

Svanadze & Magdalena Kowalewska, 2015; Ibrahim. A. H. Mohamed, 2017; Samo 

Javornik, Metka Tekavčič  & Mojca Marc, 2012). 

Модель була запропонована Анте Пуліком у 2000 році. На думку 

фахівців, її перевага полягає в тому, що розрахунки прості і всю необхідну 

інформацію можна легко отримати у фінансових звітах компаній. Вона 

використовує такі поняття як додана вартість (Value Added, VA), 

використовуваний капітал (CE), людський капітал (Human Сapital, HC) і 

структурний капітал (Structural Сapital, SC) і на цій основі формується 

інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості (VAIC) (Puliс А., 2008). 

Коефіцієнт VAIC призначений для вимірювання ефективності 

використання інтелектуального капіталу при створенні доданої вартості 

(Ibrahim. A.H. Mohamed, 2017; Молодчик М.А, n.d.). 

Розрахунок коефіцієнту VAIC заснований на таких поняттях (Puliс А., 

2008): 

https://www.emeraldinsight.com/author/St%C3%A5hle%2C+Pirjo
https://www.emeraldinsight.com/author/St%C3%A5hle%2C+Sten
https://www.emeraldinsight.com/author/Aho%2C+Samuli
https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=Justyna+Fija%C5%82kowska
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 людський капітал (HC), який інтерпретується як витрати на 

персонал (заробітна плата та нарахування на неї); 

 структурний капітал (SC), який інтерпретується як різниця між 

виробленою доданою вартістю (VA) і людським капіталом (HC), тобто SC = VA 

- HC;  

 використовуваний капітал (Сapital Employed, CE), який 

інтерпретується як балансова вартість чистих активів (book value of the net 

asset), тобто як власний капітал. 

На підставі цих визначень і припущень коефіцієнт VAIC розраховується 

як сума таких показників ефективності: 

 ефективність використання капіталу (CEE) = VA / CE; 

 ефективність людського капіталу (HCE) = VA / HC; 

 структурна ефективність капіталу (SCE) = SC / VA. 

Як проміжний результат визначається ефективність інтелектуального 

капіталу (ICE) за формулою: 

 

ICE = HCE + SCE 

 

А потім коефіцієнт VAIC таким чином: 

 

VAIC = ICE + CEE = HCE + SCE + CEE. 

 

Таким чином, коефіцієнт VAIC є показником, в якому вироблена додана 

вартість порівнюється з власним капіталом і людським капіталом (тобто 

витратами на персонал).  

На основі коефіцієнту VAIC Анте Пуліком визначено рівні ефективності 

використання інтелектуального капіталу (Puliс А., 2008): 

 VAIC ≥ 2,5. Це є ознакою дуже успішного бізнесу. Такий результат 

отримують переважно компанії у сфері високотехнологічного бізнесу та інших 
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кон'юнктурних секторів. Це найнижчий рівень ефективності, яка дійсно може 

забезпечити безпечний бізнес і робочі місця; 

 2,5 > VAIC ≥ 2,0. Це є ознакою ефективного ведення бізнесу у 

більшості секторів (створюється достатнє значення для покриття заробітної 

плати працівників, амортизації, банківських відсотків, податків, дивідендів 

акціонерів). Досить залишилося для інтенсивних інвестицій у розвиток; 

 2,0 > VAIC ≥ 1,75. Бізнес знаходиться у відносно гарній формі, але 

не гарантує довгострокової безпеки. Всі зобов'язання виконані, але доданої 

вартості для інвестицій у бізнес недостатньо, і тому майбутній успіх бізнесу є 

невизначеним; 

 1,75 > VAIC ≥ 1,25. Занепокоєння. Виживання компанії є під 

загрозою - не створено достатньої вартості для забезпечення розвитку бізнесу; 

 1,25 > VAIC ≥ 1,00. Сильне занепокоєння. Компанія на межі 

виживання –випуску недостатньо для покриття всіх витрат, необхідних для 

оперативного ведення бізнесу.  

 VAIC < 1,00. Компанія збиткова, створеної доданої вартості 

недостатньо для покриття витрат на оплату персоналу. 

Розрахунки коефіцієнту VAIC та його складових здійсненні для 

підприємств України в цілому та за видами діяльності у період 2012-2019 рр. 

для варіанту, коли СЕ розглядається як власний капітал, представлені у таблиці 

2.20.  

Аналіз цих результатів свідчить про таке: 

 середнє значення коефіцієнту VAIC для підприємств України в 

цілому складає 4,65, що згідно класифікації А. Пуліка відповідає дуже 

успішному бізнесу. Але це суперечить існуючому стану економіки та процесам 

деіндустріалізації і домінування сировинних галузей в країні; 

 найбільшою складовою коефіцієнту VAIC є НСЕ (ефективність 

людського капіталу), питома вага якої в цілому для країни складає 70 %; 
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Таблиця 2.20 - Коефіцієнт VAIC та його складові для підприємств 

України в цілому та за видами діяльності у 2012-2019 рр. (для СЕ - власний 

капітал) 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В цілому в 

крайні 

VAIC 3,88 3,70 5,03 4,67 5,36 5,27 4,72 4,60 

HCE 2,71 2,58 3,48 3,39 3,92 3,68 3,18 3,05 

SCE 0,63 0,61 0,71 0,70 0,74 0,73 0,69 0,67 

CEE 0,53 0,50 0,83 0,58 0,70 0,85 0,85 0,89 

Сільське 

господарство 

VAIC 4,54 4,12 6,90 7,96 7,00 5,69 4,81 4,35 

HCE 3,34 3,01 5,33 6,45 5,67 4,46 3,67 3,26 

SCE 0,70 0,67 0,81 0,84 0,82 0,78 0,73 0,69 

CEE 0,50 0,44 0,77 0,67 0,51 0,45 0,42 0,39 

Промисловість VAIC 3,69 5,36 4,40 4,56 5,54 5,72 5,02 4,63 

HCE 2,48 3,92 2,94 2,88 3,58 3,52 3,00 2,89 

SCE 0,60 0,74 0,66 0,65 0,72 0,72 0,67 0,65 

CEE 0,62 0,70 0,80 1,02 1,24 1,48 1,35 1,09 

Будівництво VAIC 2,77 4,99 20,41 1,56 1,20 1,00 -6,47 14,22 

HCE 1,58 3,03 3,38 3,19 3,83 3,22 2,93 3,84 

SCE 0,37 0,67 0,70 0,69 0,74 0,69 0,66 0,74 

CEE 0,82 1,29 16,33 -2,31 -3,36 -2,91 -10,06 9,64 

Торгівля VAIC 1,00 6,85 -5,73 1,51 -6,58 22,95 10,31 7,89 

HCE 3,22 4,06 6,05 5,16 4,93 4,80 4,39 4,03 

SCE 0,69 0,75 0,83 0,81 0,80 0,79 0,77 0,75 

CEE -2,91 2,04 -12,61 -4,45 -12,31 17,36 5,15 3,11 

Транспорт VAIC 3,52 3,09 3,72 3,46 3,90 3,52 2,99 3,20 

HCE 2,57 2,01 2,41 2,64 3,00 2,57 2,07 2,11 

SCE 0,61 0,50 0,59 0,62 0,67 0,61 0,52 0,53 

CEE 0,35 0,58 0,72 0,20 0,24 0,35 0,39 0,56 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

 найбільше середнє значення коефіцієнту VAIC у період 2012-2019 

рр. мало місце у сільському господарстві (5,67). При цьому питома вага 

складової НСЕ (ефективність людського капіталу) складає 78 %. Слід 

зазначити, що мова йде про сировинну галузь. Таке протиріччя можна пояснити 

тим, що сільське господарство є однією з провідних експортних галузей країни, 

продаж продукції здійснюється за світовими цінами і, відповідно, виручка 

містить значну валову додану вартість. Ще одним впливовим фактором є 

природний капітал у вигляді землі, внесок якого включається у внесок 

людського капіталу; 
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 складова CEE (ефективність використання капіталу) у сфері 

будівництва (2015-2018 рр.) та торгівлі (2012 рік, 2014-2016 рр.) мала від'ємне 

значення. Це обумовлено від'ємним значенням власного капіталу, що свідчить 

про те, що діяльність підприємств забезпечується за рахунок позикових коштів; 

 малі значення власного капіталу (позитивні та від'ємні) у порівнянні 

з валовою доданою вартістю в торгівлі обумовили дуже високі значення 

складової CEE, що, в свою чергу, обумовило дуже великі значення коефіцієнту 

VAIC, як зі знаком плюс так і мінус (-6,58 у 2016 році та 22,95 у 2017 році у 

торгівлі), що не відповідає задекларованому змісту цього показника, а саме 

оцінка ефективності інтелектуального капіталу. 

Для вирішення проблеми від'ємних та дуже великих значень складової 

CEE (ефективність використання капіталу) і відповідно коефіцієнту VAIC 

низка дослідників використовуємий капітал визначають як усі активи. 

Розрахунки коефіцієнту VAIC для цього випадку представлені у таблиці 2.21.  

Таблиця 2.21 - Коефіцієнт VAIC та його складові для підприємств 

України в цілому та за видами діяльності у 2012-2019 рр.(для СЕ – усі 

активи) 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В цілому в 

крайні 

VAIC 3,53 3,37 4,40 4,26 4,83 4,62 4,08 3,96 

HCE 2,71 2,58 3,48 3,39 3,92 3,68 3,18 3,05 

SCE 0,63 0,61 0,71 0,70 0,74 0,73 0,69 0,67 

CEE 0,19 0,17 0,21 0,16 0,17 0,21 0,21 0,24 

Сільське 

господарство 

VAIC 4,31 3,90 6,46 7,56 6,61 5,45 4,60 4,16 

HCE 3,34 3,01 5,33 6,45 5,67 4,46 3,67 3,26 

SCE 0,70 0,67 0,81 0,84 0,82 0,78 0,73 0,69 

CEE 0,27 0,22 0,32 0,27 0,12 0,21 0,21 0,24 

Промисловість VAIC 3,31 4,86 3,83 3,74 4,54 4,50 3,93 3,82 

HCE 2,48 3,92 2,94 2,88 3,58 3,52 3,00 2,89 

SCE 0,60 0,74 0,66 0,65 0,72 0,72 0,67 0,65 

CEE 0,24 0,20 0,23 0,21 0,23 0,26 0,25 0,27 

Будівництво VAIC 2,04 3,84 4,28 3,99 4,72 4,07 3,74 4,80 

HCE 1,58 3,03 3,38 3,19 3,83 3,22 2,93 3,84 

SCE 0,37 0,67 0,70 0,69 0,74 0,69 0,66 0,74 

CEE 0,09 0,14 0,19 0,12 0,15 0,16 0,15 0,22 
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Продовдення таблиці 2.21 

Торгівля VAIC 4,08 4,98 7,14 6,18 5,91 5,82 5,39 5,01 

HCE 3,22 4,06 6,05 5,16 4,93 4,80 4,39 4,03 

SCE 0,69 0,75 0,83 0,81 0,80 0,79 0,77 0,75 

CEE 0,17 0,17 0,26 0,21 0,19 0,23 0,23 0,24 

Транспорт VAIC 3,49 2,79 3,29 3,40 3,81 3,39 2,81 2,92 

HCE 2,57 2,01 2,41 2,64 3,00 2,57 2,07 2,11 

SCE 0,61 0,50 0,59 0,62 0,67 0,61 0,52 0,53 

CEE 0,31 0,28 0,29 0,13 0,15 0,21 0,21 0,28 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Значення коефіцієнту VAIC дещо зменшилися, але залишилися на 

високому рівні (більше 2,5), що згідно класифікації А. Пуліка відповідає дуже 

успішному бізнесу. Середні значення коефіцієнту VAIC у період 2012-2019 рр. 

представлені у таблиці 2.22, з якої видно, що він має високі значення, а це 

згідно класифікації А. Пуліка вказує на ефективне використання 

інтелектуального капіталу в Україні, що суперечить існуючому стану 

економіки.  

Таблиця 2.22 - Середні значення коефіцієнту VAIC та його складових 

для підприємств України в цілому та за видами діяльності у 2012-2019 рр. 

(для СЕ – усі активи) 

  HCE SCE CEE VAIC 

Усього 3,25 0,69 0,20 4,13 

Сільське господарство 4,40 0,76 0,23 5,38 

Промисловість 3,15 0,68 0,24 4,07 

Будівництво 3,12 0,66 0,15 3,94 

Торгівля 4,58 0,77 0,21 5,56 

Транспорт 2,42 0,58 0,23 3,24 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019  роки 

Для пояснення цього протиріччя розглянемо методичні засади моделі 

коефіцієнту VAIC. В ній використовуються такі поняття як «людський 

капітал», «структурний капітал» та «інтелектуальний капітал». Але їх 

інтерпретація та розуміння не відповідають загальновизнаним.  

По-перше, в моделі людський капітал інтерпретується як витрати на 

персонал (заробітна плата та нарахування на неї). Але це не є людським 

капіталом, а є платою за його використання. Так саме як орендна плата за 
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використання фізичного капіталу (основних засобів) не є фізичним капіталом. 

Теж саме можна казати про відсотки по вкладах у банки, бо це є плата за 

використання фінансового капіталу, а не він сам. У багатьох наукових працях 

витрати на персонал використовують для  оцінки людського капіталу на основі 

доходного підходу шляхом їх дисконтування та наступного складання або їх 

капіталізації (Капелюшников Р., n.d._1; Капелюшников Р., n.d._2; Корицкий 

А.В., 2000; Корицкий А.В., 2013; Буркинський Б.В та Гоячук В.Ф., 2014). Така 

оцінка людського капіталу у кілька разів, а той і на порядок перевищує витрати 

на персонал. 

По-друге, в моделі коефіцієнту VAIC структурний капітал (SC) 

визначається як різниця між доданою вартістю (VA) та людським капіталом 

(HC), тобто: 

 

SC = VA – HC. 

 

Якщо врахувати наведене в моделі визначення VA, а саме: 

 

VA = HC + Р + А, 

 

де Р – операційний прибуток;  

А – амортизація, 

то ми отримуємо, що  

 

SC = Р + А. 

 

Але структурний капітал не може розраховуватися як сума операційного 

прибутку та амортизації, бо, як було визначено у главі 1, фахівці його 

визначають як програмне забезпечення, організаційні структури, ідеї, торгові 

марки, патенти, ліцензійні угоди, стосунки з клієнтами та ін. Крім того, коли 

http://www.libertarium.ru/libertarium/kapelushnikov
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операційний прибуток є від'ємний, то структурний капітал компанії також може 

бути від'ємним, що суперечить його сутності (Justyna Fijałkowska, 2014). 

По-третє, в моделі коефіцієнту VAIC сума структурного та людського 

капіталів визначається як інтелектуальний капітал (ІC) і як додана вартість 

(VA). Тобто, інтелектуальний капітал визначається як валова додана вартість , а 

саме: 

 

ІC = VA. 

 

Але це суперечить економічній сутності доданої вартості, яка 

створюється усіма видами капіталу, що використовує підприємство – фізичним, 

природним, інтелектуальним, соціальним, фінансовим та ін. І тому додана 

вартість не може розглядатися як інтелектуальний капітал. Крім того, з точки 

зору системної динаміки, інтелектуальний капітал та додана вартість - це різні 

за своєю суттю типи показників. Інтелектуальний капітал відноситься до типу 

«рівні», які представляють собою значення змінних, накопичені в результаті 

різниці між вхідними та вихідними потоками, а додана вартість відноситься до 

типу «потоки», які характеризують швидкості зміни рівнів. 

Таким чином, модель коефіцієнту VAIC декларує використання концепції 

інтелектуального капіталу, але на справі цього немає і тому він не може 

розглядатися як інструмент оцінки інтелектуального капіталу. В той же час 

його можна застосувати для оцінки ефективності використання ресурсів 

підприємства. Бо перша складова коефіцієнту VAIC, а саме НСЕ (HCE = VA / 

HC) визначає, скільки створюється доданої вартості на одиницю витрат на 

персонал, а друга CEE (CEE = VA / CE) визначає, скільки створюється доданої 

вартості на одиницю використовуємого капіталу (власного капіталу або усіх 

активів).  

4. Методи підрахунку очок. Дані методи визначають різні компоненти 

інтелектуального капіталу, які будуть представлені в системі показників або в 

діаграмах. Застосування методу підрахунку балів не передбачає отримання 

https://content.sciendo.com/search?f_0=author&q_0=Justyna+Fija%C5%82kowska
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грошової оцінки інтелектуального капіталу. Переваги цих методів полягають у 

тому, що вони можуть створити більш вичерпну картину стану підприємства, 

ніж фінансові показники, і що вони можуть бути легко застосовані на будь-

якому рівні організації. Вони вимірюються ближче до події і тому звітність 

можна отримувати більш точну і більш швидше, ніж чисто фінансові 

показники. Недоліками цих методів є те, що показники є контекстуальними і 

повинні бути налаштовані окремо для кожного підприємства і кожної мети, що 

робить порівняння різних підприємств дуже важким. Методи підрахунку очок є 

новими і нелегко сприймаються суспільством та менеджерами, які звикли, в 

основному, використовувати фінансові показники. 

Підсумовуючи аналіз існуючих методів оцінки прихованих активів та їх 

основної складової – інтелектуального капіталу, слід зазначити, що вони мають 

суттєві методологічні вади та труднощі при застосуванні та зборі необхідних 

вихідних даних. 

У зв’язку з цим, пропонується повернутися до визначення 

методологічної бази оцінки прихованих активів. Як базові  положення будемо 

використовувати такі: 

 капітал - це вартість, яка створює додану вартість; 

 капітал підприємства є більш ширше поняття, ніж його балансові 

активи. Під капіталом підприємства, який забезпечує створення валової доданої 

вартості, будемо розуміти активи, які обліковані у балансі підприємства, та 

приховані активи, у тому числі інтелектуальний капітал, орендовані фізичні 

активи (основні засоби та ін.), природний капітал, соціальний капітал та інші 

активи (рис. 2.26); 

 оцінку усіх видів капіталу, які використовує підприємство для 

створення валової доданої вартості, або суспільну вартість підприємства 

будемо здійснювати на основі доходного підходу, а як доход будемо розуміти 

валову додану вартість; 

 приховані активи будемо визначати як різницю між суспільною 

вартістю підприємства (вартість усіх видів задіяного капіталу) та вартістю його 
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балансових активів, тобто як різницю між оцінками капіталізації підприємства 

на основі доходного та витратного підходів. 

