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3.2 Розробка методичного підходу до інтегрального оцінювання
ринкової

вартості

акціонерних

товариств

будівельної

галузі

із

застосуванням інструментів порівняльного підходу
Останнім часом набули розповсюдження моделі експрес-оцінки
бізнесу, у більшості з яких результуючим показником є абсолютна величина
його вартості.
Так, Слипачук А. для здійснення експрес-оцінки бізнесу самостійно
власником пропонує плановий нерозподілений прибуток помножити на
коефіцієнт 5, а якщо підприємство знаходиться на стадії зростання і
прогнозується продовження такого зростання принаймні декілька років, то
застосовується коефіцієнт (мультиплікатор) 6 [172]. Автором встановлено,
що дані коефіцієнти є значеннями ринкового мультиплікатора Р/Е
(відношення ринкової капіталізації до величини прибутку підприємства).
Варто зауважити, що зазначена оцінка може бути застосована тільки для
прибуткових підприємств, що унеможливлює її виккористання у разі
отримання збитку.
Божко В. П. та Синько Г. С. розробили модель експрес-оцінки бізнесу
на прикладі підприємств харчової промисловості з урахування трьох
ключових показників: рівень розвитку харчової промисловості за регіонами
України, коефіцієнт віддаленості підприємства від обласного центру та
період функціонування бізнесу [19]. Проте, основним недоліком вказаної
моделі є відсутність показників операційної діяльності підприємства (обсяги
виробництва, реалізації продукції), що у відповідності з нормативними
документами з оцінки бізнесу, а саме Національного стандарту оцінки № 3,
найбільше впливають на вартість підприємства як бізнесу.
Кобзиста О. О., досліджуючи вплив макроекономічних факторів на
формування вартості акціонерного капіталу дійшла висновку, що коливання
загальноринкової кон’юнктури, відображене в системі макроекономічних
показників (рівень інфляції, темпи зростання ВВП, зростання доходів
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населення та ін.) не дозволяє сформувати чіткої моделі математичної
залежності вартості акціонерного капіталу від складових макроекономічного
середовища. За висновками дослідника, для визначення перспективної
вартості акціонерного капіталу країни оптимальним стає створення
економетричної моделі з урахуванням одного із наявних чинників,
кореляційна залежність якого із шуканим показником буде найвищою, а саме
рівнем валового внутрішнього продукту країни [84]. Проте, видається
складним

застосування

зазначеного

підходу

в

умовах

кризового

економічного стану.
Белашев В. для формування інструментів управління вартістю компанії
виділяє ключові фактори вартості – обсяг продажу, прибуток від основної
діяльності, оборотність капіталу [11].
Курочкіною

І. Г.

розроблена

методика

оцінки

розрахунково-

компонентної вартості бізнесу металургійних і коксохімічних підприємств,
яка на відміну від існуючих синтезує вплив кількісних і якісних компонент,
ґрунтується на використанні багатофакторного кореляційно-регресійного
аналізу та забезпечує об’єктивність у визначенні недооцінення або
переоцінення ринкової вартості їх бізнесу. Розрахунок вартості бізнесу
пропонується здійснювати на основі рівняння регресії ринкової вартості
підприємства залежно від двох компонент: фінансового стану (зокрема,
коефіцієнт

рентабельності

активів)

та

масштабу

бізнесу,

який

характеризується обсягом реалізованої продукції та розраховується як дохід
(виручка) від реалізації продукції [98].
Дубовик А. О. розроблено науково-методичне забезпечення експресоцінки бізнесу на основі розрахунку справедливої величини ключового
цінового мультиплікатора EV/A (відношення вартості підприємства до
величини його активів), яке характеризується універсальністю, оскільки
спрямоване на оцінку бізнесу як об’єкта інвестування без урахування
галузевої приналежності та надає можливості не лише відбору й
оперативного моніторингу, а й управління вартістю на основі ідентифікації
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переоцінених і недооцінених активів.
Жижко К.В. удосконалено методичний підхід до оцінки вартості
будівельних підприємств, що, на відміну від існуючих, полягає в розрахунку
індикатора зміни мультиплікатора «капіталізація/виручка від реалізації» і
встановленні залежності його значення в Україні від галузі та від рівня
розвитку економіки в цілому, що дозволяє прогнозувати зміну вартості
підприємства з урахуванням кризових та посткризових явищ в економіці, що
надалі надає можливість приймати обґрунтовані управлінські рішення з
інвестування [66].
Таким чином, проведений аналіз методичних підходів до експресоцінювання вартості бізнесу свідчить, що у більшості методик результуючим
показником є абсолютна величина його вартості, практично не враховуються
специфічні фактори галузевої приналежності об’єктів оцінювання. Тому, на
базі сформованого інформаційно-аналітичного забезпечення
За результатами аналізу фінансових коефіцієнтів, що розраховуються в
межах

розглянутих

характеризують

методик

майновий

було

стан,

відібрано

43

ліквідність,

коефіцієнтів,

фінансову

які

стійкість,

рентабельність та оборотність активів підприємства.
Процес формування підсумкової величини вартості об’єкта оцінки
складається з трьох основних етапів:
вибір величини мультиплікатора, яку доцільно використовувати для
оцінюваної компанії;
узгодження попередніх результатів ринкової вартості, отриманих у
результаті використання різних видів цінових мультиплікаторів;
внесення підсумкових коригувань.
Вибір

величини

мультиплікатора

є

найбільш

складним

і

відповідальним етапом, що вимагає особливо ретельного обґрунтування,
зафіксованого згодом у звіті про оцінку, яка подається замовнику.
Оскільки однакових компаній не існує, діапазон величини одного і того
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ж виду цінового мультиплікатора, розрахованого по всьому списку компанійаналогів, може бути досить широким. Аналітик, насамперед, відсікає
екстремальні величини мультиплікатора і розраховує його середню і
медіанну величину за аналогами.
Вибір величини цінового мультиплікатора проводиться на основі
аналізу фактичних середніх значень по кожному фінансовому коефіцієнту, а
також позиції оцінюваної компанії по елементу порівняння. Методика
пошуку аналогів зводиться до відбору компаній, чиї показники найбільш
близькі до оцінюваної за такими критеріями, як:
– структура балансового звіту,
– звіти про фінансові результати,
– значення фінансових коефіцієнтів.
Для

відбору

аналогів

застосовано

математичне

обґрунтування:

відбираються компанії-аналоги, показники яких не перевищують заданого
відхилення по всьому діапазону значень від показника оцінюваної компанії,
як у бік зменшення, так і у бік збільшення. У цьому випадку перелік
порівнянних компаній зменшується, однак економічна логіка не завжди
збігається з математичним розрахунком і в цьому випадку всім елементам
порівняння надається рівне значення.
Для проведення статистичного аналізу вибіркової сукупності за
величинами їх цінових мультиплікаторів були розраховані наступні
статистичні показники – середнє, мінімальне, максимальне значення ряду,
мода, медіана, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для
кожного мультиплікатора за п’ять аналізованих періодів.
На базі результатів проведеного фінансового аналізу та зведених
таблиць фінансових коефіцієнтів (див. додаток Е

) відібрані величини

цінових мультиплікаторів.
Статистичні характеристики були розраховані на основі сукупності
емітентів, очищеної від об’єктів-вибросів (об’єкти, для яких характерні
занадто високі значення мультиплікатора) та об’єктів з від’ємними
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значеннями мультиплікаторів (в результаті наявності збитків та від’ємному
значенню величини власного капіталу), що суперечить умовам формування
вартості (вартість не може бути від’ємною величиною).
Аналізуючи варіабельність вибірок за величинами мультиплікаторів,
треба сказати, що за жодним з показників не виконується вимога щодо
узгодженості сукупності.
На