Капітал, який обліковується у бухгалтерському балансі 

Основні 

засоби 

 Нематеріальні 

активи 

 Грошові  

кошти  

 Запаси та 

інші активи 

 

 

 

Валова додана вартість 

 

 

   

Людський 

капітал 

 Орендовані 

основні засоби 

 Соціальний 

капітал 

 Природний 

капітал 

Приховані активи 

Рис. 2.26. Види капіталу, які створюють валову додану вартість  
Джерело: запропоновано автором  

Вартість прихованих активів (ПА) будемо розраховувати згідно формули: 

 

ПА = СВП – БВА, 

 

де СВП - суспільна вартість підприємства;  

БВА – балансова вартість активів. 

У параграфі 2.1 була здійснена оцінка реальної капіталізації підприємств 

України на основі витратного підходу, яка відповідає балансовій вартості 

активів, а у параграфі 2.2, на основі доходного підходу, була здійснена оцінка 

суспільної вартості підприємства. Зробимо порівняння цих оцінок. Для цього в 

роботі здійснено розрахунок коефіцієнту Кд/в,, як співвідношення реальної 

капіталізація підприємств на основі доходного (суспільна вартість) та 

витратного підходів балансова вартість активів), тобто: 

 

Кд/в = Од/ Ов, 

 

де Од, Ов – оцінка реальної капіталізація підприємств на основі, відповідно, 

доходного та витратного підходів. 
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Результати розрахунку коефіцієнту Кд/в показують, що він у 2012-2019 рр. 

коливався навколо середнього значення 1,65 (рис. 2.27). Це свідчить про 

наявність прихованих активів. 
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Рис. 2.27. Коефіцієнт Кд/в для підприємств України у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором 

У сільському господарстві та транспорті у 2012-2019 рр. мала місце 

тенденція до зменшення коефіцієнту Кд/в з 2,86 та 2,91 відповідно до 2,16 та 

2,70. При цьому у сільському господарстві суттєве падіння відбулося у 2016 

році і пов’язано воно з різким зростанням дебіторської заборгованості і, 

відповідно, суттєвим зростанням вартості активів. У транспорті суттєве падіння 

коефіцієнту Кд/в відбулося у 2015 році і пов’язано зі значною індексацією 

основних засобів та нематеріальних активів і, відповідно, суттєвим зростанням 

вартості активів (рис. 2.28). 
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 Рис. 2.28. Коефіцієнт Кд/в для підприємств сільського господарства та 

транспорту у 2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором  
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Результати розрахунків коефіцієнту Кд/в для підприємств промисловості 

у 2012-2019 рр. свідчать про тенденцію до його збільшення з 1,44 до 1,66, але 

він нижче ніж в цілому в країні (середні значення, відповідно, 1,43 та 1,65). У 

торгівлі також мало місце позитивна тенденція щодо коефіцієнту Кд/в, але він 

вище ніж у промисловості та в цілому в країні (середнє значення 1,94) (рис. 

2.29).  
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Рис. 2.29. Коефіцієнт Кд/в для підприємств промисловості та торгівлі у 

2012-2019 рр. 
Джерело: розраховано автором 

У будівництві на протязі 2012-2019 рр. мала місце тенденція до 

збільшення коефіцієнту Кд/в, в той же час слід відмітити, середнє значення 

цього коефіцієнту складало 2,63 (рис. 2.30).  
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 Рис. 2.30. Коефіцієнт Кд/в для підприємств у сфері будівництва у 2012-

2019 рр. 
Джерело: розраховано автором 
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Вартість прихованих активів була розрахована згідно формули 2.7. 

Розрахунки за період 2012-2019 рр. свідчать, що середня питома вага 

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 % (табл. 2.23).  

Таблиця 2.23 - Середня питома вага прихованих активів у 

загальному обсязі капіталу підприємств за видами діяльності  

у 2012-2019 рр. 

  

Питома вага прихованих 

активів, % 

Усього 38,2% 

Сільське господарство 55,9% 

Промисловість 29,3% 

Будівництво 59,4% 

Торгівля 47,4% 

Транспорт 50,9% 
Джерело: розраховано автором 

Високий рівень прихованих активів у сільському господарстві певною 

мірою можна пояснити тим, що, на відміну від інших видів діяльності, валова 

додана вартість створюється, окрім фізичного, людського, соціального, 

фінансового капіталів, ще й природним капіталом у вигляді землі, а також 

внаслідок того, що сільське господарство України в сучасних умовах стало 

однією із провідних експортних галузей. 

Спираючись на оцінку прихованого капіталу, перейдемо до оцінки його 

складових.  

Людський капітал. Існують різні підходи до оцінки людського капіталу 

(Корицкий А. В., 2013; Буркинський Б.В. та Горячук В.Ф., 2014). Широке 

визнання отримав підхід на основі методу капіталізації витрат на оплату 

персоналу, а саме: 

 

ЛК =  ОП/ r, 

 

де ЛК – людський капітал;  

ОП – оплата персоналу; 
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 r - ставка капіталізації. 

Як ставки капіталізації використовувалися ті ж самі, що й при 

розрахунках суспільної вартості підприємств за видами діяльності. Розрахунки 

за період 2012-2019 рр. свідчать, що середня питома вага людського капіталу у 

загальному обсязі капіталу підприємств в країні складає 27,0 %, найменша - у 

сільському господарстві та торгівлі, відповідно, 21,0 % і 19,1 %, а найбільша - у 

промисловості та транспорті – 30,1 та 37,0 % (табл. 2.24).  

Таблиця 2.24 - Середня питома вага людського капіталу в 

загальному обсязі капіталу підприємств за видами діяльності  

у 2012-2019 рр. 

  

Питома вага людського 

капіталу, % 

Усього 27,0 

Сільське господарство 21,0 

Промисловість 30,1 

Будівництво 29,5 

Торгівля 19,1 

Транспорт 37,0 
Джерело: розраховано автором 

Орендовані основні засоби. Згідно Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, в Україні орендовані основні засоби обліковуються на позабалансовому 

рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», при цьому їх вартість у загальній 

сумі активів підприємства не враховується (ПСБУ, 2007). Це дозволяє уникнути 

подвійного обліку, якщо мова йде не про одне конкретне підприємство, а про 

усі підприємства окремого виду діяльності або усі підприємства країни, бо 

орендовані основні засобі обліковуються на балансі підприємства орендодавця.  

Природний капітал. В Україні корисні копалини, землі сільського 

господарського призначення та інші природні ресурси, в основному, є 

державною власністю. Тому вони не обліковуються на балансі підприємств. 

Тобто, вони є прихованими активами, які можуть мати дуже суттєве значення 

для створення валової доданої вартості підприємств, наприклад, в сфері 

сільського господарства (земля) або добувної промисловості (корисні 

копалини). Вартість природних ресурсів визначається згідно їх оцінки на 

відповідних ринках або із залученням експертів (оцінщиків). 
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Оцінка вартості задіяних сільськогосподарських земель можна здійснити 

на основі орендної плати за 20-ти річний строк: 

 

В = О * 20, 

 

де В - вартість задіяних сільськогосподарських земель;  

О – орендна плата за 1 гектар сільськогосподарських земель. 

Розрахунок вартості задіяних земель сільськогосподарських підприємств 

здійснено виходячи з того, що частка складає 80 % у загальному обсязі задіяних 

сільськогосподарських земель (табл. 2.25).  

Таблиця 2.25 - Площа та вартість задіяних земель 

сільськогосподарських підприємств в Україні у 2012-2017 рр. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Площа задіяних земель, 

млн. га 26,2 27,2 26,3 26,2 26,3 27,0 26,3 26,3 

Площа задіяних земель у 

сільськогосподарських 

підприємствах, млн. га 20,9 21,8 21,1 21,0 21,1 21,6 21,2 21,4 

Орендна плата за 1 га, 

грн. 539 617 737 860 1039 1369 1700 1700 

Вартість задіяних земель 

у сільськогосподарських 

підприємствах, млрд. грн. 225,5 268,5 310,4 360,5 438,0 591,3 720,8 727,6 
Джерело: розраховано автором на основі даних:  Стоимость аренды сельхозземель за 

год выросла на 25% - режим доступа: 

https://biz.censor.net.ua/news/3050594/stoimost_arendy_selhozzemel_za_god_vyrosla_na_25; 

Аренда гектара земли в Украине стоит 615 гривен - режим доступа: 

https://lb.ua/economics/2014/01/31/253945_arenda_gektara_zemli_ukraine.html; Какова 

стоимость сельхозземель и их аренды в странах ЕС и Украине- режим доступа: 

http://milkua.info/ru/post/kakova-stoimost-selhozzemel-i-ih-arendy-v-stranah-es-i-ukraine 

Площа задіяних земель сільськогосподарських підприємств у 2012-2019 

рр. дещо коливалася і в середньому складала 21,2 млн. га, а вартість зросла у 

3,23 разу внаслідок значного збільшення орендної плати і перевищила 700 

млрд. грн. 

Соціальний капітал. Під цим видом капіталу будемо розуміти 

організаційний та клієнтський капітал, які можна розглядати відповідно як 

внутрішня та зовнішня складові соціального капіталу підприємства, про які 

йшла мова у розділі 1. Як ще одну складову соціального капіталу підприємства 

https://biz.censor.net.ua/news/3050594/stoimost_arendy_selhozzemel_za_god_vyrosla_na_25
https://lb.ua/economics/2014/01/31/253945_arenda_gektara_zemli_ukraine.html
http://milkua.info/ru/post/kakova-stoimost-selhozzemel-i-ih-arendy-v-stranah-es-i-ukraine
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будемо розглядати зовнішнє інституціональне середовище, пов’язане зі станом 

ринку, ефективністю державного управління, корупцією та іншими факторами. 

Ця складова може чинити негативний вплив на створення валової доданої 

вартості і може розглядатися як від’ємний капітал і, відповідно, обумовити 

від’ємне значення соціального капіталу підприємства. На таку можливість 

вказує Рональд Бекер, який виділяє в структурі інтелектуального капіталу 

людський капітал, структурний капітал і соціальний капітал. Він акцентує увагу 

на існуванні негативного людського капіталу, негативного структурного 

капіталу, і негативного соціального капіталу. Незважаючи на парадоксальність 

такого явища, він пояснює це тим, що не кожен елемент інтелектуального 

капіталу сприяє отриманню прибутку. Рональд Бекер пише: «Приклади 

негативного інтелектуального капіталу в організації включали тверду 

прихильність до старих методів, які перешкоджають Вашим людям в 

досягненні їх потенціалу» (Лекаркина Н.К. , 2017).  

Щодо даного положення, то на перший погляд виникає питання про те, чи 

може капітал бути негативним. На підтримку твердженням Рональда Бекера  

слід додати, що існують й інші чинники, які відносяться до складових 

соціального капіталу і які можуть негативно впливати на створення доданої 

вартості і, відповідно, розглядатися як негативний капітал. В умовах України це 

неефективна діяльність уряду, незадовільна якість законодавчої та нормативної 

бази, низький рівень дотримання законів та нормативних актів, величезні 

масштаби корупції, яка охоплює усі рівні влади та суспільства. 

Таким чином, можна казати про можливість від’ємних значень 

соціального капіталу.  

Виходячи з вищевикладеного, оцінку соціального капіталу для окремого 

підприємства пропонується здійснювати таким чином: 

 

СК = ПА – ЛК – ООЗ – ПК,        

 

де СК – соціальний капітал підприємства;  
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ПА – приховані активи підприємства;  

ЛК – людський капітал підприємства;  

ООЗ – орендовані основні засоби;  

ПК – природний капітал. 

А для виду діяльності або усіх підприємств країни, враховуючи характер 

обліку оренди основних засобів,  так: 

 

СК = ПА – ЛК – ПК, 

 

де СК – соціальний капітал підприємства;  

ПА – приховані активи підприємства;  

ЛК – людський капітал підприємства;  

ПК – природний капітал. 

Розрахунки середньої соціального капіталу у загальному обсязі капіталу 

підприємств за видами діяльності за період 2012-2019 рр. представлено у 

таблиці 2.26. Вони свідчать, що середня питома вага соціального капіталу у 

загальному обсязі капіталу підприємств в країні складає 8,1 %, найбільша - у 

будівництві та торгівлі – близько 30 %, у сільському господарстві та 

транспорті, відповідно, 7,1 % та 13,9 %, а найменша - у промисловості та й ще 

від’ємна – 0,8 %. 

 

Таблиця 2.26 - Середня питома вага соціального капіталу в 

загальному обсязі капіталу підприємств за видами діяльності  

у 2012-2019 рр. 

  
Питома вага соціального 

капіталу, % 

Усього 8,1 

Сільське господарство 7,1 

Промисловість -0,8 

Будівництво 29,8 

Торгівля 28,3 

Транспорт 13,9 
Джерело: розраховано автором  
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Високі значення частки соціального капіталу у транспорті можна 

пояснити вигідним географічним розташуванням на перехресті торгових 

шляхів та значним потенціалом експорту. Від’ємне значення соціального 

капітулу у промисловості можна пояснити процесом деіндустріалізації, 

низьким технологічним рівнем і відповідного відтоку кваліфікованої робочої 

сили за кордон, високими ставками по кредитах і нестачею оборотних коштів. 

Структура загального обсягу капіталу підприємств України за видами 

діяльності з урахуванням прихованих активів у 2012-2019 рр. представлено у 

таблиці 2.27.  

Таблиця 2.27 - Структура капіталу підприємств України за видами 

діяльності з урахуванням прихованих активів у 2012-2019 рр., у відсотках 

 

Балансові (обліковані) 

активи 

Приховані 
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  В
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Усього 61,8 18,3 7,5 20,9 15,1 38,2 27,0 3,2 8,1 

Сільське господарство 44,1 9,1 8,8 19,1 7,1 55,9 21,0 27,8 7,1 

Промисловість 70,7 27,7 8,9 22,7 11,4 29,3 30,1 0,0 -0,8 

Будівництво  40,6 5,0 6,9 14,8 13,9 59,4 29,5 0,0 29,8 

Торгівля 52,6 3,8 10,1 27,4 11,3 47,4 19,1 0,0 28,3 

Транспорт 49,1 33,6 2,2 7,5 5,9 50,9 37,0 0,0 13,9 
Джерело: розраховано автором  

У загальному обсязі капіталу підприємств України найбільшу частку має 

людський капітал – 27,0 %, теж саме у промисловості та транспорті, де питома 

вага людського капіталу складає відповідно 30,1 % та 37,0 %. У сільському 

господарстві найбільшу частку має природний капітал – 27,8 %, а у будівництві 

та торгівлі це соціальний капітал – відповідно 29.8 % та 28,3 %.  

Структура загального обсягу капіталу підприємств України з 

урахуванням прихованих активів у 2012-2019 рр. представлено на рис. 2.31. 
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ОЗ та НМА

18,3%

ДЗ

20,9%

Запаси

7,5%

Інші 

балансові 

активи

15%

Людський 

капітал

27,0%

Природний 

капітал

3,2%

Соціальний 

капітал

8,1%

Приховані 

активи

38,2%

 

Рис. 2.31. Структура капіталу підприємств України з урахуванням 

прихованих активів у 2012-2019 рр., у відсотках 
ДЗ – дебіторська заборгованість; ОЗ та НМА – основні засоби та нематеріальні активи 

Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019  роки  

Зовсім інша структура капіталу підприємств сільського господарства 

(рис. 2.32). По-перше, частка прихованих активів більше 50 %, а основних 

засобів та нематеріальних активів у 2 рази менше.   

ОЗ та НМА

9,1%
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8,8%

ДЗ
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7,1%

Людський 

капітал

21,0%

Природний 

капітал

27,8%

Соціальний 

капітал

7,1%

Приховані 

активи

55,9%

 

2.32. Структура капіталу підприємств сільського господарства з 

урахуванням прихованих активів у 2012-2019 рр., у відсотках 
ДЗ – дебіторська заборгованість; ОЗ та НМА – основні засоби та нематеріальні активи 
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Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки 

Питома вага природного капіталу найбільша серед інших складових і 

складає близько 27,8 %. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Зростання вартості основних засобів підприємств України у  

2012-2019 рр. у фактичних цінах, в основному, обумовлене їх індексацією  

(на 76 %), а у сфері транспорту майже на 100 %. У той же час у сільському 

господарстві та торгівлі визначальну роль відіграло надходження нових 

основних засобів, відповідно на 51 % та 71 %.  

Щорічна амортизація основних засобів підприємств України у 

 2012-2019 рр. в середньому складала 2,6 % від їх первісної вартості, а період 

оновлення близько 38 років. Це не дозволяє вести мову про можливість 

інноваційного розвитку України та переходу до вищих технологічних укладів.  

2. Негативні тенденції відбувалися щодо питомої ваги власного капіталу 

підприємств України, яка зменшилася з 50,6 % у 2001 році до 26,9 % у 2019 

році, а у будівництві у 2014-2018 рр. та торгівлі у 2015-2016 рр. вона набула 

навіть від’ємних значень. 

3. Динаміка вартості активів підприємств України у цінах 2012 року 

свідчить про наявність тенденції до її зменшення. У 2019 році їх вартість склала 

90,4 % від рівня 2012 року,  у промисловості – 92,3 %, у будівництві – 91,5 % і у 

транспорті – 97,0 %. У торгівлі зменшення було більш значним, вартість 

активів у 2019 році склала 83,0 % від рівня 2012 року. Зовсім інша ситуація 

була у сільському господарстві, де за період 2012-2019 рр. активи підприємств 

збільшилися більше ніж у 1,5 рази.  

4. Обсяг валової доданої вартості підприємств України у 2012-2019 рр. у  

цінах 2012 року зменшився на 7,9 %, а у транспорті на 6,2 %. Особливо 

негативна ситуація мала місце у промисловості, де падіння склало 33,8 %, що 
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свідчить про подальший процес деіндустріалізації економіки країни. На цьому 

фоні контрастом виглядає зростання валової доданої вартості на підприємствах 

сільського господарства та торгівлі, відповідно на 8,7 % та 3,1 %, і особливо у 

будівництві  - на 108,8 %.  

Негативні тенденції в економіці країни вплинули і на структуру валової 

доданої вартості підприємств за видами економічної діяльності. Частка 

промисловості зменшилася більше, ніж на чверть, з 41,6 % до 29,9 %.  В той же 

час питома вага сільського господарства зросла з 7,3 % до 8,6 %, будівництва з 

2,4 % до 5,4 %, торгівлі з 18,5 % до 20,7 %, транспорту з 10,4 % до 10,6 %.  

5. Порівняння суспільної та приватної вартості підприємств за видами 

діяльності показує, що, по-перше, приватна вартість підприємств суттєво 

менше суспільної вартості, а по-друге, приватна вартість підприємств країни в 

цілому у 2014 та 2015 роках мала від’ємне значення. У будівництві ця ситуація 

мала місце майже на протязі усього періоду 2012-2017 рр. Єдиний вид 

діяльності, де приватна вартість підприємств була позитивною на протязі 

усього періоду 2012-2019 рр. є сільське господарство. 

6. Золоте правило економіки, в контексті доданої вартості, на протязі 

2013-2019 рр. в цілому для підприємств Україні не виконувалося жодного року. 