наступному

етапі

із

використанням

регресійного

аналізу

побудовано економетричну трьохфакторну нелінійну динамічну модель
залежності ринкової вартості акцій акціонерних товариств будівельної галузі.
Для формування моделі було використано ключові показники для 9
підприємств будівельної галузі за період 2006 – 2014 рр.
Для побудови економертричної моделі необхідне проведення вибору із
початково сформованого переліку якісних та кількісних змінних x1 ..., xk,
тих, що найбільшою мірою впливають на значення результуючого показника
y. Розробка моделі експрес-оцінки ринкової вартості акцій для сформованої
груп підприємств-емітентів була проведена з використанням методу
множинного лінійного регресійного аналізу.
Розглянута багатофакторна лінійна регресійна модель:

ух

а0

k

ajxj ,

(3.1)

j 1

де ух – результативний показник;
а0 – вільний член;
аj - коефіцієнти регресії (параметри моделі);
xj – факторні ознаки (j = 1, k).
Для визначення факторних ознак (незалежних змінних рівняння регресії)
із первісного переліку кількісних і якісних показників можливо застосування
одного з наступних методів [12].
1. Метод усіх можливих регресій – один з перших методів побудови
регресійної моделі – найбільш громіздкий, передбачає побудову регресій, які
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містять усі можливі комбінації впливових факторів. Якщо розглядається m
факторів, то досліджується 2m регресій, які порівнюються між собою за
значеннями коефіцієнта детермінації та стандартною похибкою рівняння.
При великій кількості факторів даний метод використовувати недоцільно.
2. Метод виключень – базується на дослідженні часткових F-критеріїв,
що дають змогу встановити статистичну значущість співвідношення між
залишками моделі з найбільшою кількістю факторів і залишками моделі з
одним вилученим фактором. Якщо для деякого вилученого фактора таке
співвідношення не є значимим, то він до моделі не повертається.
3. Покроковий метод – діє у зворотному порядку порівняно з
попереднім методом, до моделі послідовно включаються фактори, що мають
найбільший коефіцієнт кореляції із залежною змінною. Модель аналізується
за значеннями коефіцієнта детермінації та частковими F-критеріями.
Фактори, що не задовольняють критерії, з моделі вилучаються. Процес
припиняється, якщо жоден з факторів рівняння вилучити не вдається, а новий
претендент на включення не відповідає частковому F-критерію.
При розробці моделі ринкової вартості акцій акціонерних товариств
будівельної галузі автором був використаний покроковий метод побудови
рівняння регресії.
Побудова моделі з обраним числом факторів з визначенням при цьому
впливу кожного з них окремо, а також сукупного їх впливу на показник, що
моделюється, здійснюється у два етапи: відбір факторів; вибір виду рівняння
регресії.
Важливим для побудови моделі множинної регресії є дотримання умов
включення факторів, а саме:
1) Фактори повинні бути кількісно вимірні. Якщо необхідно включити
до моделі якісний фактор, який не має кількісного виміру, то йому потрібно
надати кількісну визначеність.
2) Фактори не повинні бути інтеркорельовані і тим більше перебувати в
функціональному зв'язку.
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Якщо між факторами існує висока кореляція, то не можна визначити їх
ізольований вплив на результуючий показник і параметри рівняння регресії
буде складно інтерпретувати.
Так, нехай у рівнянні

yˆ

a b1 х1 b2 х2

rx1x2

0.

Тоді слід зазначити, що параметр b1 вимірює силу впливу фактора x1
на середній результат y при незмінному значенні фактора x2
Якщо ж

rx1x 2

1,

то зі зміною фактора x1 фактор x2 не може

залишатися незмінним.
Звідси b1 і b2 можна інтерпретувати як показники роздільного впливу
x1 і x2 на y.
Вибір факторів для моделі було здійснено у два етапи:
– відібрано фактори, виходячи із сутності проблеми;
– на основі матриці показників кореляції було визначено доцільність
включення до рівняння регресії кожного з факторів.
Таку доцільність було оцінено на основі коефіцієнтів інтеркореляції
(коефіцієнти кореляції між змінними). Вважається, що дві змінні явно
колінеарні, тобто знаходяться між собою в лінійній залежності, якщо rxixj>
0,7.
Однією з умов побудови рівняння множинної регресії є незалежність
дії факторів. Якщо фактори є колінеарні, вони дублюють один одного і один
з них доцільно виключити з моделі. Щодо інших змінних, перевага
віддається тому фактору, який при достатній тісному зв'язку з результуючим
показником має найменшу тісноту зв'язку з іншими факторами.
Основна проблема при формуванні моделі полягала в наявності
мультиколінеарних факторів тобто таких, коли більш ніж два фактори
пов'язані між собою лінійною залежністю. Це призводить до того, що тісна
кореляційна

залежність

між

регресорами

призводить

до

отримання

ненадійних оцінок регресії. Однак слід відзначити, що мультиколінеарність
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проявляється у спільній дії факторів. З великої кількості ознак, що є
наслідками мультиколінеарності, у роботі було використано такі:
– невелика зміна вихідних економічних даних призводить до істотної
зміни оцінок коефіцієнтів моделі;
– більшість t-статистик коефіцієнтів малі, в той же час модель в цілому є
значущою, про що свідчить високе значення F-статистики.
Для оцінки мультиколінеарності факторів біло використано матрицю
парних коефіцієнтів кореляції між факторами, а саме:
Якби чинники не корелювали між собою, то визначник матриці парних
коефіцієнтів кореляції був би одиничною матрицею тобто
y a

det(R )

rx1x1
rx1x 2
rx1x3

b1x1 b 2 x 2

rx 2x1
rx 2x 2
rx 2x3

rx3x1
rx3x 2
rx3x3

b3 x 3

1 0 0
0 1 0 1,
0 0 1

Якщо між факторами існує повна лінійна залежність і всі коефіцієнти
кореляції дорівнюють одиниці, то визначник такої матриці дорівнює нулю:
1 1 1
det R

1 1 1

0.

1 1 1

Таким чином, чим ближче до нуля визначник матриці міжфакторної
кореляції, тим сильніше мультиколінеарність факторів і не надійнішим є
результат множинної регресії.
Формування моделі проходило у декілька етапів. На кожному з таких
етапів до моделі додавались (або вилучались) певні фактори, щоб отримати
найбільш достовірний результат. Включення додаткових факторів проходило
за умови: при додатковому включенні в регресію m + 1 фактора коефіцієнт
детермінації повинен зростати, а залишкова дисперсія зменшуватися;
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R 2m

1

R 2m і S2m

1

S2m .

Якщо ж цього не відбувається і дані показники мало відрізняються
один від одного, то фактор не покращує модель і практично є зайвим
чинником.
Внаслідок проведення процедур кореляційного аналізу та послідовного
формування низки регресійних моделей з подальшою перевіркою їх
статистичної достовірності було виявлено склад показників, що найбільше
впливають на результуючий показник - ринкову вартість акцій (SP), а с саме:
«чистий

дохід на акцію», «рентабельність активів», та нецінового

мультиплікатора «введені в експлуатацію метри квадратні житла на одного
працюючого». Динаміку обраних цінових та нецінового мультиплікаторів
подано на рис. 3.2-3.4.

Рис. 3.2 – Динаміка показника співвідношення чистого доходу на одну акцію
(тис.грн. / шт.)
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Рис. 3.3 – Динаміка рентабельності активів для обраних для
дослідження підприємств будівельної галузі (тис.грн. / тис.грн.)

Рис. 3.4 – Динаміка збудованих метрів квадратних житла на одного
працюючого (тис. м2 / 1 чол.)

113

Для вибору форми рівняння регресії у роботі було використано такі
форми рівнянь:
лінійна регрессія y a

b1x1

b2x 2

... b m x m

,

b1 b2
bm
ступенева y ax1 x 2 ...x m
a
експоненційна y e

y
гіперболічна

a

b1x1 b2x 2 ... bm x m

1
b2x 2

b1x1

...b m x m

Найкращі показники при формуванні моделі було отримано для
лінійного варіанту.
Сама процедура формування моделі були здійснена за методом
найменших

квадратів,

де

модель

y a

b1x1

b2x 2

... b m x m

формується як наслідок системи нормальних рівнянь:

y na

b1

yx1 a

x1 b 2

x1 b1

x 2 ... b m

x12

b2

xm

x1x 2 ...bm

x m x1

…
yx m

a

xm

b1

x1 x m

b2

x 2m

x 2 x m ...bm

Або у матричній формі: Y Xb

,

Де
y1
Y

...
yn

1 x11 ... x m1.
X

.