7. Поряд зі зменшенням валової доданої вартості підприємств України у 

2012-2019 рр. у цінах 2012 року на 8,4 %, її створення на 1 найманого 

працівника збільшилося на 10,4 %. Це обумовлено тим, що зменшення валової 

доданої вартості відбувалося більш низькими темпами, ніж зменшення 

кількості найманих працівників.  

8. Існуючі методи оцінки прихованих активів та їх основної складової – 

інтелектуального капіталу мають суттєві методологічні вади та труднощі при 

застосуванні та зборі необхідних вихідних даних. Можна казати про 

неможливість використання коефіцієнту Тобіна для оцінки наявності 

прихованих активів, виходячи з наступного. Абсолютна більшість компаній у 

розвинутих країнах має значення коефіцієнту Тобіна менше одиниці, але це не 

може свідчити про відсутність або від'ємне значення прихованих активів, 
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особливо інтелектуального капіталу, бо за своєю природою він і така його 

складова, як людський капітал, не може бути від'ємним. Відповідно різниця між 

ринковою вартістю компанії та вартістю її власного капіталу не може 

розглядатися як вартість прихованих активів. Виходячи з цього, можна зробити 

і більш загальний висновок, що існуючі методи ринкової капіталізації не 

можуть бути використані для здійснення абсолютної оцінки прихованих 

активів. 

Модель коефіцієнту VAIC декларує використання концепції 

інтелектуального капіталу, але на справі цього немає і тому він не може 

розглядатися як інструмент оцінки інтелектуального капіталу як складової 

прихованих активів. В той же час його можна застосувати для оцінки 

ефективності використання ресурсів підприємства. 

9. Розвинуто методичний підхід до оцінки прихованих активів на основі 

оцінки капіталізації підприємств в рамках доходного підходу в контексті 

валової доданої вартості і визначення їх вартості як різниця між суспільною 

вартістю підприємства та вартістю його активів. Обгрунтовано засади оцінки 

складових прихованих активів – людського, природного та соціального 

капіталу. 

10. Підтверджено гіпотезу, що оцінка капіталізації на основі доходного 

підходу в контексті доданої вартості перевищує оцінку на основі витратного 

підходу. Співвідношення цих оцінок у 2012-2019 рр. коливався навколо 

середнього значення 1,65, що свідчить про наявність прихованих активів. 

Середня питома вага прихованих активів у загальному обсязі капіталу 

підприємств країн у 2012-2019 рр. складала 38,2 %, у сільському господарстві, 

будівництві та транспорті більше 50 %, у торгівлі – 47,4 %, а найменша у  

промисловості – 29,3 %. 



 

РОЗДІЛ 3 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

3.1. Управління вартістю підприємства в контексті доданої вартості 

 

Управління підприємством передбачає організацію його діяльності у 

відповідності з певною метою або цілями, які відображають результат його 

діяльності, який очікується. Останнє є складною економічною системою і тому 

має певну низку цілей, які відображають інтереси багатьох суб’єктів, що 

зацікавлені у результатах господарської діяльності підприємства (акціонери, 

менеджери, працівники, постачальники, покупці, профспілки, органи 

державного управління). Традиційно як цілі управління підприємством 

визначають (Давидов О.І,. 2014; Вопросы стоимости, 2009; Ищенко Е., 2005; 

Кузьмин С.С., 2012): 

 збільшення обсягів виробництва (реалізації) продукції; 

 збільшення частки підприємства на ринку; 

 зростання власного капіталу та активів; 

 захист інтересів робітників; 

 задоволення інтересів менеджерів; 

 задоволення інтересів акціонерів; 

 максимізація прибутку. 

Цілі можуть бути пов’язані між собою різного роду зв’язками: причинно-

наслідкового характеру, ієрархічності, взаємодоповнення, сінергетичності, 

протиріччя і т. ін. Тому вибір цілей діяльності підприємства необхідно 

здійснювати не лише на основі ретельного аналізу їх сутності, але й їх 

взаємозв’язків між собою. Цілі діяльності підприємства визначають структуру 

та функції системи його управління (Дуков Д. Ф., 2016). 
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Такі цілі, як збільшення обсягів виробництва (реалізації) продукції, 

звичайно обумовлені, з одного боку, прагненням менеджерів підвищити 

конкурентоспроможність підприємства, а з іншого боку, тим, що їх статус та 

рівень доходів залежить від розміру підприємства. Але зростання обсягів 

виробництва (реалізації) продукції, що не супроводжується відповідними і 

навіть більшими темпами зростання прибутку, може призвести до зменшення 

ефективності виробництва та віддачі від використання власного капіталу та 

активів, погіршення платоспроможності та зростання фінансових ризиків. 

Метою діяльності підприємства може бути збільшення його частки на 

ринку і навіть зайняття домінуючої позиції на ньому. Досягнення цієї мети 

може забезпечити підприємству збільшення обсягів реалізації продукції, 

підвищення рентабельності та покращення іміджу. В той же час, орієнтація на 

цю мету може негативно вплинути на ефективність діяльності підприємства та 

призвести до погіршення його основних фінансово-економічних показників, 

якщо рентабельність реалізації продукції на нових ринках буде менше, ніж на 

ринках, де підприємство діє уже тривалий час. Тому ця мета не може 

розглядатися як головна, а виступати лише як необхідна умова для досягнення 

більш важливих довгострокових цілей. 

Визначення мети як зростання власного капіталу, а у більш широкому 

сенсі збільшення активів, може забезпечити підприємству збільшення обсягів 

виробництва та реалізації продукції. Але зростання власного капіталу, що не 

супроводжується відповідними темпами зростання прибутку, буде свідчити про 

погіршення ефективності виробництва, зниження віддачі від використання 

власного капіталу та активів, зменшення дивідендів акціонерам. 

Метою діяльності підприємства може бути захист інтересів працівників 

шляхом збільшення оплати праці та витрат на підвищення рівня їх кваліфікації. 

Але це може призвести до зменшення інвестицій, необхідних для вирішення 

інших важливих завдань розвитку підприємства, у тому числі впровадження 

нових технологій, просування на ринку нових продуктів і т. ін. Відповідно це 
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може негативно вплинути на розвиток підприємства, його позицій на ринку та 

конкурентоспроможність. 

Чимало фахівців як цілі підприємства визначають задоволення інтересів 

менеджерів. При цьому вважається, що це є необхідною умовою задоволення 

інтересів власників підприємства. Підвищення мотивації менеджерів часто 

забезпечується за допомогою опціонів на покупку акцій компанії, якій вони 

керують. Чим вище ринкова ціна акцій на момент виконання опціону, тим 

більший дохід можуть отримати керівники компанії від реалізації права 

покупки. Може виникнути думка, що у даному випадку інтереси менеджерів і 

власників компанії збігаються. Для того щоб підтвердити або спростувати це 

необхідно визначити, яким чином досягнуто зростання вартості акцій. Останнє 

може бути забезпечено за рахунок зростання прибутку, який викликано 

збільшенням капіталу, а це, у свою чергу, можна зробити за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Чим більше частка прибутку підприємства 

залишається нерозподіленим, тим більше приріст капіталу і, отже, прибутку. В 

результаті керівники компанії отримують додатковий дохід, який не залежить 

від результатів їх діяльності. При цьому слід зазначити, що нерозподілений 

прибуток - це дохід, який не отримують акціонери. В результаті задоволення 

інтересів менеджерів забезпечується за рахунок інтересів акціонерів. 

Широке визнання як цілі отримала максимізація прибутку. При цьому 

мова йде не тільки про абсолютний обсяг прибутку, але й про прибуток на одну 

акцію, прибуток на одиницю активів, прибуток на одиницю власного капіталу. 

Використання цього критерію зазвичай обґрунтовують тим, що це є метою 

існування підприємства. Але він має низку недоліків: 

 прибуток дає лише поточне уявлення про фінансово-економічний 

стан підприємства; 

 максимізація прибутку у поточному періоді може зашкодити 

розвитку підприємства у довгостроковій перспективі  (Синявский Н.Г., 2004); 

 не враховує результати діяльності у минулому і не забезпечує 

уявлення про можливі результати діяльності у майбутньому; 
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 існує імовірність отримання спотвореної оцінки прибутку внаслідок 

маніпулювань у бухгалтерському обліку і складані фінансової звітності, при 

наймі у короткостроковому періоді.  

У зв'язку з цим окремі фахівці ставлять під сумнів доцільність 

використання максимізації прибутку як цілі діяльності підприємства. Вони 

пропонують використовувати цей критерій лише як одну із низки цілей 

підприємства, або необхідну умову для досягнення більш важливих цілей 

розвитку підприємства (Малютин А., 2008; Ищенко Е., 2005)  

Використання прибутку як цілі діяльності підприємств в Україні не дає 

реального уявлення про їх стан внаслідок того, що значна частка підприємств є 

збитковими: у 2015-2019 рр. їх частка в середньому складала  

26,8 % (Діяльність суб'єктів господарювання, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Значною мірою це обумовлено використанням підприємствами різних схем 

оптимізації податкового навантаження та великими масштабами тіньової 

економіки. Насправді багато збиткових підприємств отримують чималий 

господарський результат у вигляді доданої вартості (Ласточкин Ю.В. & 

Ицкович И.И., 2005). 

Підсумовуючи аналіз можливих цілей діяльності підприємств, можна 

зробити висновок, що традиційні критерії управління не відповідають потребам 

забезпечення ефективного і стійкого розвитку підприємств в сучасній 

економіці. В останні десятиліття багато керівників та науковців як 

альтернативу визначають збільшення вартості підприємства (Керанчук Т.Л., 

2011; Давидов О.І., 2014). Цей показник відображає сумарний ефект 

інвестиційної, оперативної та фінансової діяльності підприємства. Він є 

інтегральною оцінкою не тільки результатів минулої і поточної діяльності 

підприємства, але і його фінансово-економічного потенціалу у майбутньому, а 

також враховує інтереси різних стейкхолдерів (зацікавлених суб’єктів) 

(Костырко Р., Тертычная Н. & Шевчук В.,  2008). 

Визначення мети як зростання вартості підприємства зумовлює якісну 

трансформацію управлінського процесу. Вартісноорієнтований підхід до 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2$
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управління підприємством дозволяє об'єднати в єдине ціле всі бізнес-процеси 

на підприємстві, консолідувати дії власників, менеджерів і робітників у 

напрямку зростання його вартості. Збільшення вартості підприємства є 

довгостроковою метою його діяльності в умовах підвищення рівня конкуренції, 

циклічності та динамічності розвитку економіки, значної невизначеності 

зовнішнього господарського середовища. 

Вартісноорієнтований підхід до управління має на меті не стільки 

отримання поточних вигод, скільки формування основи для отримання значних 

позитивних результатів діяльності підприємства у довгостроковій перспективі, 

серед яких головним має бути зростання вартості підприємства. Орієнтація на 

зростання вартості підприємства у середній і довгостроковій перспективі 

потребує формування системи управління, яка передбачає оцінку результатів 

діяльності підприємства на основі його вартості, створення відповідних 

механізмів та інструментів управління (Теплова Т.В., 2007, с. 29-30). При цьому 

важливо зазначити, що зростання вартості підприємства не може розглядатися 

як лише одна єдина мета. Такі цілі, як зростання масштабів виробництва, 

збільшення обсягів реалізації продукції, зростання активів, максимізація 

прибутку, врахування інтересів менеджерів та інші, мають бути допоміжними 

по відношенню до головної мети – збільшення вартості підприємства. Ціль у 

вигляді зростання вартості підприємства впорядковує взаємовідносини всіх 

інших цілей (рис. 3.1). 

Вартість підприємства характеризується підвищеною чутливістю до змін 

його внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування, знаходиться під 

впливом багатьох чинників. Визначення цих чинників дозволяє виявити 

пріоритети в управлінні. Збільшення вартості підприємства залежить не тільки 

від фінансово-економічного стану самого підприємства, його взаємовідносин з 

покупцями, постачальниками, фінансово-кредитними організаціями, органами 

влади, але й стану та перспектив розвитку галузі і економіки в цілому 

(Шатраков А.Ю.,. Комков Н.И, Мерсиянов А.А. & Шамин М.А., 2008, с. 49).  
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Головна мета 

Підвищення вартості підприємства 
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Рис. 3.1. Взаємовідносини цілей підприємства в контексті 

вартісноорієнтованого підходу 
Джерело: cкладено автором 

Зростання капіталу власників підприємства забезпечується за рахунок 

двох джерел: дивідендів і зростання вартості акцій. Друге джерело доходів, як 

правило, робить основний внесок у збільшення капіталу власників 

підприємства. Це обумовлено тим, що розмір дивідендів обмежено обсягом 

прибутку підприємства, тоді як зростання вартості акцій практично нічим не 

обмежене. У зв'язку з цим виникла концепція управління вартістю 

підприємства. 

Зростання вартості може бути метою не тільки самого підприємства, але 

й держави. Однак деякі рішення, що підвищують вартість підприємства, 

можуть негативно позначатися на інтересах держави. Наприклад, зменшення 

податкового навантаження збільшує прибутковість підприємства і, відповідно, 

його вартість, але зменшує надходження до бюджету держави. З огляду на те, 

що оцінка вартості підприємства робиться в якийсь конкретний момент часу, то 

забезпечивши високий рівень поточних доходів і, відповідно, збільшивши 

очікування майбутніх доходів, ми можемо значно збільшити вартість 

підприємства. Однак значне зростання поточних доходів підприємства може 

супроводжуватися зростанням витрат на рекламу, підвищенням темпів зносу 

обладнання, скороченням інвестицій у підвищення кваліфікації працівників, 

зменшенням виплат дивідендів. У довгостроковій перспективі це може 

призвести до зниження фінансово-економічного потенціалу підприємства. Тому 

можна зробити висновок, що зростання вартості підприємства не може бути 



 

 

166 

єдиною метою його діяльності, особливо в короткостроковій перспективі. Ця 

мета має бути пов'язана з іншими цілями, що забезпечить зростання потенціалу 

підприємства в довгостроковій перспективі. Саме взаємна ув'язка цілей 

підприємства має стати основою для формування інструментарію управління 

його вартістю. 

Визначивши як цілі діяльності підприємства зростання його вартості, ми 

приходимо до необхідності вирішення двох завдань: 

- оцінка вартості підприємства; 

- визначення чинників, що впливають на вартість підприємства. 

Оцінка вартості підприємства. Як було зазначено у розділі 1, ця оцінка 

сьогодні здійснюється на основі трьох підходів: витратного, порівняльного 

(ринкового) і доходного. В рамках першого з них вартість підприємства 

визначається як вартість його активів. Їх оцінка може здійснюватися по 

вартості відтворення, вартості заміщення, балансовій вартості. Цей підхід 

використовується якщо міркування отримання доходу не є основою для 

інвестицій, наприклад, для об’єктів соціального призначення. Тому він майже 

не використовується при управлінні вартістю підприємства. 

Порівняльний (ринковий) підхід особливо ефективний у разі існування 

активного фондового ринку. При цьому вартість підприємства визначається як 

вартість його акцій помножена на їх кількість. Якщо ж акції підприємств не 

торгуються на фондовому ринку, то вартість підприємства визначається 

шляхом зіставлення з цінами на акції аналогічних компаній, що торгуються на 

ринку. Слід зазначити, що оцінка вартості підприємств на фондовому ринку 

залежить від численних факторів: чутки, очікування ринку, можливість 

маніпулювання ринком, рефлексивність, політична ситуація, змова суб'єктів 

ринку і т. ін. (Маркус Я., 2002, с. 41). Крім того, в розпорядженні підприємства 

є низка інструментів, що дозволяють впливати на ринкову вартість своїх акцій: 

викуп власних акцій, їх дроблення і консолідація, збільшення суми активів за 

рахунок позикових ресурсів, оголошення про злиття або поглинання і т. ін. 

Свідомо використовуючи названі інструменти, підприємство може в певних 
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межах впливати на власну вартість. Навіть на розвинених фондових ринках 

інформація має властивість асиметрії, тобто суб'єкти ринку володіють різною і 

неповною інформацією і змушені довіряти інформації, адаптованої кимось, що 

створює передумови для неадекватної оцінки вартості підприємства. На ринках, 

що знаходяться в процесі становлення, проблема точності оцінки вартості 

підприємства тільки посилюється. Це повною мірою відноситься до України. 

В рамках доходного підходу оцінка вартості підприємства  здійснюється 

на основі методу дисконтованих грошових потоків та методу капіталізації. В 

рамках першого методу вартість підприємства визначається як сума 

прогнозованих дисконтованих грошових потоків, де ставка дисконту 

визначається як необхідна інвестору ставка доходу, а грошовий потік - як сума 

чистого прибутку та амортизації (Маркус Я., 2002, с. 41). Цей метод 

використовують для оцінки діючого підприємства, яке знаходиться у стадії 

зростання. Метод капіталізації використовують, коли грошовий потік є 

постійним на протязі усього періоду прогнозування, тобто застосовують до тих 

підприємств, які «відбулися», стабільно з року в рік працюють і 

передбачається, що такий стан збережеться у перспективі.  

Підхід з точки зору дохідності, і особливо, метод дисконтованих 

грошових потоків, визнано найбільш теоретично обґрунтованим при визначенні 

вартості великих и середніх підприємств. У 80-90 % результатам, отриманим на 

підставі методу дисконтованих грошових потоків, надається найбільша питома 

вага у випадку застосування підходу математичного зважування при 

інтерпретації результатів, отриманих в рамках різних підходів (Маркус Я., 

2002, с. 40). 

Як зазначено у розділі 1, усі три підходи до оцінки вартості підприємства 

мають загальний недолік - оцінка здійснюється з точки зору інтересів 

власників, а не суспільства. Враховуючи, що з точки зору експертів доходний 

підхід дає найбільш обґрунтовану оцінку вартості підприємства, а також, що 

валова додана вартість забезпечує більш адекватну оцінку результатів 

діяльності підприємства у порівнянні з прибутком, то пропонується 
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здійснювати оцінку вартості підприємства методом дисконтування потоку його 

валової доданої вартості. 

Фактори, що впливають на вартість підприємства. Визначивши як цілі 

діяльності підприємства зростання його вартості, важливо визначити фактори, 

які впливають на неї. Усю сукупність цих факторів можна поділити на 3 групи: 

 фактори операційної діяльності підприємства: темпи зростання 

обсягів виробництва та реалізації продукції, рентабельність та ін.; 

 фактори інвестиційної діяльності підприємства: темпи зростання 

активів, віддача від інвестицій в оборотні та необоротні активи; 

 фактори фінансової діяльності підприємства: темпи зростання 

власного капіталу, структура капіталу. 

Позитивна динаміка цих факторів тягне за собою зростання вартості 

підприємства. Усі вищезазначені фактори добре відомі, існує чимало методів 

управління ними. У той же час існує проблема - як ці різні показники ув’язати в 

єдине ціле та здійснити їх ранжування з точки зору їх пріоритетності та ступеня 

впливу на вартість підприємства. Важливість вирішення цієї проблеми 

покажемо на прикладі зростання ключових показників діяльності підприємства: 

обсяг реалізації продукції, активи та чистий прибуток. З таблиці 3.1 вбачається 

що результати діяльності підприємства знаходяться на високому рівні і 

зростають все більш швидкими темпами. Але, якщо це розглянути в контексті 

«золотого правила економіки», то картина стає не такою привабливою. У 

нашому прикладі всупереч цьому правилу темпи зростання прибутку нижче, 

ніж темпи зростання обсягів реалізації продукції, а це менше темпів зростання 

активів. Тобто має місце зменшення рентабельності підприємства та зменшення 

віддачі від його активів. 

Таблиця 3.1 - Темпи зростання ключових показників діяльності 

підприємства, у відсотках 

Показники 1 рік 2 рік 3 рік 

Обсяг реалізації продукції 114 117 128 

Активи 115 118 135 

Чистий прибуток 111 115 121 
Джерело: cкладено автором 
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З цього прикладу стає зрозумілим, що непорівнянні у статиці фактори 

стають порівнянними у динаміці. Більш того, у динаміці темпові 

характеристики підприємства мають бути певним чином упорядковані та 

підпорядковані. Тобто, можна казати, по-перше, про наявність нормативної 

(еталонної) моделі функціонування підприємства, і по-друге, про можливість її 

використання при управлінні вартістю підприємства. 

Розглянемо еталонну модель динаміки ключових факторів зростання 

вартості підприємства. Як фактори пропонується прийняти такі: 

- суспільна вартість підприємства (СВП); 

- виручка від реалізації продукції (ВР); 

- чистий прибуток (ЧП); 

- активи (А). 

В умовах обмеженості інформації про підприємство ці показники є 

найбільш доступними і вони відображають найважливіші характеристики стану 

та діяльності підприємства: зростання масштабів діяльності, розмір 

підприємства, віддачу від інвестованого капіталу, рентабельність. Крім того, 

темпи цих факторів можуть бути упорядковані в рамках модифікованого 

варіанту «золотого правила економіки»: 

 

Тсвп > Тчп > Твр > Та > 100 %,     (3.1) 

 

де Тсвп – темп зростання суспільної вартості підприємства;  

Тчп - темп зростання чистого прибутку; 

Твр - темп зростання виручки від реалізації продукції;  

Та - темп зростання активів. 

Запропонована модифікація «золотого правила економіки» може бути 

використана як еталонна модель діяльності підприємства та інструменту 

управління зростанням вартості підприємства. Це зростання не можливо 

забезпечити тільки заходами, що носять короткостроковий ефект. Досягнення 

еталонної динаміки є результатом комплексу заходів, що призводять одночасно 
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і до зростання продуктивності, і до зростання ділової активності, і до зростання 

рентабельності і т. ін. Цьому сприяє взаємна ув’язка різних факторів. Так, для 

забезпечення зростання чистого прибутку (ЧП) більш високими темпами, ніж 

виручки від реалізації продукції (ВР), неможливо за рахунок невиправдано 

високих витрат на рекламу. Оскільки у даному випадку зростання виручки від 

реалізації продукції буде випереджати зростання чистого прибутку відповідно 

суперечити «золотому правилу економіки».  

Дотримання модифікованого «золотого правила економіки» (3.1), за 

виключенням останньої умови (темпи зростання повинні бути більше 100 %) 

має сенс навіть в умовах кризи, коли підприємства скорочують інвестиції, 

обмежують витрати, що негативно впливає на обсяги виручки від реалізації 

продукції. Однак, якщо це буде супроводжуватися зниженням чистого 

прибутку більш повільними темпами, ніж виручки, то можна казати про 

збереження духу «золотого правила економіки». Навіть в умовах економічної 

кризи необхідно прагнути наблизитися до еталонної моделі. Це забезпечить 

збереження економічного потенціалу підприємства та здатність до швидкого 

відновлення після закінчення кризи. 

У параграфі 1.3 було запропоновано нове бачення «золотого правила 

економіки» в контексті валової доданої вартості, а саме: 

 

Tвдв > Тв > Так > 100%,    (3.2.) 

 

де Твдв - темп зміни валової доданої вартості;  

Тв - темп зміни обсягу реалізації продукції;  

Так - темп зміни активів підприємства. 

Шляхом нескладних перетворень співвідношення 3.2 можна представити 

в контексті суспільної вартості підприємств, а саме 

 

Tсвп > Тв > Так > 100%, 
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де Тсвп - темп зміни суспільної вартості підприємства. 

Здійснені розрахунки свідчать, що «золоте правило економіки», в 

контексті його нового бачення, на протязі 2013-2019 рр. в цілому в Україні не 

виконувалося жодного року. Правило виконувалося у сільському господарстві 

лише у 2014 році, у промисловості – у 2016 та 2017 роках, у будівництві - у 

2016 та 2019 роках, у торгівлі - у 2017 році і транспорті - у 2016 році (табл. 3.2). 

Усе це певною мірою свідчить про негативні процеси в економіці країни та її 

окремих видах діяльності. 

Таблиця 3.2 - Виконання «золотого правила економіки» у 2013-2019 

роках 

  Рік Tсвп Тв Так 

Tсвп > 

Тв 

Тв > 

Так 

Так > 

100% 
Усього 2013 96 96 105 0 0 1 

2014 125 103 105 1 0 1 

2015 107 124 135 0 0 1 

2016 132 121 124 1 0 1 

2017 124 124 100 1 1 0 

2018 110 119 109 0 1 1 

2019 119 105 106 1 0 1 

Сільське 

господарство 
2013 93 99 113 0 0 1 

2014 179 133 125 1 1 1 

2015 145 169 176 0 0 1 

2016 105 111 224 0 0 1 

2017 105 113 59 0 1 0 

2018 103 116 108 0 1 1 

2019 102 106 105 0 1 1 

Промисловість 2013 89 98 107 0 0 1 

2014 122 105 107 1 0 1 

2015 104 122 117 0 1 1 

2016 138 122 118 1 1 1 

2017 126 122 113 1 1 1 

2018 107 115 109 0 1 1 

2019 114 99 106 1 0 1 
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Продовження таблиці 3.2 
Будівництво 2013 172 91 112 1 0 1 

2014 123 107 92 1 1 0 

2015 72 95 116 0 0 1 

2016 135 119 102 1 1 1 

2017 122 130 116 0 1 1 

2018 121 137 125 0 1 1 

2019 169 122 117 1 1 1 

Торгівля 2013 106 99 103 1 0 1 

2014 151 101 102 1 0 1 

2015 98 120 119 0 1 1 

2016 115 122 128 0 0 1 

2017 137 128 111 1 1 1 

2018 115 123 116 0 1 1 

2019 112 105 108 1 0 1 

Транспорт 2013 98 98 109 1 0 1 

2014 104 98 99 1 0 0 

2015 132 144 290 0 0 1 

2016 133 124 116 1 1 1 

2017 114 120 81 0 1 0 

2018 104 115 103 0 1 1 

2019 118 108 91 1 1 0 
«1» - умова виконується, «0» - умова не виконується.  

Джерело: складено автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання» за 2017-2019 роки.  

Спираючись на модифіковане «золоте правило економіки» (3.1) як ще 

один інструмент управління зростанням вартості підприємства пропонується 

модифікований варіант моделі Дюпона, тобто:  

 

ВДВ = ВДВ/ЧП * ЧП/ВР * ВР/А * А, 

 

де ВДВ – валова додана вартість;  

ЧП - чистий прибуток; 

ВР - виручка від реалізації продукції; 

А– активи. 

В цій моделі валова додана вартість, на основі якої розраховується 

суспільна вартість підприємства, визначається як добуток чотирьох факторів: 
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 ВДВ/ЧП – відношення, яке визначає ступінь соціальної 

відповідальності бізнесу, і якщо воно зростає, то це свідчить, що частка 

бізнесу у створеній доданій вартості зменшується на користь найманих 

працівників та держави; 

 ЧП/ВР – рентабельність операційної діяльності підприємства; 

 ВР/А - рівень віддачі активів підприємства; 

 А – активи. 

Але цю модель неможливо використовувати, якщо підприємство  

збиткове. Саме така ситуація мала широке розповсюдження в країні та в 

основних видах діяльності у 2013-2017 рр. Тому в роботі було використано 

інший модифікований варіант моделі Дюпона, а саме:  

 

ВДВ = ВДВ/ВР * ВР/А * А, 

 

де ВДВ – валова додана вартість;  

ВР - виручка від реалізації продукції;  

А– активи. 

В цій моделі валова додана вартість визначається як добуток трьох 

факторів: 

 ВДВ/ВР – рентабельність підприємства в контексті валової 

доданої вартості; 

 ВР/А - віддача активів підприємства; 

 А - активи. 

Скористаємося апаратом факторного аналізу для оцінки питомої ваги 

впливу рентабельності підприємства в контексті валової доданої вартості, 

віддачі активів підприємства та обсягу активів на зростання валової доданої 

вартості. 
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Для трьох факторної моделі (у = а * b * c) в рамках інтегрального методу 

кінцеві робочі формули мають такий вигляд (Нестерова С.И , 2014; Іваненко В. 

О., 2012): 

 

∆y(a)  = 0,5 ∆a *(b0*c1 + b1*c0) + 1/3 *∆a * ∆b * ∆c, 

∆y(b)  = 0,5 ∆b *(a0*c1 + a1*c0) + 1/3 *∆a * ∆b * ∆c, 

∆y(c)  = 0,5 ∆c *(a0*b1 + a1*b0) + 1/3 *∆a * ∆b * ∆c. 

 

Результати розрахунків представлені у таблиці 3.3, з якої видно, що в 

цілому в Україні зростання валової доданої вартості, в основному, обумовлено 

зростанням активів (81 %). У той же час у будівництві визначальну роль 

відіграло зростання рентабельності в контексті валової доданої вартості. 

Таблиця 3.3 - Питома вага впливу рентабельності підприємства в 

контексті валової доданої вартості, віддачі активів підприємства та обсягу 

активів на зростання валової доданої вартості у 2012-2019 рр. 

 

Рентабельність в контексті 

валової доданої вартості 

Віддача 

активів 

Обсяг 

активів 

Усього 20% 0% 81% 

Сільське господарство -4% -19% 123% 

Промисловість 7% 7% 85% 

Будівництво 61% 0% 39% 

Торгівля 31% 6% 64% 

Транспорт 0% -55% 156% 
Джерело: розраховано автором на основі даних статистичного збірника «Діяльність 

суб'єктів господарювання за 2017-2019 роки».  

Як ще один інструмент управління вартістю підприємства, пропонується, 

поряд з бухгалтерським балансом, використовувати управлінський баланс в 

контексті капіталізації, який відображає сучасне уявлення про капітал. На 

відміну від бухгалтерського балансу в ньому активи розбиті на 2 частини: 

обліковані та приховані. Обліковані активи – це активи, які відображені у 

бухгалтерському балансі (ліва частина бухгалтерського балансу), приховані 

активи – це активи, які невідображені у бухгалтерському балансі і «додаткові 

активи», які відображають різницю між відновлюваною (реальною) та 

балансовою вартістю облікованих активів.  



 

 

175 

Відповідно вартість активів управлінського балансу можна визначити 

таким чином: 

 

ВАу = ВАб + ВАп, 

 

де ВАу - вартість активів в управлінському балансі;  

ВАб - вартість активів у бухгалтерському балансі;  

ВАп - вартість прихованих активів. 

Це співвідношення відображає зв'язок бухгалтерського та управлінського 

балансів.  

Визначимо розділи обох частин активів в управлінському балансі в 

контексті капіталізації та визначимо складові кожного розділу. Встановимо 

відповідність між складовими активів та видами капіталу (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 - Структура управлінського балансу підприємства в 

контексті капіталізації 

Обліковані активи (активи бухгалтерського балансу) 

Розділ Складові активів 

1. Фізичний капітал  основні засоби (за виключенням земельних 

ділянок, тварин, багаторічних насаджень, 

природних ресурсів);  

 незавершене будівництво;  

 виробничі запаси;  

 незавершене виробництво;  

 готова продукція; 

 товари. 

2. Фінансовий капітал  грошові кошти та їх еквіваленти;  

 фінансові інвестиції; 

 дебіторська заборгованість*; 

 витрати майбутніх періодів 

3. Нематеріальні активи  програмне забезпечення;  

 авторські права; 

 торговельні марки;  

 ноу-хау; 

 гудвіл 

4. Природний капітал  земельні ділянки; 

 природні ресурси; 

 тварини; 

 багаторічні насадження 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83
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 Продовження таблиці 3.4 

Приховані активи 

Розділ Складові  
1. Фізичний капітал  орендовані основні засоби (за виключенням 

земельних ділянок, багаторічних насаджень і 
природних ресурсів); 

 списані основні засоби; 

 «додаткові активи», що відображають 
різницю між відновлюваною (реальною) та 
балансовою вартістю основних засобів, 
незавершеного будівництва, виробничих запасів, 
незавершеного виробництва, готової продукції, 
товарів 

2. Фінансовий капітал  «додаткові фінансові ресурси», що 
відображають різницю між реальною та 
балансовою вартістю фінансових інвестицій 

4. Природний капітал  орендовані земельні ділянки; 

 інші орендовані природні ресурси; 

 «додаткові природні ресурси», що 
відображають різницю між реальною та 
балансовою вартістю власних земельних ділянок, 
та інших природних ресурсів 

5. Інтелектуальний капітал 
5.1. Людський капітал  наймані працівники;  

 працівники зайняті у власній справі 
5.2. Нематеріальні 
активи 

 «додаткові нематеріальні ресурси», що 
відображають різницю між реальною та 
балансовою вартістю нематеріальних активів 

5.3. Організаційний 
капітал 

 організаційна структура та корпоративна 
культура; 

 відносини між працівниками 
5.4. Клієнтський капітал  мережі клієнтів та  постачальників 

6. Соціальний капітал  зовнішнє інституціональне середовище 
* - дебіторська заборгованість є видом фінансових зобов’язань і тому віднесена до 

фінансового капіталу 

Обліковані активи розподіленні на 4 розділи: фізичний капітал, 

фінансовий капітал, природний капітал та нематеріальні активи. Серед 

прихованих активів додатково виділено 5-й розділ – інтелектуальний капітал, 

який поділено на 4 підрозділи: людський капітал, нематеріальні активи, 

організаційний капітал і клієнтський капітал. Саме ці види капіталу в сучасних 

умовах є домінантами економічного розвитку підприємства. Ще однією і вкрай 
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важливою домінантою економічного розвитку підприємства є соціальний 

капітал – 6-й розділ, який включає зовнішнє інституціональне середовище, від 

якого залежить ефективність діяльності підприємства, залучення інвестицій, 

рівень його конкурентоспроможності. 

Звіти про інтелектуальний капітал. Бухгалтерська інформація 

залишається одним з найважливіших джерел інформації, що використовується 

при оцінці вартості підприємства і прийнятті рішень про інвестування капіталу 

в нього. Але вона має бути доповнена іншими формами обліку, наприклад, 

звітом про інтелектуальний капітал, який слід розглядати як додатковий 

інструмент для його оцінювання і управління, а також для демонстрації 

привабливості компанії для інвестицій. Існує два види таких звітів. 

Докладніший звіт готується для менеджменту компанії. Скорочений звіт, в 

якому відсутня інформація, яка не підлягає вільному поширенню, може бути 

підготовлений для публікації з метою залучення інвестицій або для роздачі 

потенційним інвесторам. 

Для дослідження доступні, в основному, скорочені звіти. Вони засновані 

на різних моделях представлення інформації і мають різні назви, наприклад, 

«The Holistic Accounts» (RambØl), «The quality Accounts / The Ethical Accounts» 

(Consultus), Navigator (Scandia), «Human resource accounts» (SCAA, ABB, Telia) 

(Козырев А.Н., 2002). 

Додаткові звіти складаються з певних розділів: 

 розділ «Що є» містить, як правило, інформацію про наявні ресурси 

компанії. Значна частина цієї інформації має нефінансовий характер. 

Відомості про людські ресурси, клієнтів, технології представлені у вигляді 

графіків, діаграм і т. ін.;  

 розділ «Що робиться» містить в основному нефінансову 

інформацію про зусилля менеджменту з розвитку інтелектуального капіталу 

компанії. Спеціальна увага приділяється розвитку людського капіталу, роботі 

з клієнтами, забезпеченню доступу до технологій; 

 розділ «Що виходить» демонструє рух до наміченої цілі. В цьому 



 

 

178 

розділі істотно використовуються фінансові показники, щоб показати, як 

інтелектуальний капітал компанії дозволяє отримати дохід через появу нових 

товарів або послуг, необхідних клієнтам (Козырев А.Н., 2002). 

Звіти про інтелектуальний капітал не можна розглядати ізольовано, вони 

мають сенс тільки в контексті бачення системи управління. Вони дають більш 

адекватне уявлення про підприємство, дозволяють пояснити в десятки і навіть 

сотні разів розрив між його балансовою і ринковою вартістю. Бажаючи 

створити універсальний формат звіту, компанія Skandia використовує 112 

показників інтелектуального капіталу (фінансових і нефінансових). 

Нижченаведена таблиця відображає групову структуру цих показників (табл. 

3.5). 

Таблиця 3.5 - Групова структура показників Skandia Navigator 

Група Показники 

Фінансовий 

фокус 

виручка / працівник 

виручка від нового споживача / сумарна виручка 

прибуток від нових бізнес-операцій 

Споживчий  

фокус 

дні на відвідування (консультування) покупців 

відношення нових продажів до вироблених 

відношення нових споживачів до втрачених 

Технологічний  

фокус 

кількість персональних комп'ютерів на 1 працівника 

середня продуктивність комп'ютерних систем 

тривалість обробки інформації 

Інноваційний 

фокус 

індекс задоволеності персоналу 

витрати на тренінги / адміністративні витрати 

середній вік патентів 

Людський 

фокус 

кількість менеджерів, які мають ступінь вище бакалавра 

річна плинність працівників 

індекс лідерства 
Джерело: на основі методики Scandia Navigator 

Досвід Республіки Білорусь щодо стимулювання зростання вартості 

підприємств. Додана вартість є джерелом доходу власників і працівників 

підприємства та надходжень до бюджету держави. Саме додана вартість визначає 

реальний обсяг виробництва і його вартість. Виходячи з цього, державними 

органами Республіки Білорусь прийнято низку нормативних актів, спрямованих 

на стимулювання підвищення рівня доданої вартості підприємств: Указ 
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Президента Республіки Білорусь від 07.08.2012 №357 «Про порядок 

формування і використання коштів інноваційних фондів», Постанова 

Міністерства економіки Республіки Білорусь, Державного комітету з науки і 

технологій Республіки Білорусь від 23.05.2017 р № 12/11 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій про порядок розрахунку і оцінки відповідності 

критеріям, встановленим Указом Президента Республіки Білорусь від 

07.08.2012 р № 357», Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь та 

Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Білорусь від 

31.05.2012р. № 48/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку доданої вартості та доданої вартості на одного середньооблікового 

працівника (продуктивності праці за доданою вартістю) на рівні організації» 

(УПРБ 2012; ПМЕРБ, 2017; ПМЕРБ, 2012). Основна мета цих нормативних 

актів - підтримка інноваційних проєктів підприємств, які створюють додану 

вартість на 1 працівника на рівні Європейського союзу, підтримка експортної 

орієнтованості підприємств, створення і впровадження нових технологій для 

Республіки Білорусь і світової економіки. 