.

.

1 x n1 ... x mn

b

a
...
bm

1

...
n

Детальний аналіз інформації щодо значень та динаміки змін цих
показників показав, що за основу подальших досліджень доцільно взяти
модель з лінійною структурою, але змінні мають входити до такої моделі у
вигляді нелінійних функцій.
Практичне значення рівняння множинної регресії оцінюється за
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допомогою показника множинної кореляції й коефіцієнта детермінації.
R

1

(y
0

Показник

множинної

yˆ x1x2 xm ) 2

(y

y)2

R 1,

кореляції

характеризує

тісноту

зв'язку

розглянутого набору факторів з результуючий показник, або оцінює тісноту
спільного впливу чинників на результат. Чим ближче його значення до
одиниці, тим тісніше зв'язок розглянутих ознак. Крім того слід враховувати,
якщо кількість параметрів наближається до обсягу спостережень, то
залишкова дисперсія буде близька до нуля і коефіцієнт детермінації
наблизиться до одиниці навіть при слабкій зв'язку факторів з результатом.
Для усунення ефекту, пов'язаного із ростом R2 при збільшенні числа
чинників здійснено корекцію R2. Скоригований коефіцієнт детермінації
визначено за формулою:

R

2

скор.

( y ŷ) 2 (n m 1)
1
( y y) 2 (n 1)
(n 1)
1 1 R2
(n m 1)

де m - число параметрів при змінних x;
n - число спостережень.

Чим більше m, тим сильніше розрізняються R 2 и R 2 скор. .

R2

R 2 скор.

R 2 скор. 1

При заданому обсязі спостережень за інших рівних умов зі
збільшенням числа незалежних змінних (параметрів) убуває. Проте величина
може стати і негативною при слабких зв'язках результату з факторами.
Для поглибленого вивченні зв’язків між факторами у роботі було
використано

часткові

коефіцієнти

кореляції.

Такі

коефіцієнти

характеризують тісноту зв'язку між результатом і відповідним фактором при
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усуненні впливу інших факторів, включених в рівняння регресії. Часткові
коефіцієнти кореляції широко використовуються при вирішенні проблеми
відбору факторів, ранжируванні факторів множинної регресії тощо.
Порядок часткового коефіцієнту кореляції визначається кількістю
факторів, вплив яких виключається. Наприклад, ryx1 x 2

або R yx1 x 2 —

коефіцієнт кореляції першого порядку. Для лінійної регресії коефіцієнти
часткової кореляції більш високих порядків можна визначити через
коефіцієнти часткової кореляції більш низьких порядків за рекурентною
формулою:

ryxi x

ryxi x
x

1 2

xp

x

xp 1

1 2

(1 r

2

ryx p x

x

1 2

yx p x 1 x 2 x p 1 )

rxi x p x

xp 1

(1 r

2

x

1 2

xp 1

.

xi x p x 1x 2 x p 1 )

(Змінюється у діапазоні від -1 до 1)
Для нелінійної регресії частковий коефіцієнт кореляції змінюється в
межах від 0 до 1 і має вигляд:

R y xi x

1

x x p

1 2

1 R 2 y x1 x 2xix p
1 R

2

.

y x1 x 2x i 1 x i 1x p

R 2 y xi x1x 2 x p – коефіцієнт часткової детермінації.
Для оцінювання надійності результатів множинної регресії і кореляції у
роботі здійснено оцінку значимості рівняння регресії із використанням F –
критерію Фішера:

F

2
факт .
2
ост.

R2
1 R

2

n m 1
m

де m – кількість параметрів при змінних x.
Також було використано частковий F-критерий,що оцінює значення не
рівняння в цілому, а фактора, додатково включеного до регресійної моделі.
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Fxi

R 2yx1xix p

R 2yx1xi

1x i 1x p

1 R 2yx1xix p

n m 1
1

Якщо фактичне значення Fxi перевищує Fтаб . , то додаткове включення
фактора xi в модель статистично виправдано і коефіцієнт чистої регресії bi
при факторі xi статистично значимим. За допомогою часткового F-критерію
перевірено значущість всіх коефіцієнтів регресії за припущення, що кожен
відповідний фактор xi вводився в рівняння множинної регресії останнім.
Частковий F-критерій оцінює значимість коефіцієнтів чистої регресії. Знаючи
величину Fxi , визначено і t-критерій для коефіцієнта регресії

при i-му

факторі t bi , а саме:

t bi

Fxi .

Також у роботі було здійснено оцінку значущості коефіцієнтів чистої
регресії за t-критерієм Стьюдента (без розрахунку часткових F-критеріїв). У
цьому випадку, як і в парній регресії, для кожного фактора було використано
формулу:

t bi

bi
.
m bi

Для рівняння множинної регресії y a

m bi

y

1 R 2yx1x m

xi

1 R 2xi x1x m

b1x1

b2x 2

... b m x m

1
n m 1

Таким чином, отримана економетрична модель має вигляд:

SP

3,94 1,8

M
P

0,8 Ln

EBITDA
NS

0.37 Ln ( ROA)

де SP - ринкова вартість акцій;
M – тис. кв. метрів введеного в експлуатацію житла;

(3.2)
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P – середньооблікова чисельність працюючих;
NetSales – чистий доход (виручка) від реалізації будівельних робіт, тис.
грн.;
NS – кількість акцій;
ROA – рентабельність активів.
Загальні характеристики отриманої регресійної моделі наведено у
табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Загальні характеристики експрес-моделі оцінки ринкової вартості акцій
акціонерних товариств будівельної галузі
Показник
Множинний коефіцієнт кореляції
Множинний коефіцієнт детермінації
Значення критерію Стьюдента
Значення F-критерію Фішера
Стандартна помилка моделі
Значення критерію Дарбіна-Уотсона

Значення показника
0,85678
0,81341
4,79045
12,67460
0,35231
1,751734

За значеннями показників (табл.3.4) адекватність отриманої регресійної
моделі та можливість її практичного застосування доводяться значеннями
критерію Фішера – 12,6746, критерію Стьюдента – 4,79045, критерію
Дарбіна-Уотсона – 1,751734, що більше табличних значень [12].
Запропонована модель дозволяє здійснити експрес-оцінку ринкової
вартості

акціонерних

товариств будівельної

галузі

основним

видом

діяльності яких згідно з КВЕД 41.20 є будівництво житлових і нежитлових
будівель.
Підсумкова величина вартості власного капіталу, що отримана в
результаті застосування розробленої трьохфакторної моделі, повинна бути
скоригована відповідно до конкретних умови оцінки бізнесу. Найбільш
типовими є наступні поправки: можливе застосування знижки на низьку
ліквідність; в деяких випадках вноситься поправка у вигляді премії за
надавання інвестору корпоративного контролю (для оцінки контрольної
частки власного капіталу); якщо в процесі фінансового аналізу виявлено або
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недостатність власного оборотного капіталу, або екстрена потреба в
капітальних вкладеннях, отриману величину необхідно відняти тощо.
У деяких випадках вноситься поправка у вигляді премії за надані
інвестору елементи контролю. Дана поправка забезпечує універсальність
методу компанії-аналога, оскільки дозволяє застосовувати його для оцінки
контрольної частки власного капіталу.
Для

кожної

прибуткової

компанії

здійснено

розрахунок

мультиплікатора ціна акції до чистого прибутку на акцію (Р/Е) за формулою:
P/E = SP / NPP

(3.3)

де: NPP – чистий прибуток на акцію. Особлива увага приділяється
компаніям з P/E коефіцієнтом істотно вище або нижче, ніж середнє значення
P/E показника у групі.
Ринкова капіталізація акціонерного товариства розраховується з
врахуванням вартості довгострокових зобов’язань за формулою:
MC = (NS * SP) + CLDebt