У Республіці Білорусь інноваційні фонди створюються з метою 

фінансування розвитку високотехнологічних галузей, які забезпечують високий 

рівень конкурентоспроможності національної економіки, формування і 

розвитку інноваційної інфраструктури, виконання новітніх досліджень і 

розробок, інноваційних проєктів. Відповідно до Указу Президента Республіки 

Білорусь от 07.08.2012 №357 визначається порядок формування і використання 

коштів інноваційних фондів (УПРБ 2012). 

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 07.08.2012 р № 

357 фінансування інноваційних проєктів за рахунок коштів республіканського 

централізованого і місцевих інноваційних фондів здійснюється за умови їх 

відповідності таким критеріям: 

- організація технологічного процесу, що забезпечує середній рівень 

доданої вартості на одного працюючого, аналогічний рівню Європейського 

союзу за відповідним видом економічної діяльності або перевищує цей рівень; 

- експортна орієнтованість (перевищення експорту над імпортом) 
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проекту; 

- створення і впровадження технологій (продукції) нових для Республіки 

Білорусь і (або) світової економіки. 

Для оцінки відповідності інноваційних проєктів зазначеним критеріям 

використовуються дані з бізнес-плану інвестиційного проєкту, розробленого 

відповідно до Правил по розробці бізнес-планів інвестиційних проєктів, 

затверджених постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 

31.08.2005 р № 158 (ПМЕРБ, 2005), та дані бухгалтерського обліку. 

Кошти республіканських інноваційних фондів виділяються 

розпорядниками цих фондів організаціям, що перебувають у їх 

підпорядкуванні, а також входять до складу підлеглих їм державних 

виробничих об'єднань, господарських товариств, акції (частки в статутних 

фондах) яких передані в їх управління, дочірнім республіканським унітарним 

підприємствам, підлеглих їм (що входять до їх складу) організацій, 

організаціям, які є учасниками холдингів, акції (частки в статутних фондах) 

керуючих компаній, яких знаходяться в республіканській власності і передані 

їм в управління. З місцевих інноваційних фондів кошти виділяються 

організаціям, що є в комунальній власності, а також господарським 

товариствам, акції (частки в статутних фондах) яких перебувають у 

комунальній власності, та іншим організаціям.  

Наукові, проєктні і конструкторські організації, незалежно від 

підпорядкованості, мають право подавати заявки на участь у відкритому 

конкурсному відборі проєктів (робіт) для фінансування як з республіканських, 

так і місцевих інноваційних фондів. Виділення коштів інноваційних фондів 

недержавним юридичним особам проводиться без збільшення (створення) 

частки держави у статутних фондах цих юридичних осіб (УПРБ, 2012). 

Постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь та 

Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Білорусь від 

31.05.2012р № 48/71 затверджені «Методичні рекомендації щодо розрахунку 

доданої вартості та доданої вартості на одного середньооблікового працівника 

(продуктивності праці за доданою вартістю) на рівні організації» (ПМЕРБ, 
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2017). Відповідно до цієї постанови, додана вартість підприємства являє 

вартісну оцінку його роботи і є джерелом економічного зростання і формування 

доходів власників і працівників підприємства, а також держави. Постанова 

передбачає необхідність проведення аналізу фінансово-економічної діяльності 

підприємства не тільки на стадії формування доданої вартості, але й на стадіях 

її розподілу та використання. 

Таким чином, в Республіці Білорусь валова додана вартість визнана як 

один з головних показників діяльності підприємств і відповідно її зростання як 

цілі підприємств. Як один з інструментів досягнення цієї мети 

використовуються республіканські та місцеві інноваційні фонді. 

 

 

3.2. Податкові інструменти капіталізації підприємств 

 

Сплата податків була і залишається в Україні найголовнішою з перешкод 

для розвитку бізнесу і підвищення рівня капіталізації підприємств. Підприємці 

не тільки переплачують за «послуги» держави, але і терплять масу 

незручностей - непередбачуваність розмірів виплат, необхідність домовлятися, 

давати хабарі, не кажучи вже про власне оформленні звітності, ведення 

податкового обліку та інших технічних складнощах. Податковий тиск потрібно 

послідовно зменшувати шляхом не тільки зниження фінансового навантаження, 

а й підвищення прозорості податкової системи і спрощення ведення 

податкового обліку. Досягти прогресу у цьому напрямку можна, перш за все, за 

рахунок радикального скорочення «корупційного податку», який податкова 

система збирає з бізнесу. Для цього потрібно провести системну податкову 

реформу, яка докорінно змінила б відносини між державою і бізнесом. Існуючі 

взаємини бізнесу з податковою службою руйнівні для держави і для 

підприємців, і в цілому для економіки. За великим рахунком існуюча ситуація 

вигідна тільки податківцям і підприємцям, які використовують різноманітні 

схеми оптимізації та ухиляння від податків. На думку ряду експертів, податкова 

реформа повинна вирішити дві ключові проблеми. 
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По-перше, по можливості усунути дискреції, тобто можливість прийняття 

рішень чиновниками та іншими представниками держави «на свій розсуд». Тоді 

не буде можливості вимагати і давати хабарі, податкові зобов'язання стануть 

передбачуваними, процес сплати податків радикально спроститься. Але до тих 

пір, поки в законодавстві залишаються широкі можливості для дискреції з боку 

чиновників і ухиляння від сплати податків з боку платників, сама по собі 

реформа адміністрування бажаного результату не дасть.  

По-друге, необхідно максимально заміщати прямі податки, якими 

обкладаються безпосередньо доходи підприємств і громадян, на непрямі 

податки і, особливо, на податок на виведений капітал, а також податки на 

майно, а останніх у нас збирають менше 1% від ВВП. Згідно з рекомендаціями 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) це буде сприяти 

прискоренню економічного зростання і зниженню корупції. 

Сьогодні податок на додану вартість (ПДВ) є основним 

бюджетоутворюючим податком в Україні. Саме з ним пов’язують 

оподаткування доданої вартості. Але якщо більш ретельно проаналізувати 

систему оподаткування, то виявляється, що крім ПДВ є й інші податки на 

додану вартість. Це пов’язано з тим, що додана вартість розподіляється між 

найманими працівниками (заробітна плата), власниками підприємства 

(прибуток) та державою (податки). Тому податок на доходи фізичних осіб 

(ПДФО) також є податком на частку доданої вартості у вигляді зарплати, а 

податок на прибуток (ПП) є податком на частку доданої вартості у вигляді 

прибутку. Таким чином, окрім ПДВ, податками на додану вартість є податок на 

доходи фізичних осіб та податок на прибуток. У 2018 році частка податків на 

додану вартість у загальному обсязі податкових надходжень в Україні склала 

72 % (рис. 3.2) (Доходи держбюджету України, 2018). 
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 Рис. 3.2. Податки на додану вартість в загальному обсязі податків в 

Україні у 2018 році 
Джерело: Доходи держбюджету України у 2018 р. – режим доступу: 

https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/income/2018/ 

Важливим інструментом підвищення рівня капіталізації підприємств є 

різні обмеження експорту сировини з України: мораторії, квоти, 

невідшкодування ПДВ експортерам, експортні мита. Останні застосовуються 

багатьма країнами. Одна третина країн Світової організації торгівлі (СОТ) 

використовували експортні мита у 2003 році, число країн СОТ, що 

застосовують експортні мита, збільшується: у період з 2003 по 2009 рік 65 з 128 

членів СОТ ввели податки на експорт, зокрема, на сировину. Зазвичай 

експортні мита застосовуються з метою забезпечення продовольчої безпеки, 

підвищення конкурентоспроможності національних виробників, збільшення 

експорту, перерозподілу доходів, збільшення державних доходів. До цього слід 

додати, що це ще й реакція на ситуацію в розвинених країнах, де імпортні мита 

збільшуються за мірою того, як продукт стає більш переробленим, що 

забезпечує більш високий рівень захисту ланцюжкам створення доданої 

вартості і перевагу обробній промисловості (Antoine Bouët, Carmen Estrades, 

David Laborde, 2012). 
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3.2.1. Податок на додану вартість та заходи щодо удосконалення його 

адміністрування 

 

Податок стягується на кожному етапі економічної діяльності зі створеної 

на ньому доданої вартості. Зовні для покупця ПДВ це податок з продажів. 

Продавець додає його до вартості товарів, робіт або послуг, що продаються. 

Однак, на відміну від податку з продажів, продавець при розрахунку загальної 

суми своїх зобов'язань перед бюджетом має право відібрати від суми податку, 

отриманої від покупця, суму податку, який він сплатив своєму постачальнику 

за товари, роботи або послуги (Мусис Н., 2005, с. 219-220). Податок сплачує 

державі продавець при кожній операції, проте він не несе тягар ПДВ, оскільки 

отримує його в повному обсязі від покупця. Таким чином цей податок:  

по-перше, сплачується не підприємцями (виробниками), а кінцевими 

споживачами товарів і послуг; 

по-друге, його сплата розподілена між етапами виробництва (створення 

доданої вартості).  

Така система оподаткування забезпечує вирішення низки завдань: 

 уникнення каскадного ефекту (багаторазового стягування податку з 

однієї і тієї ж вартості) шляхом розподілу сплати податку до бюджету між 

етапами виробництва (створення доданої вартості); 

 мінімізація ризиків ухилення від оподаткування. В системі податку 

з продажів ухилення від податку роздрібним продавцем означає втрату всієї 

суми податку, а в умовах ПДВ несплата податку одним з учасників 

виробничого ланцюга не виключає сплату цього податку на наступних етапах 

виробництва або продажу; 

 звільнення експортерів від сплати ПДВ, а також відшкодування їм 

ПДВ, сплаченого своїм постачальникам. В результаті товари, що 

експортуються, повністю звільнені від національного непрямого 

оподатковування у вигляді ПДВ і воно не впливає на конкурентоспроможність 

національного виробника на зовнішніх ринках; 
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 розрахунок податку проводиться легко, оскільки він зазначається у 

всіх рахунках і документах, які супроводжують товар. 

Вперше ПДВ було введено у 50-х роках 20-го століття у Франції. У 

подальшому з метою забезпечення фіскального нейтралітету та гармонізації 

непрямого оподаткування усі країни Європейського союзу ввели ПДВ. 

Сьогодні ПДВ діє у 140 країнах. Серед розвинених країн ПДВ немає лише в 

США та Японії, де замість нього діє податок з продажів за ставкою від 0% до 

15%, в залежності від штату, а в Японії діє фіксована ставка 8% (ПДВ, n.d.). 

ПДВ вважається більш прогресивною формою оподаткування, ніж 

податок з продажів. Введення податку вирішувало головну проблему 

класичного податку з продажів (обороту) – каскадного ефекту, коли одна і та ж 

вартість оподатковується кілька разів. Він нейтральний щодо будь-яких 

виробництв і кількості оборотів, адже оподатковується тільки додана вартість 

товару. При розрахунку ПДВ враховується результат підприємницької 

діяльності конкретного платника (додана вартість), в той час як при розрахунку 

податку з продажів враховується результат роботи всіх підприємств, що брали 

участь у створенні продукту. Для держави вигода полягає у тому, що від сплати 

ПДВ складніше ухилитися. Якщо один з учасників ланцюжка не сплатить ПДВ, 

сума буде отримана з наступних торговців, бо вони не зможуть зробити 

належні відрахування. 

В концептуальному плані ПДВ є обґрунтованим і прозорим, але при його 

реалізації на практиці не все так просто.  

По-перше, це складність його розрахунку. Якщо обсяг продажів - 

абсолютно об'єктивна (безперечна) величина, то обсяг витрат при покупці 

товарів, робіт та послуг у постачальників можна врахувати по-різному. 

Наприклад, певні витрати можна визнати, а деякі ні. Відповідно розрахунок 

ПДВ потребує значних зусиль та витрат часу, виникають умови для 

корупційних зловживань. 

По-друге, проблема відшкодування ПДВ. При нульовій ставці ПДВ 

експортери все-таки сплачують податок постачальникам, а потім отримують 
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його відшкодування з бюджету. Але це може зайняти багато часу і породити 

проблему дефіциту оборотних коштів. 

По-третє, це можливість так званих «ям», коли постачальники, 

отримавши ПДВ від покупця, зникають і податок не надходить до бюджету. 

За різними оцінками, через ухилення від сплати цього податку бюджет 

України недоотримає до 25 % від чистих надходжень по ПДВ. У країнах ЄС ця 

цифра в середньому становить лише 10 % (Марчак Д., 2013). 

Ідея відмовитися від ПДВ і замінити його на інший податок виникала вже 

не раз. Новий податок має розраховуватися від однозначного та прозорого 

показника. Таким може бути дохід. Тому низка фахівців пропонують замінити 

ПДВ на податок з продажів, який має диференційовані ставки для кожної 

галузі. Як переваги цього податку визначають такі: 

1. Простота його збору. Податок стягується тільки один раз в 

останньому пункті продажу. Тобто тільки кінцеві споживачі платять цей 

податок, а кінцевий продавець перераховує цей податок державі. 

Посередницькі компанії звільняються від сплати у разі, якщо вони не є 

кінцевими користувачами продукції. Підтвердженням цього має бути 

«сертифікат на перепродаж». 

2. Розрахунок податку дуже простий і не має потреби його 

узгоджувати з податківцями.  

3. Втрачається сенс фіктивних витрат. 

4. Зникають умови для хабарів податківцям. 

5. Майже зникає проблема ухиляння від оподаткування і втрат 

державного бюджету. 

6. Втрати бюджету внаслідок повернення фіктивного ПДВ зникнуть. 

7. Покращаться умови ведення бізнесу, відповідно зростуть інвестиції 

в економіку, у тому числі іноземні. 

Але, крім позитивних наслідків введення податку з продажів, він тягне за 

собою низку проблем: 

http://forbes.net.ua/author/32358
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 високе податкове навантаження на малий бізнес, оскільки податок 

стягується з останньої ланки в ланцюзі продаж. Як говориться в звіті ОЕСР 

«Податки на споживання. Тенденції 2018»: податок з продажів має суттєві 

недоліки: чим вище ставка, тим більше тиск на найбільш слабкі ланки ланцюга 

- роздрібну торгівлю, особливо для численних дрібних роздрібних торговців; 

весь дохід наражається на ризик, якщо роздрібний продавець не в змозі 

перерахувати податок (Макеєва О., 2019); 

 каскадний принцип розрахунку податку створює нерівні умови 

оподаткування сировинних, переробних та високотехнологічних галузей; 

 необхідність введення диференційних ставок податку для різних 

галузей для зменшення впливу каскадного принцип розрахунку податку. 

Слід також зазначити: 

1. Згідно статті 114 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

передбачено адаптацію чинного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Україна зобов'язується поступово наблизити своє 

законодавство з ПДВ до законодавства ЄС - Директиви ЄС «Про спільну 

систему ПДВ» протягом п'яти років з дати вступу в силу Угоди, тобто до 2022 

року (Макеєва О., 2019). 

2. За даними звіту ОЕСР «Податки на споживання. Тенденції 2018», 

поширення ПДВ було одним з найважливіших подій у сфері оподаткування за 

останні півстоліття. В кінці 1960-х років застосування ПДВ було обмежено 

менш ніж 10 країнами, а сьогодні - є важливим джерелом доходів у 168 країнах 

світу. Стандартна ставка ПДВ в країнах ОЕСР досягла рекордного рівня у 2015 

році - в середньому 19,3% і з тих пір залишається стабільним показником.  

3. За даними звіту ОЕСР «Статистика доходів: 1965-2017», ПДВ є третім 

бюджетоутворюючим податком після єдиного соціального внеску (27,2% від 

загальних податкових надходжень) і податку на доходи фізичних осіб - 23,8%. 

Світові тренди в сфері оподаткування підтверджують динаміку зростання 

непрямих податків, де ПДВ відіграє ключову роль. На думку Олени Макеєвої, 
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радника міністра фінансів України, голови ради директорів «Аксьонова 

та партнери», відмова від ПДВ не є доцільною для України (Макеєва О., 2019). 

Найбільш прийнятним підходом, на нашу думку, буде:  

 по-перше, привести зміст ПДВ у відповідність з його назвою; 

 по-друге, удосконалити його адміністрування.  

Почнемо зі змісту ПДВ. Згідно пункту 185.1 Податкового кодексу 

України, об'єктом оподаткування (ПКУ) є операції платників податку з 

постачання товарів, а база оподаткування, згідно пункту 188.1 ПКУ, 

визначається, виходячи з договірної вартості товарів, а сума ПДВ, згідно 

пункту 200.1 ПКУ, визначається як різниця між сумою податкового 

зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду. Усі 

ці норми не містять поняття «додана вартість». У зв'язку з цим пропонується: 

 ввести до складу звітних показників підприємства показник «валова 

додана вартість». Це забезпечить концептуальну єдність при розрахунку 

результатів економічної діяльності на мікро-, мезо- та макрорівні. Додана 

вартість країни повинна складатися з доданої вартості підприємств; 

 базою для розрахунку ПДВ має стати валова додана вартість 

підприємства, яка визначається прямим рахунком на основі даних 

бухгалтерського обліку; 

 ПДВ розраховується як добуток валової доданої вартості на 

встановлену для підприємства ставку податку. 

Такий підхід забезпечить вирішення проблеми відшкодування ПДВ з 

бюджету. Воно втратить сенс, бо кожне підприємство буде платити рівно 

стільки, скільки повинно платити, виходячи зі створеної доданої вартості. 

При експорті з нульовою ставкою податку необхідно зменшувати 

податкову базу ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, на величину доданої 

вартості, що припадає на експортну продукцію. 

В частині удосконалення адміністрування ПДВ пропонуються такі 

заходи: 

1. Скорочення пільг зі сплати ПДВ 

https://biz.nv.ua/ukr/expert_author/makeeva_e.html
https://biz.nv.ua/ukr/expert_author/makeeva_e.html
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2. Для вирішення проблеми «податкових ям» було впроваджено систему 

електронного адміністрування, але вона відволікає обігові кошти, і в умовах 

поганого доступу до кредитів шкодить бізнесу. У цьому зв’язку пропонується 

надати можливість підприємству, за власним бажанням, відмовитися від 

використання системи електронного адміністрування, але при цьому взяти на 

себе відповідальність за своїх постачальників у разі, якщо вони, отримавши 

ПДВ від підприємства, не сплатили його до бюджету.  

Для обґрунтування такого заходу можна привести таке - звичайно так 

звані «податкові ями» організують самі підприємствами і тому відмовитися від 

системи електронного адміністрування має сенс підприємствам, які не 

планують їх і які здійснюють заходи щодо отримання інформації про своїх 

партнерів. В результаті підприємство зможе вирішити або послабити проблему 

обігових коштів. 

3. Звільнити внески іноземних інвесторів у статутний фонд підприємства 

у вигляді основних засобів від сплати ПДВ.  

 

 

3.2.2. Фіскальні заходи щодо обмеження експорту сировини з 

України як інструмент формування ланцюгів доданої вартості  

 

Світовий ринок олійних культур є дуже зарегульованим, і всі конкуруючі 

країни вживають захисні заходи на імпорт та/або експорт для стимулювання 

внутрішньої переробки. Згідно дослідження Міжнародного науково-дослідного 

інституту харчової політики за останні 15 років різні експортні обмеження 

вводили щонайменше 65 членів СОТ. Наприклад, Бразилія застосовує 

експортні квоти на сою, а в Аргентині мито на експорт сої становить 30%. В ЄС 

та США діють нульові імпортні ставки для насіння олійних культур, але при 

цьому діють імпортні мита на олію від 6,4% до 19,1% відповідно, у тому числі 

експортовану з України (Antoine Bouët, Carmen Estrades, David Laborde, 2012). 

Розвинуті країни зацікавлені, щоб Україна у зовнішній торгівлі дотримувалася 

https://www.reuters.com/article/argentina-grains/update-2-argentina-delays-soy-export-tax-cut-to-2018-amid-budget-shortfall-idUSL2N1C9256
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принципу «вільної торгівлі», особливо в частині продажу сировини, без 

мораторіїв і загороджувальних мит. Їм це вигідно, оскільки наша країна 

виробляє значні обсяги сировини. У подальшому вона буде перероблятися на 

підприємствах розвинутих країн в продукцію з високою доданою вартістю, 

забезпечуючи значні надходження податків до бюджету і робочі місця з 

високим рівнем загробної плати. Одночасно більшість розвинутих країн 

застосовують квоти і мита на ввезення товарів нашої переробної промисловості 

на їх територію. Таким чином, вони захищають свій ринок від надходження 

продукції з інших країн. 

Сьогодні перед Україною гостро стоїть завдання підтримати вітчизняні 

підприємства, які виробляють товари з високим рівнем доданої вартості, і не 

перетворитися у сировинний придаток розвинутих країн і залежати від 

коливань цін на світових ринках. 

Експортні податки (вивізні мита, невідшкодування ПДВ) на сировинні 

товари, особливо необроблені, знижують внутрішні ціни в порівнянні зі 

світовими. Вони виступають у ролі непрямої субсидії для переробної 

промисловості і створюють умови для виробництва товарів з більш високою 

доданою вартістю. На думку фахівців Міжнародного науково-дослідного 

інституту харчової політики, введення податку на експорт 

сільськогосподарської сировини в країнах, що розвиваються (Україна, 

Аргентина, Індонезія), є раціональним відповіддю на підвищення імпортних 

мит в розвинених країнах (США, ЄС). За допомогою теоретичної моделі вони 

показали, що для країни, що розвивається і експортує сировинний товар 

сільського господарства, наприклад, насіння соняшнику і товари його 

переробки (соняшникова олія, шрот), введення податку на експорт сировини 

забезпечує формування нових і розвиток існуючих ланцюжків доданої вартості, 

а також досягнення цілі уряду країни - збільшення суми доходів суб'єктів 

підприємницької діяльності, споживачів і держави (Antoine Bouët, Carmen 

Estrades & David Laborde, 2012): 

- прибуток в переробному секторі; 
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- доходи сільгоспвиробників (фермерів); 

- вигоди кінцевих споживачів продукції переробного сектору; 

- податки в бюджет держави. 

Експортні мита забезпечують збільшення прибутку переробного сектора, 

вигоди кінцевих споживачів переробного сектора, доходи бюджету країни, але 

зменшення доходів фермерів. За допомогою теоретичної моделі фахівці 

Міжнародного науково-дослідного інституту харчової політики імітували 

скасування експортних мит на мастичні культури в глобальному масштабі, а 

саме в основних країнах виробників: Аргентина, Індонезія та Україна. 

Результати моделювання показали, що це призведе до збільшення в Україні 

внутрішніх цін на насіння соняшника на 9,3 %, а виробництва на 2,7 %. У той 

же час зменшаться обсяги виробництва соняшникової олії, а ціни на неї на 

міжнародних ринках зменшаться на 1,9 % (табл. 3.6) 

Таблиця 3.6 - Вплив скасування експортного мита в Аргентині, 

Індонезії та Україні на внутрішні і міжнародні ціни, обсяги виробництва і 

доходи 

 

Зміна внутрішніх та міжнародних цін (у відсотках) 

 Україна Аргентина Індонезія ЄС США 

Насіння  соняшника, 9.3 28,8 -2.4 -2.4 -2.4 

Соняшникова олія -1,9 27,5 -1,9 -1,9 -1,9 

 

Зміна обсягу виробництва (у відсотках) 

 Україна Аргентина Індонезія ЄС США 

Насіння соняшника, 2,7 3,9  -0,5 -0,7 

Соняшникова олія -0.8 5,1 0,1 -0,2 0,0 

 

Зміна доходів суб'єктів (в млн. дол. США) 

 Україна Аргентина Індонезія ЄС США 

Виробники -62,5 3766,8 116,9 32,7 -612,7 

Споживачі 18,3 –158,0 –42,2 199,4 171,8 

Держава (податки) –11,8 –4519,1 –237,0 0,9 –0,5 

Усього -56,0 -910,3 -162,3 233,0 -441,4 
Джерело:Antoine Bouët, Carmen Estrades, David Laborde. Differential export taxes along 

the oilseeds value chain: A partial equilibrium analysis/ International Food Policy Research 

Institute. – 2012/ - PAGES: 32. - http://www.ifpri.org/publication/differential-export-taxes-along-

oilseeds-value-chain-partial-equilibrium-analysis 
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Наслідком цього буде зменшення доходів сільськогосподарських 

виробників на 62,5 млн. дол. США та податків до бюджету на 11,8 млн. дол. 

США. Виграють споживачі внаслідок зменшення цін на соняшникову олію – 

18,3 млн. дол., але в цілому для України буде негативний результат, втрати 

складуть 56,0 млн. дол. США. Втрати будуть мати також Аргентина, Індонезія 

та США, і лише ЄС буде в плюсі  

Мито на експорт з України насіння соняшника. У 1999 році Україна 

ввела експортне мито для насіння соняшнику (ставка 23 %). До цього з країни 

експортувалося приблизно половина вирощеного насіння соняшнику. Після 

введення мита експорт цієї культури став економічно не вигідним, збільшилася 

сировина база і економічні стимули для вітчизняних компаній щодо переробки 

насіння соняшника у соняшникову олію. Підприємці почали активно 

інвестувати у будівництво олієекстракційних заводів та перевалочних 

терміналів. З 2003 року виробничі потужності зросли у 4,5 рази і у 2017 році 

досягли рівня 22 млн. тон. При  цьому рівень їх завантаженості знизився з 

майже 100 % у 2008 році до 62 % у 2017 році (Тулуш Л.Д. & Грищенко Д.Ю., 

2018). Це обумовлює дуже високий рівень конкуренції серед виробників 

соняшникової олії всередині країни за насіння соняшнику, а це, у свою чергу, 

забезпечує передачу аграріям значної частки доданої вартості, яку отримують 

вітчизняні виробники соняшникової олії внаслідок завоювання Україною 

домінуючої позиції на світовому ринку соняшникової олії. 

Введення мита на експорт з України насіння соняшника призвело до 

розриву ланцюжка доданої вартості, спрямованого на експорт насіння 

соняшника. Сьогодні цей вид сировини майже не вивозиться з України. В той 

же час значно зросла потужність ланцюжка доданої вартості, спрямованого на 

експорт соняшникової олії. Сьогодні Україна – світовий лідер з експорту цього 

товару, частка країни на світовому ринку складає близько 50 %, і це не 

дивлячись на те, що у 2001 році вивізне мито на насіння соняшнику було 

знижено до 17%, а потім щорічно зменшувалася ще на один пункт до 10%. 

Завдяки його дії Україна заробляє на експорті соняшникової олії мільярди 
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доларів (близько 4 млрд. дол. США у 2017 році) (Тулуш Л.Д. & Грищенко 

Д.Ю., 2018). 

Таким чином, введення мита на експорт насіння соняшника мало 

позитивний вплив на розвиток переробної промисловості, формування 

ланцюжків доданої вартості, збільшення валютних надходжень в країну. 

У 2014 році було підписано Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, яка 

передбачає у 2024 році (через 10 років після підписання угоди) скасування мита 

на експорт насіння соняшника. Це може спровокувати зростання експорту 

насіння соняшника і нестачу сировини для вітчизняних виробників 

соняшникової олії, незавантаженість виробничих потужностей, втрату 

лідируючої позиції на світовому ринку соняшникової олії та зменшення доданої 

вартості від виробництва олійних культур та продуктів їх переробки.  

Розрахунок прибутку сільськогосподарських виробників (Пс) та 

переробного сектору (Пп) в Україні в умовах дії мита на експорт насіння 

соняшника та його відсутності здійснено на основі нижче наведеної моделі. 

Вона передбачає, що внутрішня ціна менше, ніж міжнародна, на 5 %, а після 

скасування мита на експорт насіння соняшника внутрішня ціна зрівняється з 

міжнародною за вирахуванням витрат на логістику, а саме:  

 

Пс = V * [Dне * Pне * Rне + (1 – Dне) * Pнв * Rнв], 

 

Пп = V * (1 – Dне) * [Ko * ((1 – Dов) * Pое * Rое + Dов * Pов * Roв) +Kш 

* ((1 – Dшв) * Pше * Rше +  Dшв * Pшв * Rшв)],  

 

де V - обсяг виробництва насіння соняшника (14 млн. т.); 

Dне – частка насіння соняшника, що йде на експорт; 

Pне - експортна ціна насіння соняшника (400 $/т); 

Rне - рентабельність виробництва насіння соняшника на експорт (30 %); 

Pнв - ціна насіння соняшника всередині України (380 $/т); 

Rнв - рентабельність виробництва насіння соняшника в Україні; 
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Ko – коефіцієнт переробки насіння в соняшникову олію (0,4); 

Dов – частка соняшникової олії, що споживається в Україні (5 %); 

Pое - експортна ціна соняшникової олії (750 $/т); 

Rое - рентабельність продажу соняшникової олії на експорт (15 %); 

Pов - ціна соняшникової олії всередині України (750 $/т); 

Rов - рентабельність продажу соняшникової олії всередині України (15 %); 

Kш – коефіцієнт переробки насіння у шрот (0,4); 

Dшв – частка шроту, що споживається в Україні (0 %); 

Pше - експортна ціна шроту (200 $/т); 

Rше - рентабельність продажу шроту на експорт (15 %); 

Pшв - ціна шроту всередині України; 

Rшв - рентабельність продажу шроту всередині України (15 %). 

Розрахунки здійснено для кількох варіантів експорту насіння соняшника, 

від 50 % від загального обсягу виробництва, як це було до введення мита у 1999 

році, і до 0 %, як майже тепер (рис. 3.3). Останній варіант можливий внаслідок 

суттєвого перевищення переробних потужностей в Україні у порівняні з 

обсягами виробництва насіння соняшника і відповідно високого рівня 

конкуренції серед підприємств переробного сектору за сировину.  
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Рис. 3.3. Динаміка сумарного прибутку сільськогосподарських 

виробників (Пс) та переробного сектору (Пп) в залежності від частки експорту 

насіння соняшника від загального обсягу виробництва та рентабельності його 

виробництва 
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Збільшити обсяги її виробництва за рахунок збільшення посівних площ 

майже неможливо внаслідок обмежень сівозміну. Єдиний шлях – це  

удосконалення технологій вирощування насіння соняшника. 

Як видно з рисунка 3.3, зменшення сумарного прибутку 

сільськогосподарських виробників та переробного сектору навіть при 50 % 

експорту насіння соняшника в середньому складають близько 10 %. Але при 

цьому не враховуються втрати внаслідок збільшення незавантаженості 

переробних потужностей, зменшення робочих місць, втрата частини світового 

ринку соняшникової олії. Усе це обумовлює необхідність прийняття 

відповідних заходів щодо захисту вітчизняного сектору переробки.  

По-перше, це проведення перемов з ЄС щодо збереження мита на 

експорт насіння соняшника, а по-друге, пошук інших заходів, наприклад, 

скасування відшкодування ПДВ при експорті насіння соняшника. 

Скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур. У 2014 

році було підписано Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, яка у зовнішній 

торгівлі не передбачала дотримуватися принципу «вільної торгівлі» стосовно 

олійних культур (Угода про асоціацію, 2014). ЄС в Угоді з Україною залишив ті 

самі ставки імпорту на соєву олію, які застосовує для країн, з якими не 

підписував жодних угод про вільну торгівлю. Тобто, на жодні поступки ЄС не 

пішов, але отримав додаткові поступки від України. Так, Україна, зі свого боку, 

імпортне мито на олію скасовує. Окрім цього, відповідно до Угоди, Україна 

також поступово відмовиться від експортного мита на насіння соняшника при 

експорті в ЄС. Таким чином, маємо таку картину: ми зобов'язані експортувати в 

ЄС сировину для олії без мита, імпортувати перероблений продукт назад також 

без мита, а ЄС імпортне мито на нашу олію зберігає (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 - Ставки мита на сою згідно Угоди про асоціацію між 

Україною і ЄС 

Насіння сої та рапсу 

Україна ЄС 

Імпорт 0 % Імпорт 0 % 

Експорт 0 % Експорт 0 % 

Олія сої 

Україна ЄС 

Імпорт* 0 % Імпорт 6,4 % - 9,6 % 

Експорт 0 % Експорт 0 % 

* - починаючи з 2019 року 

Джерело: Палієнко Ігор. Нові правила відшкодування ПДВ для олійних культур: що 

це дасть Україні. Чому Україні необхідно було вводити невідшкодування ПДВ на олійні 

культури та які можуть бути наслідки / Економічна правда, 12 грудня 2017 – режим доступу: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/12/632091/ 

Щоб відстояти національні інтереси Україні необхідні відповідні заходи 

щодо захисту, одним з них може бути невідшкодування ПДВ при експорті 

сировини для олійних культур. Такий захід діяв для окремих видів зернових та 

олійних культур в Україні у різних формах протягом 2011-2016 років (Палієнко 

І., 2017). У 2018 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 7 грудня 

2017 року № 2245-VIII, яким у підрозділ 2 розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України було додано пункт 63, згідно якого тимчасово 

звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з 

вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту: 

 з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна 

позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД); 

 з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або 

ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД) (ЗУ, 2017). 

Сутність цього заходу при експорті олійних (ріпак і соя) з України не 

буде повертатися ПДВ. З економічної точки зору — це обмежувальних захід 

для трейдерів та великих виробників олійних культур, спрямований на 

https://www.epravda.com.ua/authors/5a2fcb56c09ba/
https://www.epravda.com.ua/columns/2017/12/12/632091/
https://www.epravda.com.ua/authors/5a2fcb56c09ba/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T10_2755.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18#n249
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стимулювання внутрішньої переробки сировини і створення продукції з більш 

високою часткою доданої вартості та її подальшого експорту. Така законодавча 

норма приведе до зниження закупівельної ціни, що відповідає інтересам 

переробного сектору, але в той же час неповернення ПДВ призведе до втрат 

аграріями, сума яких за оцінкою депутату Верховної ради Івана Мірошніченка 

складе близько 10 млрд. грн. (Білоусова Н. 2018; Білоусова Н., 2017). 

Досвід від неповернення експортного ПДВ аграрії України вже мають. У 

2015 році не було відшкодування ПДВ при експорті ріпаку, різниця між 

закупівельною ціною в порту й експортною ціною досягала 90–150 дол. США 

за 1 тону. А це, у свою чергу, конвертувалося у 21 % втрат для 

товаровиробника, який не мав альтернативи — продажу ріпаку на експорт. З 

2016 року відшкодування ПДВ повернули і внаслідок конкуренції внутрішня 

закупівельна ціна зросла і зрівнялася з експортною. 

У 2018 році Законом України «Про внесення зміни до підрозділу 2 

розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо деяких 

питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за 

межі митної території України олійних культур» від 22 травня 2018 року № 

2440-VIII (закон набрав чинності з 01.09.2018 р.) пункт 63 було доповнено 

новим абзацом такого змісту: «Положення цього пункту не поширюються на 

операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі 

експорту сільськогосподарськими підприємствами - виробниками соєвих бобів 

(товарна позиція 1201 згідно з УКТЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна 

позиція 1205 згідно з УКТЗЕД), вирощених ними на землях 

сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності таких 

сільськогосподарських виробників або у їх постійному користуванні, або 

використовуються ними на правах оренди (суборенди), або емфітевзису» (ЗУ, 

2018).  

Тобто було знято обмеження на експорт для великих виробників олійних 

культур, але збереглося для трейдерів і опосередковано для малих виробників, 

які продають їм цю сировину. Від цього великі переробникі виграють двічі: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584B.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584B.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130584B.html
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 дешевша сировина для їхньої роботи та ще із ринку зникне трохи 

трейдерів середніх; 

 вони зможуть експортувати або сировину, або готовий продукт, та 

водночас отримувати експортний ПДВ. Тобто, подвійний заробіток. 

В Україні діє 10% експортне мито на насіння соняшнику, а до 2016 року 

також діяло невідшкодування ПДВ на нього.  

Ідея відновити невідшкодування для соняшнику та поширити його для 

сої та рапсу обговорювалась вже давно. На думку І. Палієнка прийняття 

рішення про обмеження експорту олійних культур обумовлено такими 

причинами.  

 дозволити Україні зайняти лідируючі позиції на ринку олійних у 

світі; 

 аналогічні обмежувальні заходи діють у багатьох країнах; 

 успішний досвід запровадження мита на експорт насіння 

соняшника в Україні (Палієнко Ігор, 2017). 