(3.4)

де МС – ринкова капіталізація;
CLDebt – вартість довгострокових зобов’язань.
Таким

чином,

порівняльний

підхід,

незважаючи

на

достатню

складність і трудомісткість розрахунків та фінансового аналізу, є невід'ємним
прийомом

визначення

обґрунтованої

ринкової

вартості

акціонерних

товариств будівельної галузі в умовах обмеженої мобільності корпоративних
прав на ринку капіталу.
Результати, отримані даним способом, мають найбільш об'єктивну
ринкову основу, якість якої залежить від можливості залучення широкого
кола компаній-аналогів.
Отже, основним фактором, що стримує застосування в українській
практиці методу компанії-аналога і методу угод, є відсутність достатньої та
достовірної цінової і фінансової інформації по вітчизняним компаніяманалогам особливо, як свідчить проведений аналіз, в сфері будівництва.
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3.3 Застосування методичного підходу до оцінки ринкової вартості
акцій

акціонерних

товариств

будівельної

галузі

для

прийняття

корпоративних рішень
Результати апробації запропонованого методичного підходу до оцінки
ринкової вартості акціонерних товариств будівельної галузі із застосуванням
інструментів порівняльного підходу наведено у табл. 2.
Проведені розрахунки дозволили отримати середньогалузеве значення
мультиплікатора P/E для акціонерних товариств будівельної галузі, що
здійснюють будівництво житлових і нежитлових будівель, що складає 3,49.
Таблиця 3.5
Порівняльна оцінка ринкової капіталізації акціонерних товариств
будівельної галузі станом на початок 2015 р.*
Акціонерні
товариства
будівельної
галузі
ПрАТ
«Житомирбуд»
АТ
«Трест
Житлобуд-1»
ТДВ
«Житлобуд-2»
ПАТ «Кримбуд»
ПАТ
«Полтавський
домобудівельний
комбінат»
ПАТ
«Прикарпатбуд»
ПрАТ
«Спецбудмонта
ж»
ПАТ
«Сумжитлобуд»
АТ «Яворiвбуд»

Ринкова
вартість
акції
SР, грн.

Чистий
прибуток
на акцію
(NPP),
грн.

Кількість
акцій

P/E

Довгострокові
Ринкова
зобов’язання капіталізація
CLDebt, грн.
МС, грн.

17,19

6,14

540 837

2,8

489 361 106,53 498 658 094,56

12,7

4,10

20 013 920

3,09

10 474 980,28 264 651 764,28

22,98

3,90

826 370

5,89

8 826 890,36 27 816 872,96

1,29

5,99

8 514 091

0,22

20 205 531,87 31 188 709,26

6,11

4,01

4 103 929

1,52

316 271,84

25 391 278,03

22,67

4,88

12 500

4,65

371 090,95

654 465,95

3,09

4,40

214 000

0,70

257 805,05

919 065,05

10,36

2,08

35 892

4,97

2 651 285,85

3 023 126,97

17,89

2,37

202 533

7,55

7 638 871,92 11 262 187,29

Середньогалузев
3,49
е значення
Примітка: * розраховано автором на основі фінансової та статистичної
звітності
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Отримане середньогалузеве співвідношення P/E дозволяє здійснити
експрес-оцінку ринкової вартості акцій компанії-аналога у перспективному
періоді за формулою:

TCV

P
E

A v erage corrected

NPPe. f . p

(3.5)

ratio

де: TСV – майбутня ринкова вартість акцій компаній-аналога, грн.;

P
E

A v erage corrected

– середньогалузеве значення P/E;
ratio

NPP e.f.p - чистий прибуток на акцію у перспективному періоді за даними
прогнозування, грн.
Приведення майбутньої ринкової вартості акцій компаній аналогів до
теперішнього часу здійснюється із застосуванням дисконтування.
У процесі оцінки ринкова вартість бізнесу визначається щонайменш
двома із трьох існуючих підходів до оцінки вартості бізнесу. При цьому
вартість бізнесу, отримана із застосуванням різних підходів, практично
завжди відрізняється. В якості результату оцінки може бути обґрунтовано
використання вартості за одним з підходів або розрахунок узгодженої
вартості, наприклад, за допомогою методу аналізу ієрархій чи будь-якого
іншого методу узгодження. У практиці оцінки вартість об’єкту, отримана
різними підходами, вважається узгодженою, якщо відхилення складає не
більше 20 %
Обґрунтування розрахункових процедур наведено на прикладі ПАТ
«Трест Житлобуд - 1».
За результатами аналізу теоретичних досліджень з питань оцінки
вартості бізнесу можна стверджувати, що найбільшої розповсюдженості
набули методи доходного підходу. Основним методом дохідного підходу, що
застосовується для проведення оцінки цілісних майнових комплексів, є метод
дисконтування грошового потоку.
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Застосування методу дисконтування грошового потоку передбачає такі
оціночні процедури:
1) вибір відповідної моделі грошового потоку;
2) визначення прогнозного періоду надходжень грошового потоку;
3) проведення прогнозування складових чистого грошового потоку та
його розрахунку на кожен рік (квартал, місяць) прогнозного періоду;
4) обґрунтування складових ставки дисконту та її визначення;
5) проведення розрахунку вартості реверсії та його обґрунтування;
6) визначення поточної вартості чистих грошових потоків, реверсії та
надлишкового майна у разі його наявності;
7) визначення вартості бізнесу як суми поточної вартості чистих
грошових потоків, реверсії та поточної вартості надлишкового майна.
У практиці оцінки використовують дві моделі розрахунку чистого
грошового потоку – для власного капіталу та для інвестованого капіталу (для
компанії в цілому).
Для забезпечення порівнянності ринкової вартості акцій, отриманої за
авторською методикою експрес-оцінки, з вартістю, отриманою за доходним
підходом, використано модель грошового потоку для власного капіталу.
Розрахунок грошового потоку ґрунтується на результатах аналізу
показників фінансово-господарської діяльності підприємства за період, що
передує даті оцінки, та прогнозний період.
Виходячи з практики оцінки вітчизняних оцінювачів з урахуванням
особливостей функціонування національної економіки, прогнозний період
визначається на рівні 5 років та післяпрогнозний період для визначення
вартості реверсії.
Чистий грошовий потік для інвестованого капіталу на кожен рік
(квартал, місяць) прогнозного періоду розраховується як:
прогнозована величина чистого прибутку, розрахована за умови
припущення про відсутність витрат на сплату відсотків за довгостроковим
боргом,
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«+» прогнозована сума амортизації, що врахована у складі витрат під
час визначення величини чистого прибутку,
«-» «+» величина прогнозованого приросту робочого капіталу
(величину зменшення робочого капіталу),
«-» величина прогнозованих капітальних інвестицій за відповідний
період,
«-»

«+»

величина

прогнозованого

приросту

довгострокової

заборгованості (зменшення довгострокової заборгованості).
Аналіз складових грошового потоку проведено за період з 2008 по 2014
рр. (табл. 3.6).
Таблиця 3. 6
Розрахунок грошового потоку на власний капітал для
ПАТ «Трест Житлобуд-1» за період 2008-2014 рр.
Роки
Показник
Чистий прибуток
(після сплати
податків), тис.грн.
Темп приросту
чистого прибутку
до попереднього
року, %
Амортизаційні
відрахування,
тис.грн.
Темп приросту
амортизаційних
відрахувань до
попереднього
року, %
Зменшення
(приріст) власного
оборотного
капіталу, тис.грн.
Зменшення
(приріст)
інвестицій в
основні засоби
Приріст
(зменшення)
довгострокової

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середнє
значенн
я за
період

175236 147525 269557 211537 222576 315764 319753 237421,1

-15,8

82,7

-21,5

5,2

41,86

1,26

13,38857

4772

4959

3774

3179

2262

3020

6626,429

-80,5

3,9

-23,9

-15,8

-28,85

33,51

15,94857

170013 12714

-64314

76799

61874

89701

432187 111282

149809 -22957

-96810

-57
223096

-68

141232 -7421

69394

28862

912

-36828

352530 61191,57

24419

23391

-9920
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заборгованості
Грошовий потік на
-50773
власний капітал

140017 142254 -83672

173744 192678 198652 101842,9

За даними табл. 3.6. можна зробити висновок про наявність тенденції
зростання величини чистого прибутку до 2014 р., середній темп зниження
амортизаційних відрахувань за аналізований період складає 25 %.
Прогнозування величини власного оборотного капіталу для розрахунку
його зміни проведено шляхом визначення середньої величини рентабельності
власного оборотного капіталу.
Таблиця 3.7
Розрахунок середнього значення рентабельності власного оборотного
капіталу ПАТ «Трест Житлобуд-1» за період 2008-2014 рр.
Показник
Власний
оборотний
капітал, тис.грн.
Чистий
прибуток, тис.
грн.
Відношення
прибутку
до
оподаткування
та
величини
власного
оборотного
капіталу
Середнє
значення
показника
рентабельності
власного
оборотного
капіталу

Значення показника за роками
2010
2011
2012
2013

2008

2009

2014

875
527

985 840

1 274
850

2 769
328

4 044
221

5 032
111

5 960
801

108
541

585 639

1 289
277

2 243
140

1 856
981

2 857
753

2 467
850

0,12

0,59

1,01

0,81

0,46

0,57

0,41

0,57

Таким чином, середнє значення показника відношення чистого
прибутку до величини власного

оборотного капіталу за період 2008-

20014 рр. для ПАТ «Трест Житлобуд-1» складає 0,57.
Для розрахунку прогнозних значень чистого грошового потоку на
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власний капітал зроблено наступні припущення:
1. Початковим відліком для прогнозування величини прибутку є
значення за 2014 рік.
2. Враховуючи кризову ситуацію в економіці України, наявність
процесу спаду обсягів будівельних робіт у 2015 р.

Проте за даними

Державної служба статистики підприємства України (без урахування
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) в січні
- червні 2016 р виконали будівельних робіт на суму 24,9 млрд грн, що на
9,1% більше аналогічного періоду 2015 року. Прогнозується збереження
подібної тенденції до кінця року і мінімальне зростання протягом 5
прогнозних періодів. Таким чином, прогнозному періоді прогнозується
зростання на рівні 10 %, в 2-му – на рівні 10 %, у 3-5 прогнозних періодах
прогнозується зростання на рівні 3% за рік.
3. Темпи приросту амортизаційних відрахувань спрогнозовано на рівні
середнього значення за аналізований період 2008-2014 рр.
4. З огляду на наслідки економічної кризи та нестачу оборотних коштів
для підтримання процесу здійснення будівельної діяльності підприємств
прогнозується

відсутність

зміни

капітальних

інвестицій

протягом

прогнозного періоду.
На

основі

прогнозування

складових

компонентів

отримаємо

прогнозовані чисті грошові потоки ПАТ «Трест Житлобуд-1»

на п'ять

прогнозних років:
Таблиця 3.7
Значення прогнозованих грошових потоків ПАТ «Трест Житлобуд-1»
на 5 років
Прогнозне значення, тис.грн.
Показник
грошового потоку по
рокам

Оптимістичний
прогноз

Найбільш
вірогідний прогноз

Песимістичний
прогноз

1 рік

194593,3

189381

178956,3
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2 рік

217944,5

206425,2

184325

3 рік

244097

225003,5

189854,8

4 рік

273389,5

245253,8

195550,4

5 рік

306196,3

267326,7

201416,9

Для

розрахунку

ставки

дисконту

ПАТ

«Трест

Житлобуд-1»

використано метод кумулятивної побудови ставки дисконту. Метод
кумулятивної побудови передбачає, що у структурі ставки дисконту до
номінальної безризикової ставки додасться сукупна премія за інвестиційні
ризики, яка складається із премій за окремі "несистематичні" ризики, які
належать саме до цього об’єкту оцінки, та поправка на неліквідність.
Таблиця 3.8
Розрахунок безризикової ставки доходності
Назва

Строк депозиту

UniCredit Bank
АТ Ощадбанк
АТ Приват Банк
АТ Укрексімбанк
Райффайзен Банк Аваль
Казначейські зобов’язання
України
Ставки по депозитам на
міжбанківському ринку станом на
20.05.13
Середня ставка

18 міс.
36 міс.
15 міс.
18 міс.
24 міс.
12 міс.
12 міс.
365-1096 днів
1096 -3650 днів
12 міс.
у 2012 році: 24 міс.
у 2013 році: 5 років
7 років
12 міс.
18 міс.
24 міс.

Річна ставка в гривнях,
%
14,5
13,25
22
17
16,75
19
17,30
16
16
13
9,2
14
14,3
18,5
18
17,5
16,47

Таблиця 3.9
Розрахунок ставки дисконтування із застосування кумулятивної моделі
№

Розра
хунок
Етапи визначення ставки

Можливий
діапазон
значення

Значення
ризику що
приймається
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ризику, %

,%

0-5
0-5

16,47
4

1.
2.

+

Безризикова ставка доходу на капітал
Премія за якість менеджменту

3.

+

Премія за розмір підприємства

0-5

4

4.
5.

+
+

0-5
0-5

3
3

6.
7.

+
+

0-5
0-5

3
1

8
9.
10

+
=

Премія за структуру
Премія за територіальну і виробничу
диверсифікованість
Премія за диверсифікованість клієнтури
Премія за стабільність отримання доходів і
ступінь вірогідності їхнього отримання
Премія за інші особливі ризики
Середній темп приросту чистого доходу
Ставка дисконтування

0-10

1
9,3
26,17

Далі використовуючи отримані дані прогнозованих грошових потоків
та ставки дисконтування розраховується приведена вартість грошових
потоків.
Розрахунок

вартості

реверсії

(вартість

об’єкта

оцінки,

яка

прогнозується на період, що настає за прогнозним) розраховується шляхом
капіталізації чистого грошового потоку в післяпрогнозний період.
Розрахунок

вартості

бізнесу

методом

дисконтування

чистого

грошового потоку для власного капіталу на прикладі ПАТ «Трест Житлобуд1» наведено в табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Результати оцінки вартості ПАТ «Трест Житлобуд-1» методом
дисконтованих грошових потоків
Прогнозне значення
Показник

За оптимістичним
прогнозом

За найбільш
вірогідним
прогнозом

За песимістичним
прогнозом

Загальна приведена
вартість грошових
потоків, тис.грн.

242685.5

211878.2

159639.3

Вартість
підприємства у постпрогнозній період,
тис.грн.

264527.2

218234.5

159639.3
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Вартість
підприємства,
тис.грн.

507212.7

430112.7

319278.6

Ціна однієї акції
підприємства, грн..

25,34

21,49

15,95

Таким чином, середня величина ринкової вартості акцій ПАТ «Трест
Житлобуд-1», що отримана методом дисконтованих грошових потоків
складає 20,93 грн., що на 39 % більше вартості, отриманої із застосуванням
запропонованої

авторської

моделі.