Сьогодні лише 1-2 % насіння соняшнику експортується для подальшої 

переробки в інших країнах, тоді як для сої та рапсу цей показник становить, 

відповідно, 85% та 90%. В Україні вистачає потужностей для переробки сої та 

рапсу в олію. Справа в тому, що майже всі заводи в Україні, які займаються 

виробництвом соняшникової олії, зможуть без проблем займатись виробленням 

соєвої та рапсової олій. Потужності таких заводів завантажені тільки десь на 

75% (Тулуш Л.Д., Грищенко Д.Ю., 2018). 

Серед переробників олійних культур всередині країни зберігся дуже 

великий рівень конкуренції за насіння соняшнику, що забезпечило передачу 

аграріям значної частки прибутків та доданої вартості від завойованого 

Україною світового ринку соняшникової олії. Поточна ситуація в плані 

масштабної переробки та експорту соняшникової олії стала вигідна як 

переробникам, так і сільськогосподарським виробникам, які вирощують 

насіння соняшнику. І повторення цього взаємовигідного успіху пропонується 

поширити також на сою та рапс. 

https://www.epravda.com.ua/authors/5a2fcb56c09ba/
https://www.epravda.com.ua/authors/5a2fcb56c09ba/
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Деякі фахівці стверджують, що невідшкодування ПДВ може розглядатися 

як порушення Угоди про асоціацію з ЄС. Невідшкодування ПДВ на зерно та 

насіння соняшнику діяло в Україні з 2011 року до кінця 2015 року. І жодних 

зауважень з боку ЄС не було. Більше того, Американська торгова палата та 

Європейська бізнес-асоціація наполягали на тому, щоб невідшкодування ПДВ 

залишилось в дії. Це підтримували посли відповідних країн (Палієнко І., 2017). 

Експортне мито та невідшкодування ПДВ експортерам олійних культур 

можуть дуже добре доповнити один-одного і дати можливість Україні посилити 

лідерські позиції на світовому ринку олії.  

Мораторій на експорт лісу-кругляка. У листопаді 2015 року в Україні на 

10 років вступив в дію мораторій на експорт лісу-кругляка. До цього 

український ліс експортувався в сусідні європейські країни, де перероблявся в 

продукцію з високою доданою вартістю (паркет, меблі) і у вигляді готової 

продукції імпортувався назад в Україну. Тому Європейський Союз негативно 

сприйняв український мораторій. Розвинені європейські країни, як відомо, 

сповідують політику вільної торгівлі сировиною. Але при цьому, обмежують 

доступ (імпорт) товарів з високою доданою вартістю з країн, що не входять в 

ЄС. 

Мораторій дав позитивний ефект для української економіки у вигляді 

нарощування деревопереробних потужностей. У 2016 році Україна у три рази 

збільшила ввезення деревообробного обладнання. Паралельно експорт 

продуктів деревообробки збільшився більше ніж на 10%. Якщо куб 

необробленого лісу коштує $ 50-60, то при виробництві фанери, ціна в 

перерахунку на 1 кубічний метр зростає до $ 270. Вартість дизайнерських 

меблів, яка включає високу додану вартість, починається від $ 500 в 

перерахунку на 1 кубометр деревини. Власна деревообробна промисловість 

України - це робочі місця, податки, валютні надходження, заміщення 

імпортованої продукції деревообробки. З часом заборона на вивезення 

деревини може бути скасована, як і у випадку з насінням соняшника. Головне, 

https://www.epravda.com.ua/authors/5a2fcb56c09ba/


 

 

200 

щоб до цього часу країна створила власні потужності по деревообробці і, 

відповідно, конкуренція з іноземними виробниками буде рівноправною. 

У 2018 році Верховна Рада підтримала законопроєкт № 5495 «Про 

збереження українських лісів і запобігання незаконному вивозу необроблених 

лісоматеріалів» з поправками президента України. Спочатку в ньому, терміном 

на 8 років, планувалося заборонити експорт деревини паливної (дров). 

Президент України наклав вето на цей закон і подав до парламенту пропозиції 

виключити норму про введення мораторію на експорт дров. Заборона на 

експорт лісу не узгоджується із зобов'язаннями України щодо Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом. Згідно статті 35 цієї угоди «Жодна Сторона 

не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи 

обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої 

Сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, 

призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених 

в цій Угоді або відповідно до статті XI ГАТТ 1994 та її приміток щодо 

тлумачення. Із цією метою статтю XI ГАТТ 1994 та її примітки щодо 

тлумачення включено до цієї Угоди, і вони є її невід’ємною частиною» (Угода 

про асоціацію, 2014). Посилаючись на це, із зазначеного закону було 

виключено норму, яка передбачає заборону на експорт дров, під які 

контрабандисти маскують ділову деревину. Скасування мораторію на експорт 

лісу є умовою для надання Україні нової макрофінансової допомоги від ЄС на 

суму 600 млн. євро. 

Голова профільного комітету Верховної Ради з питань промисловості та 

підприємництва Віктор Галасюк вважає, що парламент повинен повернутися до 

цього питання і знайти можливості збереження заборони експорту дров, під 

виглядом яких з України вивозиться ліс-кругляк. 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003
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3.3. Податок на виведений капітал як механізм підвищення рівня 

капіталізації підприємств 

 

Одним з кардинальних кроків на шляху реформування податкової 

системи України має стати заміна податку на прибуток на податок на 

виведений капітал и податок на майно. Податок на прибуток - це податок на 

капітал. Базою податку на прибуток є скоригований фінансовий прибуток 

підприємства, який оподатковується за ставкою 18 % з подальшою сплатою 

податку на доходи фізичних осіб на рівні 5 % і військового збору в 1,5 % при 

виплаті дивідендів приватним особам. База оподаткування і ставка податку, на 

думку експертів, відповідають міжнародній практиці. А податкове 

навантаження у 24,5 % лише незначно перевищує цей же показник по податку 

на прибуток в інших країнах (Самаева Ю., 2017). При цьому, система 

побудована таким чином, що виплата дивідендів - тобто кінцевого прибутку 

підприємства, який воно приносить своїм власникам — може відбуватися 

навіть, якщо за звітний період ніякого прибутку отримано не було. Надалі ці 

дивіденди, виведені за однією із схем, осідають на рахунках у офшорах (Чумак 

О., 2018). 

На думку О. Чумака, президента асоціації роботодавців України, податок 

на прибуток це годівниця для багатих. Коштів, які щороку виводяться з України 

у офшори, було б достатньо для того, щоб розрахуватися з кредиторами без 

кредитів МВФ та мільярдних позик під 10% річних на закордонних біржах. За 

консервативними оцінками експертів Інституту соціально-економічної 

трансформації, втрати бюджету України від офшорних схем сягають 50-65 

млрд. грн. на рік. Держава сама створила умови для цього. Підприємцям, 

особливо великим, комфортно працюється без будь-яких податків. Кожне 

достатньо велике підприємство із мільярдними оборотами може збагачувати 

своїх власників, де-факто отримуючи прибуток, проте не платити податок на 

прибуток, де-юре показуючи збиток в офшорах (Чумак О., 2018). 
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Експертний аналіз та опитування бізнесу показують, що в Україні 

податок на прибуток підприємств не працює так, як у розвинених країнах. У 

наших реаліях він перетворився з інструменту наповнення державного бюджету 

на інструмент адміністративного тиску, зловживань, та оптимізаційних схем 

для підприємців усіх категорій. Протягом усієї історії незалежності України 

значна кількість підприємств так чи інакше оптимізувала або уникала зовсім 

сплати податку на прибуток. Наприклад, декларуючи фіктивну збитковість, при 

цьому виплачуючи багатомільйонні дивіденди своїм власникам на офшорні 

рахунки або просто мінімізуючи цей податок у різний спосіб (Долинний А., 

2018). 

Можливості ухилення від сплати податку на прибуток великі. В 

українських умовах «намалювати» збиток досить просто, особливо дочкам 

іноземних компаній: материнські структури дають їм гроші у вигляді кредитів 

під великий відсоток. Великі українські компанії завдяки допомозі аудиторів 

можуть знизити податкове навантаження з 18 % до 3-4 %. Виплата формально 

збитковими компаніями тільки у 2017 році склала 34 млрд. грн. своїм 

іноземним акціонерам із середнім податковим навантаженням 2,6 % від суми 

виплачуваного доходу - ставка податку на репатріацію, внаслідок застосування 

угод про уникнення подвійного оподаткування, коливається від 0% до 5 %. 

Існують й інші легальні методи ухилення від сплати податку на прибуток. 

Наприклад, шляхом укладання договорів про неіснуючі послуги, що надаються 

платником, що використовують спрощену систему оподаткування. Останній 

сплачує 5-ти відсотковий податок на доходи і повертає залишок за 

вирахуванням своєї комісії за переведення безготівкових коштів у готівку. За 

даними Державної фіскальної служби, в рік таких угод укладається приблизно 

на 50 млрд. грн. Не можна стверджувати, що всі вони є фіктивними, але подібні 

операції - це можливість ухилення від сплати податку. 

Навантаження з податку на прибуток вкрай нерівномірне. За 

результатами першого кварталу 2016 року загальна кількість платників податку 

на прибуток становила близько 270 тисяч. Надходження податку на прибуток 
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склали 13,8 млрд. грн., з яких 11,3 млрд. грн., або 80%, сплачено всього 1086 

платниками (0,4% від загальної кількості платників податків). Аналіз цієї 

категорії платників показує, що це, як правило, компанії з іноземними 

інвестиціями і державні підприємства. При цьому 8 тисяч платників, які є 

збитковими (сума накопичених збитків становить 1 трильйон 68 млрд. грн.), за 

1-й квартал 2016 року вивели з України 13,6 млрд. грн. (Таптунова И., 2016). 

Основними недоліками існуючої системи збору податку на прибуток є: 

- дискреції адміністрування (можливість прийняття рішень чиновниками 

на свій розсуд); 

- корупція. 

Для розрахунку податку на прибуток з початку необхідно розрахувати 

фінансовий результат, потім застосувати до нього податкові коригування і вже 

до обчисленого показника застосувати ставку податку. Таким чином, 

податковий орган перевіряє два об'єкти: фінансовий результат і результат після 

податкових коригувань. Складність і непрозорість цього процесу породжує 

широке поле для дискреції з боку податкових органів і, як наслідок, породжує 

корупцію. 

Багато експертів та представників бізнесу бачать вирішення цієї 

проблеми шляхом заміни податку на прибуток на податок на виведений 

капітал. 

Основна ідея податку на виведений капітал: прибуток, отриманий 

підприємством, не обкладається податком до тих пір, поки він не виплачується 

власникам у вигляді дивідендів та прирівняних до них платежів, тобто не 

виводиться з бізнесу. Таким чином, будь-які реінвестиції прибутку у бізнес 

звільняються від оподаткування, і оподаткуванню підлягають грошові потоки, а 

не результати обліку. Саме за таким принципом діють непрямі податки, які 

вважаються більш надійними, з точки зору державних доходів, і менш 

вразливими, з точки зору зловживань. 

Згідно з проєктом закону про податок на виведений капітал (далі - ПнВК) 

трансакції з виплати дивідендів будуть обкладатися податком за ставкою 15 % і 
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за ставкою 20 % інші операції з виведення капіталу, наприклад, завищення 

трансфертних цін або індексація процентних ставок по кредитах від пов'язаних 

осіб. Виплати пов'язаним особам-нерезидентам за борговими зобов'язаннями у 

вигляді відсотків будуть обкладатися податком за ставкою 5 %. 

Платники податку - юридичні особи-резиденти і постійні представництва 

нерезидентів. Що стосується юридичних осіб-нерезидентів, то, щоб працювати 

з ними в Україні, резидент зобов'язаний буде упевнитися, що нерезидент 

відкрив тут постійне представництво. 

ПнВК істотно відрізняється від чинного податку на прибуток, оскільки 

базою оподаткування є трансакції з виведення капіталу, а комплексну базу 

фінансової звітності взагалі перестають враховувати. На думку авторів та 

прибічників податку на виведений капіталу, його запровадження забезпечить 

низку позитивних наслідків: 

 зростання ділової активності, прискорення модернізації 

підприємств, економічне зростання; 

 можливість бізнесу самостійно розпоряджатися своїми грошима і 

вирішувати, реінвестувати їх у виробництво або ж витратити на інші цілі; 

 перерозподіл податкового навантаження з тих, хто сьогодні несе 

основний тягар зі сплати податку на прибуток на всіх платників податку; 

 зниження податкового навантаження; 

 спрощення контролю. Зменшення кількості операцій, що 

підлягають контролю (операції між платниками ПнВК взагалі не 

контролюються). Основна увага на контролі операцій за трансфертним 

ціноутворенням та виплаті пасивних доходів. Створення умов для скорочення 

штату податкових органів; 

 спрощення податкового обліку. Необхідно буде звітувати тільки 

про операції, які оподатковуються. Їх перелік скорочується і це автоматично 

спрощує адміністрування. Спроститься бухгалтерська звітність, перевіряти її 

буде значно простіше і у податкових органів теж зменшиться роботи і 

відповідно інструментів тиску на бізнес. Звіти про дивіденди, операції з 
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виведення капіталу і прирівняних платежах потрібно буде подавати щомісяця, 

але тільки якщо такі операції в даному місяці відбувалися. Звіт про 

контрольовані операції, до яких застосовуються правила трансфертного 

ціноутворення, - щорічно. Платник самостійно буде розраховувати суму 

податку до сплати. І це його не обтяжить - оцінка податкової бази проста і 

зрозуміла; 

 скорочення способів мінімізації податків, детінізація економіки. 

Схеми ухилення від сплати податків за рахунок накопичення фіктивних збитків 

минулих років втрачають свої переваги. Суттєво зменшується можливість 

виведення капіталу у офшори без сплати податків: будь-які подібні операції є 

об’єктами для оподаткування, незалежно від того, які доходи чи які витрати 

мала компанія у звітному періоді. Відомі основні схеми розмивання податкової 

бази при сплаті податку на прибуток - відсотки, роялті, купівля цінних паперів, 

заниження цін при експорті - вказані у законопроєкті № 8557 як прямі об'єкти 

оподаткування. Стане вигідно декларувати прибуток, оскільки хороший 

фінансовий результат підвищує шанси на залучення кредитів та інвестицій. 

Кількість підприємств, що показують прибуток, має суттєво зрости. 

Повноцінне запровадження податку на виведений капітал — це реальна 

альтернатива програмі МВФ, кошти від якої підуть не лише на виплату боргів, 

але й на розвиток економіки та створення конкурентоспроможного ринку. Про 

це вже не перший рік говорить майже увесь вітчизняний бізнес. Офіційні 

звернення до Мінфіну направили вже шість асоціацій: Союз Українських 

Підприємців, Федерація Роботодавців України, Український Союз Підприємців 

та промисловців, Всеукраїнська Аграрна Рада, Українська Рада Бізнесу. 

Згідно висновку Головного науково-експертного управління Верховної 

ради України від 14.09.2018 р., одним з головних недоліків внесеного 

законопроєкту є відсутність його фінансово-економічного обґрунтування з 

відповідними ґрунтовними розрахунками. На сьогодні відсутнє чітке розуміння 

розміру так званої «бюджетної ями» у разі запровадження податку на 
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виведений капітал, а тим більше прогнозний горизонт її існування (Висновок  

ГНЕУ, 2018). 

У Міністерстві фінансів України впевнені, що при оцінці впливу 

законопроєкту важливо враховувати потребу в значному часу, необхідному для 

перехідного періоду введення податку на виведений капітал. При цьому вони 

посилаються на досвід Естонії, де обсяги його надходжень до бюджету досягли 

рівня надходжень від податку на прибуток лише через чотири роки після його 

введення. За оцінкою Міністерства фінансів України втрати від недоотримання 

податків в перший рік складуть, близько, 40 млрд. грн. (втрата, близько, 60 

млрд. грн. податку на прибуток і надходження, близько, 20 млрд. грн. податку 

на виведений капітал). 

Оцінки негативного короткострокового впливу на бюджетні доходи 

різняться (Шемяткин А. 2018; Портал Бізнес, 2018; Пинзеник В., 2018). 

Очікувано найбільш оптимістичні автори законопроєкту про податок на 

виведений капітал, що прогнозують, що в перший рік після реформи 

держбюджет недоотримає 11 млрд. грн., що становить 0,5 % ВВП у 2016 році. 

Також оптимістично на майбутні втрати дивиться Міністерство економічного 

розвитку України, прогнозуючи втрати в розмірі 1,2-1,3 % від прогнозного ВВП 

в перший рік реформи з подальшою тенденцією до зменшення бюджетних 

втрат через активізацію виробничої діяльності до 0,8-0,9 % від ВВП за 

підсумками 2020 року 

Досить ймовірно, що введення податку на виведення капіталу призведе 

до зменшення податкових надходжень, але такого різкого падіння, як це мало 

місце в Естонії, в нашій країні скоріше не буде, оскільки новий податок будуть 

сплачувати і «збиткові» підприємства, а операції, які сьогодні 

використовуються при «оптимізації» податкового навантаження будуть 

оподатковуватися. Крім того, слід зазначити, податок на виведений капітал 

утворює саморегулюючу економічну систему, а саме, якщо дивіденди не 

сплачуються та інвестуються у розвиток підприємства, то збільшуються обсяги 
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виробництва, що, в свою чергу, приводить до збільшення надходжень від ПДВ 

та податку на заробітну плату. 

Міністерство економічного розвитку України зробило прогноз 

економічного і соціального розвитку країни на 2019-2021 роки. У цьому 

прогнозі є сценарій розвитку № 2, який враховує законодавчі ініціативи, 

пов'язані із залученням інвестицій - закон про зняття мораторію на продаж 

сільськогосподарських земель і закон про податок на виведений капітал. Ці 

реформи повинні дати найбільший результат. Зокрема, завдяки притоку 

інвестицій і активізації бізнесу в результаті їх проведення, зростання ВВП 

повинно прискоритися. З огляду на вплив цих факторів, у 2019-2021 роках за 

сценарієм розвитку № 2 прогнозується середньорічний зріст (Дроговоз Ю., 

2018): 

- індексу промислового виробництва на 6,1 % (у 2019 році - на 5,1 %); 

- обсягів виробництва сільськогосподарської продукції - на 1,9 % (у 2019 

році - на 2,6 %); 

- ВВП - на 4,8 % (у 2019 році - на 4,1 %). 

У поясненні до прогнозу багато уваги приділено податку на виведений 

капітал, тому що передбачається, що саме він максимально забезпечить 

залучення інвестиції в країну. Досліджується також роль зняття мораторію на 

продаж землі сільськогосподарського призначення, але автори прогнозу 

вважають, що це надасть ефект лише через якийсь час, оскільки люди не 

відразу почнуть продавати землю. Ринок землі запрацює не скоро, в перші роки 

відсоток тих, хто продасть землю, буде дуже невеликим. Тому основна ставка 

робиться на податок на виведений капітал. 

Естонія була першою країною в світі, де з'явився податок на виведений 

капітал замість податку на прибуток. Слідом за Естонією подібну модель 

застосував Гонконг. У 2017 році її запустила Грузія, з 2018 року - Латвія. 