Проте

отриманий

результат

за

песимістичним прогнозом при застосуванні доходного підходу до оцінки
ринкової вартості бізнесу, що складає 15,95 грн. за акцію на 80% співпадає із
розрахованим за моделлю результатом. Що свідчить про достатній рівень
узгодженості отриманих результатів.
Це обумовлено тим, що застосований доходний підхід носить
ілюстративний характер, оскільки розрахунки базувались лише на публічно
доступній інформації, а на практиці для оцінки бізнесу доходним підходом
необхідна велика кількість внутрішньої інформації підприємства.
Таким чином, автором проведена перевірка можливості застосування
розробленого

методичного

забезпечення

експрес-оцінки

бізнесу

за

розробленою трьохфакторною моделлю оцінки ринкової вартості акцій
шляхом зіставлення результатів вартості бізнесу, отриманої за розробленою
методикою та доходним підходом (метод дисконтування чистого грошового
потоку для власного капіталу).
Отримані

результати

свідчать

про

можливість

застосування

розробленого методичного підходу лише на рівні експрес-оцінки для
прийняття оперативних інвестиційних рішень.
Для

додаткової

перевірки

узгодженості

результатів

отриманої

трьохфакторної моделі оцінки ринкової вартості акції застосовано й методи
витратного підходу.
Витратний підхід заснований на використанні достовірної фактичної
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інформації про стан майнового комплексу підприємства, але не враховує
майбутні

можливості

підприємства в

отриманні

чистого

доходу у

перспективі. До переваг витратного підходу до оцінювання вартості бізнесу
відносять те, що оціночні процедури:
- ґрунтуються на реально існуючих активах;
- є єдино можливими для деяких видів підприємств;
- дозволяють відобразити фактичні здійснені витрати підприємства;
- використовують достатню кількість необхідної статистики;
- можуть застосовуватись для неефективних і неприбуткових підприємств,
метод дозволяє отримати прийнятну ціну для продавця, тому що він враховує
вартість активів і не бере до уваги потенційну прибутковість.
Недоліками майнового підходу до оцінки вартості бізнесу є:
- балансова вартість майна ніколи не відповідає її ринковій вартості;
- іноді виникають труднощі з розрахунком зносу об’єкту (наприклад, коли
будові більше 10 років);
- не враховує вартість деяких нематеріальних активів;
- не враховує майбутніх перспектив розвитку бізнесу;
- не враховує ефективність використання активів;
- оцінка, що отримана за допомогою такого методу рідко відповідає
дійсній вартості активів в умовах ринку.
Для проведення розрахунків за витратним підходом використано такі
методи:
метод скоригованої балансової вартості;
чистої балансової вартості
За Методикою оцінки майна, затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №1891, чиста вартість цілісного
майнового комплексу підприємства визначається за формулою:
ЧВ = (Н +О +Вмп) –(З +Д +П),

(3.6)
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де Н –вартість необоротних активів;
О –вартість оборотних активів;
Вмп –вартість витрат майбутніх періодів;
З – вартість забезпечень наступних виплат і платежів;
Д –вартість довгострокових зобов’язань;
П – вартість поточних зобов’язань.
До розрахунку обсягу чистих активів включаються

нематеріальні

активи, які відповідають таким умовам: безпосередньо використовуються
підприємством

в

основній

діяльності

та

приносять

дохід;

мають

документальне підтвердження витрат на їх придбання (створення); право на
володіння даними нематеріальними активами, підтверджене документально,
відповідно до законодавства України. За наявності у підприємства на
кінець року резервів за сумнівними боргами і знецінюванням цінних
паперів показники статей, у зв’язку з якими вони створені, відображаються з
відповідним зменшенням їх балансової вартості на вартість таких резервів.
Вважаємо, що такі статті балансу, як витрати майбутніх періодів та
доходи майбутніх періодів, потрібно брати з протилежними знаками, ніж це
передбачено методичними рекомендаціями. Різниця між ними є ніщо інше, як
прибуток майбутніх періодів, який не може відноситись до зобов’язань, а
тому повинен прирівнюватись до власного капіталу (як і прибуток
поточного періоду). Виходячи з рівності активів та пасивів балансу, маємо
формулу:
Н+О+ВМП = К+З+Д +П+ ДМП.
Використовуючи

балансовий

прийом

при

згортанні

(3.7)
доходів

майбутніх періодів з витратами (майбутній прибуток), необхідно скоригувати
на цю величину власний капітал.
Отримуємо балансове рівняння:
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Н + О = [К + (Дмп – Вмп)] + Д + П+ З

(3.8)

В квадратних дужках маємо власний та прирівняний до нього капітал, а
останні три складові правої частини рівняння – це зобов’язання .
Звідси вартість чистих активів повинна розраховуватись за формулою:
ВЧА = Н + О – (Д +П +З).
Практичне

використання

(3.9)

результатів

оцінки

стосовно

методу

чистих активів і методів, які базуються на порівняльному підході, часто не
відображає реальної ситуації, що
оцінюється. Так, використання
капіталомістких

чи

видобувних

відбувається
методу

в

бізнесі

компанії, яка

чистих активів

компаній

не

завжди

при

оцінці

приводить

до

одержання коректного результату. Витратний (майновий) підхід адекватний
оцінці компанії з погляду її власників, які повністю орієнтуються в управлінні
підприємством, і дозволяє одержати вартість, яка ніби включає ―премію‖ за
контроль над ним.
Метод чистої балансової вартості для АТ «Трест Житлобуд-1»:
2007: 227866+148236-(51716+279946+0)=44440 тис. грн..
2008: 384835+318249-(121110+549024+0)=32950 тис. грн..
2009:376484+330963-(144501+554162+147)=8784 тис.грн.
2010: 267394+266649-(173363+344797+0)=15883 тис.грн.
2011: 43692+343448-(17475+200623+187)=12055 тис. грн..
2012: 44528+405322-(164355+274473+614)=10408 тис.грн.
Тобто, можна прийти до висновку, що ВЧА на кількість акцій для АТ
«Трест Житлобуд-1» у 2007 році вартість чистих активів за 1 акцію склала
28,97 грн, але цей показник стрімко зменшився до 1,53 грн у 2008 році, у
2009 - 0,41 грн., у 2010 - 0,74 грн. у 2011 – 0,56 грн, у 2012 – 0,48 грн.
відповідно.
Розрахунок методом вартості чистих активів включає декілька етапів
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1. Оцінюється нерухоме майно підприємства по ринковій вартості.
2. Визначається ринкова вартість машин і устаткування
3. Виявляються і оцінюються нематеріальні активи.
4. Визначається

ринкова

вартість

фінансових

вкладень,

як

довгострокових, так і короткострокових.
5. Товарно-матеріальні запаси переводяться в поточну вартість
6. Оцінюється дебіторська заборгованість.
7. Оцінюються витрати майбутніх періодів
8. Зобов'язання підприємства переводяться в поточну вартість
9. Визначається вартість власного капіталу шляхом віднімання з
обґрунтованої ринкової вартості суми активів поточної вартості всіх
зобов'язань
Алгоритм можна представити у вигляді таблиці:

№

Алгоритм
розрахунку
методу
скоригованої
балансової
вартості

Ф1

гр. 4
р.031 гр. 4
р.032 =
гр. 4
р.030

Ф5

гр. 4
р.1011 гр. 4
р.1012 =
гр. 4
р.1010

гр . 14
р. 260 гр. 15 р.
260

1

Переоцінка
нерухомого
майна

2

Переоцінка
вартості машин
і обладнення

-

-

гр . 14
р. 130 гр. 15 р.
130

3

Переоцінка
нематеріальних
активів
підприємства

гр. 4
р.011 гр. 4
р.012 =
гр. 4
р.010

гр. 4
р.1001 гр. 4
р.1002 =
гр. 4
р.1000

гр. 4 р.
420 +
гр. 5 р.
420

4

Переоцінка
вартості
фінансових
вкладень

-

-

гр. 3 р.
920

5

Переоцінка
ТМЗ

гр. 4
р.100 +
гр. 4

гр. 4
р.1100 +
гр. 4

гр. 3 р.
940 +
гр. 3 р.

Примітки
до річної
фінансової
звітності
Примітки
до річної
фінансової
звітності
Примітки
до річної
фінансової
звітності
Примітки
до річної
фінансової
звітності
Примітки
до річної
фінансової

Номери
рахунків/субрахунків
плану рахунків

СДт 10 + СДт 11(СКт 131 + СКт 132)

-

СДт 12 - (СКт 133)

СДт 20 + СДт 22 +
СДт 25+ СДт 23 +
СДт 25 + С Дт 28
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№

Алгоритм
розрахунку
методу
скоригованої
балансової
вартості

Ф1

Ф5

Номери
рахунків/субрахунків
плану рахунків

р.120 +
гр. 4
р.140

р.1102 +
гр. 4
р.1104
гр. 4
р.1125 +
гр. 4
р.1155

-

СДт 36 - (СКт 38) +
СДт 372 + СДт 374 +
СДт 375 + СДт 376 +
СДт 377 + СДт 63, 65,
681, 685

гр. 4
р.1170

-

СДт 39

6

Переоцінка
дебіторської
заборгованості

гр. 4
р.160 +
гр. 4
р.210

7

Переоцінка
витрат
майбутніх
активів

гр. 4
р.270

950

8

Переоцінка
зобов'язань
підприємста

гр. 4
р.480 +
гр. 4
р.620

гр. 4
р.1595 +
гр. 4
р.1695

-

9

Переоцінка ВК

гр. 4
р.380

гр. 4
р.1495

-

звітності

СКт 501 + СКт 502 +
СКт 503 + СКт 504 +
СКт 505 + СКт 506 +
СКт 51 + СКт 53 +
СКт 55 + СКт 601+
СКт 602 + СКт 603 +
СКт 604 + СКт 61+
СКт 62 + СКт 63 +
СКт 681 + СКт641 +
СКт 642 + (СКт 685) +
СКт 65 + СКт 66 +
СКт 67 + СКт 682 +
СКт 683 + СКт 605 +
СКт 606 + СКт 684 +
СКт 685 + СКт 36, 372
+ 643 + 644
СКт 40 + СКт 41 +
СКт 421 + СКт 422 +
СКт 423 + СКт 424 +
СКт 425 + СКт 43 +
СКт 441 - СДт 442 СДт 443 + (СДт 46) +
СДт 45

Застосування методу балансової вартості
№
1
2

АТ "Трест
Житлобуд-1"
Переоцінка
нерухомого
майна
Переоцінка
вартості

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15612

19391

56844

32390

33733

33814

33953

34856

4640

5083

1271

300

-446

3757

3815

3942
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№

3

4

5

6

7

8
9

АТ "Трест
Житлобуд-1"
машин і
обладнання
Переоцінка
нематеріальн
их активів
підприємства
Переоцінка
вартості
фінансових
вкладень
Переоцінка
ТМЗ
Переоцінка
дебіторської
заборгованост
і
Переоцінка
витрат
майбутніх
активів
Переоцінка
зобов'язань
підприємства
Переоцінка
ВК

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21

1909

1468

21

11

-

-

12

53796,
2

59111

63116

49340

23209

-

24309

-

23762

23672

27916

27028

22851

35585

36862

38252

19324
9,1

190602

18972
3

153611 78544

92948

94458

86452

-

-

-

-

-

-

-

33166
2

670134

69866
3

518160 409741

43852
8

512362

72562
5

44440

32803

8782

15883

10408

10506

11258

-

16715

Завдяки розрахунку вартості чистих активів встановлено, що розмір
нерухомого майна стрімко зріс у 2009 році з 19391 тис. грн. до 56844 тис.
грн., це можна пояснити розширенням підприємства, потім цей показник
зменшився. Вартість машин і обладнання значно зменшилася у 2009 році і
становила1271 тис. грн.,а у 2010 році й зовсім 300 тис. грн., це свідчить про
те, що машини та обладнання були занадто зношені та потребували
оновлення, що й відбулося у 2012 році. Нематеріальні активи підприємства
також були достатньо високі у 2008 та у 2009 роках 1909 тис. грн. та 1468
тис. грн. відповідно. У 2010 та 2011 роках й зовсім 21 тис. грн.. та 11 тис. грн.
відповідно, у 2012 році даних не відображено. Показник фінансових вкладень
був найбільший у 2009 році – 63116 тис. грн.
Показник ТМЗ був приблизно однаковий і різких змін не відбувалося, у
2012 році

був 35585 тис. грн. Найвищим показник дебіторської
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заборгованості був у 2007 році 193249,1 тис.грн. Витрати майбутніх активів
не відображені. Зобов'язання підприємства склали найбільший показник у
2009 році 698663 тис. грн., це також можна пояснити розширенням
підприємства. Власний капітал у 2008 році складав 32803 тис. грн..
Таким чином

можна прийти до висновку, що методи витратного

підходу, які застосовуються відображають дані, отримані з фінансової
звітності, не враховуючи ситуацій на ринку будівельних компаній.
Порівняння

результатів

оцінки

ринкової

вартості

акцій

із

застосуванням методів витратного підходу та інструментів порівняльного
підходу свідчить на користь використання для оцінки ринкової вартості акцій
акціонерних

товариств

будівельної

галузі

запропонованого

методичного підходу із використанням трьохфакторної

автором

економетричної

моделі.
Висновки до розділу 3
1. На базі систематизації існуючих досліджень інформаційно-аналітичне
забезпечення оцінки ринкової вартості акціонерних товариств будівельної
галузі із використанням інструментів порівняльного підходу розглядається як
комплексна система формування, збору, аналітико-синтетичної обробки,
накопичення й передачі обґрунтованої та релевантної ринкової та фінансової
інформації, сформованої з використанням вартісно-орієнтованих технологій
порівняльного підходу, які дозволяють здійснити експрес-оцінку ринкової
вартості акціонерних товариств будівельної галузі та сприяють прийняттю
стратегічно важливих корпоративних рішень
2. Для формування початкового переліку кількісних показників, що
можуть бути включені в модель експрес-оцінки ринкової вартості акцій
акціонерних товариств будівельної галузі, було проаналізовано дослідження
вітчизняних

оцінювачів

з

моделювання

вартості

із

застосуванням
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інструментів порівняльного підходу. Встановлено, що розглянуті моделі не
враховують галузеву специфіку підприємств-емітентів.
3. У

результаті

проведених

досліджень

був

реалізований

відбір

показників, що включені в модель експрес-оцінки ринкової вартості акцій за
ключовими ціновими та неціновим мультиплікаторами; сформований перелік
кількісних

показників

(коефіцієнтів

фінансово-економічного

стану

підприємства), до складу якого увійшли 43 коефіцієнти з різних аналітичних
груп, що впливають на ринкову вартість акцій акціонерних товариств
будівельної

галузі

та базуються

на ринковій

характеристиці

акцій

підприємства-емітента та фінансовій інформації підприємства з врахуванням
галузевої специфіки будівельної галузі України.
4. Із

використанням

методів

кореляційно-регресійного

аналізу

побудовано економетричну трьохфакторну нелінійну динамічну модель
залежності ринкової вартості акцій акціонерних товариств будівельної галузі
від таких цінових й нецінового мультипликаторів як: «чистий дохід на
акцію», «рентабельність активів», та нецінового мультиплікатора «введені в
експлуатацію метри квадратні житла на одного працюючого» з врахуванням
обмежень функціонування ринку цінних паперів України.
5. Для

кожної

прибуткової

компанії

здійснено

розрахунок

мультиплікатора ціна акції до чистого прибутку на акцію (Р/Е). Для
акціонерних товариств будівельної галузі, що здійснюють будівництво
житлових і нежитлових будівель розраховано середньогалузевий показник
Р/Е, що складає 3,49.
6. Проведено

перевірку

можливості

застосування

запропонованого

методичного забезпечення до оцінки вартості бізнесу підприємств-емітентів
із застосуванням інструментів порівняльного

підходу, отриманої

за

розробленою методикою, та доходним підходом на базі ПАТ «Трест
Житлобуд-1», у результаті чого було встановлено, отримана величина
ринкової вартості є узгодженою (відхилення за результатами підходів
складає від 39 до 20 %). Це доводить можливість використання
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запропонованої

методики

на

рівні

експрес-оцінки,

для

остаточного

визначення вартості підприємства необхідне проведення більш детального
аналізу.
7. Застосування методів витратного підходу до оцінки вартості акцій
акціонерних товариств будівельної галузі свідчить про суттєві переваги
розробленої автором економетричної трьохфакторної нелінійної динамічної
моделі залежності ринкової вартості акцій акціонерних товариств будівельної
галузі від відібраних в процесі кореляційно-регресійного аналізу цінових й
нецінового мультиплікаторів.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено важливе науково-практичне завдання
теоретико-методичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій
щодо застосування інструментів порівняльного підходу до оцінки ринкової
вартості акцій акціонерних товариств будівельної галузі. У ході проведення
дослідження отримано такі теоретичні і практичні результати:
1. У дисертаційному досліджені здійснено структурно-змістовний
аналіз понятійної бази та нормативно-правового забезпечення оціночної
діяльності. За результатами аналізу під обґрунтованою ринковою вартістю
об’єкта оцінки, як базову і найбільш поширену форму прояву категорії
вартість пропонується розуміти вартість, що формується на конкурентному
ринку під упливом різноманітних чинників на дату оцінки за угодою, що вже
сталася (тобто відображає минулий стан об'єкта), укладену між покупцем та
продавцем після проведення відповідного маркетингу за умови, що всі
учасники угоди діяли із знанням справи, розсудливо і без примусу.
Систематизовано основні підходи до
обґрунтовано

необхідність

застосування

оцінки вартості бізнесу й
порівняльного

підходу.