Аналіз впливу переходу від податку на прибуток до податку на виведений 

капітал в Естонії у 2000 році показав таке (Таптунова И., 2016): 

- суттєвий позитивний вплив на обсяги інвестицій; 
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- виявився деякий вплив на структуру інвестицій, значно зросла 

акумуляція ліквідних активів замість інвестування в машини, обладнання і т. ін.  

- висока ліквідність і низький борговий тягар саме у період 

економічної кризи позитивно впливали на виживання підприємств; 

- підтвердився позитивний вплив на продуктивність робочої сили, 

результати теоретичної симуляції показали, що реформа податку на прибуток 

підприємств збільшила як обсяг капіталу в економіці, споживання, так і ВВП; 

- система виявилася сприятливою для тих підприємців, які можуть 

зберігати прибуток на підприємстві і самі приймати рішення щодо власного 

податкового навантаження - якими методами і коли вибирати прибуток, і менш 

сприятливою для тих, хто при виникненні прибутку змушений його вибирати в 

поточному порядку, наприклад, на приватне споживання; 

- надходження від податку на виведений капітал у перші три роки 

дещо зменшились (у порівнянні з ситуацією, якби система оподаткування 

прибутку підприємств не змінилася). Крім того, таке зменшення надходжень в 

перші роки врівноважувалося збільшенням надходження від інших податків. 

Зокрема, динаміка надходжень від податку на виведений капітал в Естонії 

свідчить про те, що надходження від цього податку скоротилися вдвічі 

протягом перших двох років (рис. 3.4). 

 

 Рис. 3.4. Надходження податку на прибуток (1999 рік) та податку на 

виведення капіталу (2000-2015 рр.) в Естонії 
Джерело:Таптунова И. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на 

виведений капітал (PolicyPaper) / Європейський інформаційно-дослідницький центр. 2016. 

44c.  
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Таке падіння було пов’язане з тим, що в перші два роки платники 

здійснювали виплату дивідендів за рахунок сум, які вже були оподатковані за 

старою системою у складі фінансового результату. Починаючи з третього року, 

встановилася динаміка поступового зростання цих надходжень  

У 2015 році сума надходжень до державного бюджету Естонії від 

податку на виведений капітал становила 424,3 млн. євро, що більше, ніж у 

чотири рази перевищує суму надходжень від податку на прибуток перед 

реформуванням. 

Введення податку на виведення капіталу підтримує більшість 

підприємців України, за виключенням деяких великих компаній, які 

накопичили значні обсяги збитків, підприємців, які використовують різні 

способи ухиляння від податків, наприклад, шляхом використання схем на 

основі єдиного податку, а також аудиторські компанії, які втрачають доходи від 

надання послуг з легальної оптимізації податкових платежів. 

Аналіз проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податку на виведений капітал» (№ 8557 від 05.07.2018 

р.) дозволяє визначити низку пропозицій щодо його удосконалення. 

1. Доповнити пропозицію Міністерства фінансів України про 

переведення на податок на виведений капітал лише малих та середніх 

підприємств та залишення податку на прибуток для суб’єктів господарювання з 

річним доходом більше 200 млн. грн., щоб вони наповнювали бюджет, як і 

раніше (Шевчук С., 2018). 

При такому підході покращуються умови ведення бізнесу для малих та 

середніх підприємств, проте залишаються багатомільярдні дірки, через які 

зароблені в Україні доходи великим бізнесом, осідають у офшорах. Тому 

пропонується доповнити пропозицію Міністерства фінансів України текстом 

такого змісту – «а також перевести на податок на виведений капітал 

підприємства, які мають накопиченні збитки в обсязі, що перевищує власний 

капітал або суму в 100 млн. грн.».  
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Така норма на перехідному періоді забезпечить наповнення бюджету та 

значною мірою закриє шляхи до виведення капіталу в офшори. 

2. Додати у проєкт закону норму про визволення від оподаткування 

відсотків на депозит, якщо вони залишаються на ньому. У цьому випадку 

відсотки на депозит не виводяться з бізнесу і, відповідно, згідно концепції про 

податок на виведений капітал, не повинні оподатковуватися. 

3. У проєкті закону (підпункт 2 пункту 2) пропонується підпункт 14.1.13 

Податкового кодексу доповнити пп. «ґ», згідно якого до безоплатно наданого 

майна слід віднести нестачу, виявлену під час інвентаризації, за умови, що 

балансова вартість такого відсутнього майна перевищує 5% сукупної 

балансової вартості відповідної однорідної групи майна та платник податку не 

звернувся до відповідних органів щодо порушення кримінальної справи або 

притягнення винних осіб до відповідальності, або не вжив заходів щодо 

стягнення у зв’язку з нестачею суми компенсації зі зберігача, страхової 

компанії тощо (ПЗУ, 2018). Тобто, якщо вартість такого майна не перевищує 

5% сукупної балансової вартості відповідної однорідної групи майна, то воно 

не розглядається як безоплатне надане майно.  

На нашу думку, така норма створює можливість для виведення капіталу. 

Тому пропонується її вилучити.  

4. У проєкті закону пропонується абзац 15 підпункту 14.1.71 

Податкового кодексу викласти в новій редакції таким чином – «У разі 

відхилення договірної вартості майна (у тому числі товарів, необоротних 

активів) платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін у 

межах 20 відсотків таке відхилення не може бути підставою для визначення 

(нарахування) податкового зобов'язання, коригування показників податкової 

звітності». 

На нашу думку, таке значне відхилення (до 20 %) від звичайних цін 

створює можливість для виведення капіталу. Тому пропонується цю норму 

зменшити до 5-10 %. 
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5. Згідно проєкту закону, дивіденди, які сплачуються власнику 

корпоративних прав-фізичній особі, будуть обкладатися податком по ставці  

15 %. У той же час ставка податку на інші доходи фізичних осіб, а саме 

заробітна плата, відсотки на поточний або депозитний банківський рахунок, а 

також на доходи від здавання майна в оренду/лізинг складає 18%. Тому є 

доцільним уніфікувати ставки податку на виведений капітал зі ставкою податку 

на доходи фізичних осіб на рівні 18 %. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В роботі обгрунтовано необхідність при визначені мети діяльності 

підприємства використовувати систему цілей, де головною є збільшення 

вартості підприємства. Цей показник є інтегральною оцінкою не тільки 

результатів минулої і поточної діяльності підприємства, але й його фінансово-

економічного потенціалу у майбутньому, а також враховує інтереси різних 

стейкхолдирів (зацікавлених суб’єктів). Збільшення вартості підприємства є 

довгостроковою метою його діяльності в умовах підвищення рівня конкуренції, 

циклічності та динамічності розвитку економіки, значної невизначеності 

зовнішнього господарського середовища. А такі цілі, як зростання масштабів 

виробництва, збільшення обсягів реалізації продукції, зростання активів, 

максимізація прибутку, врахування інтересів менеджерів та інші, мають бути 

допоміжними по відношенню до головної мети.  

2. Виходячи з визначення як цілі діяльності підприємства - зростання 

його вартості, а також, що існуючі методи оцінки вартості підприємства мають 

загальний недолік - оцінка здійснюється з точки зору інтересів власників, то 

пропонується здійснювати оцінку вартості підприємства методом 

дисконтування потоку його валової доданої вартості, тобто з точки зору усього 

суспільства. 
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3. Запропонована модифікація «золотого правила економіки» яке 

може бути використано як еталонна модель діяльності підприємства та 

інструменту управління зростанням його вартості. Це зростання неможливо 

забезпечити тільки заходами, що носять короткостроковий ефект. Досягнення 

еталонної динаміки є результатом комплексу заходів, що призводять одночасно 

і до зростання продуктивності, і ділової активності, і рентабельності і т. ін.  

4. Здійснені у роботі розрахунки свідчать, що модифіковане «золоте 

правило економіки» на протязі 2013-2017 рр. не виконувалося жодного року а 

ні в цілому в економіці України, а ні в основних видах діяльності. Однією з 

головних причин цього є збитковість підприємств: в цілому в країні у 2013-

2015 рр., промисловості - у 2013-2015 рр.; будівництві - у 2012-2017 рр.; 

торгівлі - у 2013-2016 рр.;  транспорті - у 2013-2015 рр. та у 2017 році. 

Виключення мало місце у сільському господарстві, де у 2014 році 

модифіковане «золоте правило економіки» виконувалось. 

5. Спираючись на модифіковане «золоте правило економіки», в роботі 

як ще один інструмент управління зростанням вартості підприємства 

запропоновано модифікований варіант моделі Дюпона, в якій валова додана 

вартість, на основі якої розраховується суспільна вартість підприємства, 

визначається як добуток чотирьох факторів: ступінь соціальної 

відповідальності бізнесу, рентабельність операційної діяльності підприємства,  

рівень віддачі активів підприємства та обсяг активів. 

6. Результати факторного аналізу оцінки питомої ваги впливу 

рентабельності підприємства в контексті валової доданої вартості, віддачі 

активів підприємства та обсягу активів на зростання валової доданої вартості 

свідчать, що в цілому в Україні зростання валової доданої вартості, в 

основному, обумовлено зростанням активів (81 %), у промисловості – 85 %, у 

торгівлі – 64 %. У той же час у будівництві визначальну роль відіграло 

зростання рентабельність в контексті валової доданої вартості – 61 %. 

7. В роботі як інструмент управління вартістю підприємства поряд з 

бухгалтерським балансом, пропонується використовувати управлінський 
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баланс в контексті капіталізації, який відображає сучасне уявлення про капітал. 

На відміну від бухгалтерського балансу, в ньому активи розбиті на 2 частини: 

обліковані та приховані. Обліковані активи – це активи, які відображені у 

бухгалтерському балансі (ліва частина бухгалтерського балансу), приховані 

активи – це активи, які невідображені у бухгалтерському балансі (людський, 

соціальний капітал, орендований фізичний та природний капітал та ін.) і 

«додаткові активи», які відображають різницю між відновлюваною (реальною) 

та балансовою вартістю облікованих активів.  

8. Бухгалтерська інформація залишається одним з найважливіших 

джерел інформації, що використовується при оцінці вартості підприємства і 

прийнятті рішень про інвестування капіталу в нього. Але вона має бути 

доповнена іншими формами обліку, наприклад, звітом про інтелектуальний 

капітал, який слід розглядати як додатковий інструмент для його оцінювання і 

управління, а також для демонстрації привабливості компанії для інвестицій. 

9. Податок на додану вартість є основним бюджетоутворюючим 

податком в Україні. Саме з ним пов’язують оподаткування доданої вартості. 

Але є й інші податки на додану вартість. Це пов’язано з тим, що додана вартість 

розподіляється між найманими працівниками (заробітна плата), власниками 

підприємства (прибуток) та державою (податки). Тому податок на доходи 

фізичних осіб також є податком на частину доданої вартості у вигляді зарплати, 

а податок на прибуток є податком на частину доданої вартості у вигляді 

прибутку. У 2019 році частка податків на додану вартість у загальному обсязі 

податкових надходжень в Україні склала 72 %.  

10. В роботі пропонується ввести до складу звітних показників 

підприємства показник «валова додана вартість». Це забезпечить 

концептуальну єдність при розрахунку результатів економічної діяльності на 

мікро-, мезо- та макрорівні. Базою для розрахунку ПДВ має стати валова 

додана вартість підприємства, яка визначається прямим рахунком на основі 

даних бухгалтерського обліку. 
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11. В частині удосконалення адміністрування ПДВ пропонуються такі 

заходи: скорочення пільг зі сплати ПДВ; з метою вирішення проблеми 

«податкових ям» пропонується надати можливість підприємству за власним 

бажанням відмовитися від використання системи електронного 

адміністрування, але при цьому взяти на себе відповідальність за своїх 

постачальників, у разі якщо вони, отримавши ПДВ від підприємства, не 

сплатили його до бюджету; звільнити внески іноземних інвесторів у статутний 

фонд підприємства у вигляді основних засобів від сплати ПДВ.  

12. Важливим інструментом підвищення рівня капіталізації 

підприємств є різні обмеження експорту сировини з України: мораторії, квоти, 

невідшкодування ПДВ експортерам, експортні мита. Для збереження 

лідируючих позицій України на ринку соняшникової олії пропонується 

проведення перемов з ЄС щодо збереження мита на експорт насіння соняшника 

та розглянути питання скасування відшкодування ПДВ при експорті насіння 

соняшника. 

13. За результатами аналізу проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал» (№ 

8557 від 05.07.2018 р.) визначено низку пропозицій щодо його удосконалення в 

частині: оподаткування підприємств, які мають накопиченні збитки в обсязі, що 

перевищує власний капітал або суму у 100 млн. грн.; визволення від 

оподаткування відсотків на депозит, якщо вони залишаються на ньому; 

визначення норм нестачі, яку підприємство може віднести до безоплатно 

наданого майна; відхилення договірної вартості майна (у тому числі товарів, 

необоротних активів) платника податків у бік збільшення або зменшення від 

звичайних цін; уніфікації ставки податку на виведений капітал зі ставкою 

податку на доходи фізичних осіб. 
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо розробки теоретико-методичних та прикладних засад 

капіталізації підприємств України в контексті валової доданої вартості та 

прихованих активів. За результатами дослідження можна зробити такі основні 

висновки: 

1. Аналіз існуючих підходів до систематизації визначень поняття 

«капіталізація» показав, по-перше, відсутність загальноприйнятого 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, бачення капіталізації як стан, як процес і як відношення 

є найбільш повним. 

2. 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.  

3. Запропоновано структуру системи управління капіталізацією, де 

«базовий» рівень складають суб’єкти господарської діяльності, кожний з яких 

має на меті 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 зростання їх власної капіталізації. На третьому 

«стратегічному» рівні визначається система цінностей, якими керується 
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суспільство, його стратегічні цілі (інтегральна картина майбутнього), шляхи та 

ресурси, необхідні для їх досягнення; 

4. Розвинуто визначення поняття «приховані активи», в якому, на 

відміну від існуючих визначень, як додаткові істотні ознаки запропоновано 

такі: «на які підприємство має право користування», «вартість яких занижено у 

порівнянні з їх реальною вартістю» та «які недостатньо використовуються».  

5. В роботі обґрунтовано доцільність використання валової доданої 

вартості продукції як одного з головних показників діяльності підприємства, 

який, на відміну від показника «обсяг реалізації продукції», не включає в себе 

результати діяльності підприємств постачальників та, на відміну від показника 

«прибуток», відображає інтереси більш широкого кола стейкхолдерів. Цей 

показник забезпечує єдину концептуальну основу для оцінки результатів 

економічної діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях. Пропонується ввести 

його до складу звітних показників підприємства. 

6. Запропоновано засади формування управлінського балансу у 

частині структурування активів з виділенням активів, які враховані у балансі 

підприємства і розподілені на фізичні, фінансові, природні та нематеріальні, а 

також прихованих активів, серед яких виділено фізичні, природні та 

інтелектуальні. Це забезпечує об’єктивноу інформаційну базу для визначення 

результатів капіталізації підприємств на основі ресурсних факторів. 

7. Аналіз динаміки активів підприємств України у 2012-2019 рр. у 

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

2019 році вона 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, вартість активів у 2019 році склала 83,0 % від рівня 2012 року. 

Виключенням стало сільське господарство, де рівень капіталізації підприємств 

збільшився більше ніж у 1,5 рази. Це свідчить про негативні процеси в 

економіці країни, а саме - деіндустріалізацію та домінування сировинних 

галузей. 
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8. Показано неможливість використання коефіцієнту Тобіна для 

оцінки прихованих активів, оскільки абсолютна більшість компаній у 

розвинутих країнах має значення коефіцієнту Тобіна 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 може бути від'ємним. Відповідно різниця між 

ринковою вартістю компанії та вартістю її активів (власного капіталу) не може 

розглядатися як вартість прихованих активів.  

9. Обгрунтовано неможливість використання інтелектуального 

коефіцієнту доданої вартості (VAIC) для оцінки прихованих активів, оскільки 

модель цього коефіцієнту лише декларує використання концепції 

інтелектуального капіталу, але насправді цього не має. В той же час його можна 

застосувати для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства. 

10. Підтверджено гіпотезу, що оцінка капіталізації підприємств на 

основі доходного підходу в контексті валової доданої вартості перевищує 

оцінку на основі витратного підходу. Співвідношення цих оцінок у  

2012-2019 рр. коливалося навколо середнього значення 1,65, що свідчить про 

наявність прихованих активів. Їх середня питома вага у загальному обсязі 

капіталу підприємств України у 2012-2019 рр. склала 38,2 %. 

11. Запропоновано положення інституційного забезпечення 

підвищення рівня капіталізації підприємств в частині: удосконалення 

адміністрування ПДВ щодо вирішення проблеми «податкових ям»; звільнення 

внесків іноземних інвесторів у статутний фонд підприємства у вигляді 

основних засобів від сплати ПДВ; скорочення пільг зі сплати ПДВ; введення 

обмежень експорту сировини з України (мораторії, квоти, невідшкодування 

ПДВ експортерам, експортні мита); пропозиції щодо удосконалення проєкту 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податку на виведений капітал» (№ 8557 від 05.07.2018 р.). 
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 Додаток 1 

Перелік операцій з виведення капіталу 

До них відносяться: 

- виплата дивідендів на користь неплатника податку на виведений 

капітал; 

- виплати в грошовій і натуральній формі на користь власника 

корпоративних прав, навіть якщо вони не оформлені як дивіденди. 

Крім того, до операцій з виведення капіталу прирівнюються виплати: 

- відсотків, комісій за позиками на користь пов'язаних осіб - 

нерезидентів; 

- страхових платежів на користь нерезидентів; 

- фінансової допомоги неплатнику податку на виведений капітал, а також 

безоплатне надання товарів, робіт, послуг; 

- будь-які нецільові виплати в грошовій і / або натуральній формі, що 

здійснюються неприбутковими організаціями (причому для них це загрожує 

втратою "неприбуткового" статусу); 

- інвестицій в об'єкти за межами України, як в грошовій, так і негрошовій 

формі; 

- роялті; 

- внесків до статутного капіталу, довірче управління або в спільну 

діяльність, перераховані / передані неплатникам податку на виведений капітал в 

грошовій та / або натуральній формі, 

- а також дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 

поставлені неплатникам цього податку. 

І нарешті, передбачені операції, за якими потрібно буде самостійно 

робити донарахування податку: 

- контрольовані операції в рамках трансфертного ціноутворення, умови 

яких не відповідають принципу «витягнутої руки»; 

- роялті на користь офшорних нерезидентів або тих, в країні яких роялті 

не обкладається податком, і по правам, які вперше виникли в Україні; 
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- продаж товарів неплатникам податку на виведений капітал (тут будуть 

використовуватися звичайні ціни). 
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