Порівняльна оцінка, базуючись на інформації поточного стану ринку та
статистично обґрунтованій інформації, широко застосовується в міжнародній
практиці та дозволяє найбільш швидко отримати орієнтир для прийняття
управлінських рішень із забезпечення максимізації ринкової вартості
власного капіталу та здійснення буді-яких трансформацій корпоративних
прав.

Проте

проблематика

використання

методів

оцінки

в

рамках

порівняльного підходу зумовлена тим, що в Україні реальні ціни купівліпродажу підприємств в офіційній статистиці відображаються досить
фрагментарно, а фондовий ринок є не досить розвинутим.
2. Принциповим для застосування порівняльного підходу до оцінки
ринкової вартості акцій є використання повністю ідентичних методик
розрахунку значень цінових і нецінових мультиплікаторів на підприємстві,
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що оцінюється на об’єктах–аналогах. На базі систематизації 9 офіційних
методик оцінки фінансового стану підприємств в Україні сформовано
систему фінансово-економічних показників, що характеризують різні аспекти
діяльності акціонерних товариств будівельної галузі, а саме показники
оцінки стану основних засобів, показники оцінки ліквідності, показники
оцінки фінансової стійкості, показники ділової активності та рентабельності.
3. Порівняльний підхід базується на інформації звітних періодів і, отже,
відображає фактично досягнуті результати виробничо-фінансової діяльності
в процесі використання підприємствами основних засобів, трудових і
матеріальних ресурсів. За даними фінансового аналізу, обраними для
дослідження акціонерних товариств будівельної галузі встановлено, що на
початок 2016 р. склалася ситуація, за якої не забезпечується процес
відновлення основних засобів. За останні роки на більшості підприємств
практично призупинено їх відтворення, яке досягло критичного рівня (4550%) і не компенсується новими інвестиціями.
На більшості підприємств рівень платоспроможності та фінансування
поточної діяльності є досить низьким. Характерним є високий рівень
позикового капіталу, що вказує на зростання залежності від кредиторів.
Незважаючи

на

позитивні

показники

рентабельності,

ефективність

використання активів і капіталу підприємства зменшується. Таким чином,
ситуація, що склалася в будівельній галузі, свідчить про необхідність
залучення додаткових джерел фінансування будівельних підприємств для
забезпечення їх подальшого функціонування та розвитку.
Аналіз перспективи розвитку будівельної галузі за даними Мінрегіону
свідчить про реалізацію державної політики в будівельній галузі шляхом
залучення коштів на реалізацію житлових програм, а також програм з
енергоефективності та реконструкції житлово-комунального господарства.
4. Сформовано базу даних для проведення аналізу динаміки цінових
мультиплікаторів

акціонерних

товариств

будівельної

галузі

України.

Складність формування бази даних полягає у необхідності відбору
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підприємств-аналогів, за визначеною автором системою пріоритетних
критеріїв порівняння, виходячи з конкретних умов, цілей оцінки та якості
інформації. Вибір величини цінового мультиплікатора здійснено на основі
аналізу фактичних середніх і медіанних значень по кожному фінансовому
коефіцієнту.
5. Удосконалено алгоритм оцінки ринкової вартості акціонерних
товариств

із

застосуванням

інструментів

порівняльного

Послідовність розрахунку ринкової капіталізації

підходу.

містить такі основні

процедури: збір порівняльних даних, корегування за відмінностями об'єктіваналогів.

Ураховуючи

сформовану

базу

даних

підприємств-аналогів,

пропонується застосування регресійного аналізу для здійснення корегувань у
процесі обробки ринкової і фінансової інформації підприємств-аналогів та
наведення їх ціноутворюючих характеристик до характеристик об'єкта
оцінки.
6. Розроблено економетричну трьохфакторну нелінійну динамічну
модель експрес-оцінки ринкової вартості акцій акціонерних товариств
будівельної

галузі

на

основі

ключових

цінових

та

нецінових

мультиплікаторів, що формалізує залежність ринкової вартості акцій
акціонерних товариств будівельної галузі від урахованих факторів упливу.
7. Розроблено рекомендації з удосконалення системи інформаційноаналітичного забезпечення оцінки ринкової вартості акціонерних товариств
будівельної галузі із застосуванням інструментів порівняльного підходу, що
базується на комплексному підході, який дозволяє врахувати вплив таких
факторів, як ризик, можливість економічного зростання підприємства,
інфляцію та потенціал економічної стійкості підприємства.
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115.

Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від

теорії до практичного впровадження: монографія / Т. В. Момот. – Харків:
ХНАМГ, 2006. – 380 с.
116. Момот Т. В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний
механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія,
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ДОДАТОК А

Аналіз дисертаційних досліджень з оцінки вартості бізнесу за період 2000-2015 рр.
Автор, рік захисту

Тема

1
Зенченко Є.О.,
2000 р. [68]

2
Оцінка ринкової
вартості компанії як
основа прийняття
інвестиційних
рішень

Олейко В.М.,
2002 р. [132]

Методи та моделі
вартісної оцінки
інтелектуального
капіталу суб’єктів
господарювання

Об’єкт
дослідження
3
Методи та засоби
прийняття
інвестиційних
рішень компаніями
та фондовими
інвесторами

Предмет
дослідження
4
Інвестиційна
діяльність компаній
та фондових
інвесторів

Інтелектуальний
капітал та об’єкти
інтелектуальної
власності

Вартісна оцінка
інтелектуального
капіталу суб’єкта
господарювання та
об’єктів
інтелектуальної
власності як його
складової

Основні елементи новизни
5
- Запропоновано використовувати методику
оцінки діяльності компанії з урахуванням
поведінки ринку у комплексній динаміці;
- рекомендовано здійснювати оцінку ринкової
вартості інвестиції для визначення величини
вартості підприємства, що приватизується, замість
оцінки вартості цілісного майнового комплексу,
розробленої Фондом державного майна України;
- запропоновано змінити метод визначення
прибутковості вкладеного капіталу як головного
критерію для прийняття інвестиційного рішення
на метод оцінки ринкової вартості компанії
Розроблено моделі визначення оптимального
розміру інтелектуального капіталу суб’єкта
господарювання при випадковому попиті на
продукцію з урахуванням втрат, необхідного для
виробництва інтелектуального капіталу в умовах
нестабільної економіки, максимальної сподіваної
рентабельності на основі оптимального вибору
обсягів виробництва та необхідного для нього
інтелектуального капіталу;
оптимального співвідношення між роялті й
паушальною платою за ліцензію, визначення
ставки роялті з урахуванням дисконтування
грошових потоків інноваційного проекту, при
неординарних грошових потоках інноваційного
проекту

172

Автор, рік захисту

Тема

Об’єкт
дослідження
3
Процеси еволюції
систем
внутрішньогоспода
рського управління
підприємствами під
час економічної
трансформації та
поглиблення
ринкових відносин

Предмет
дослідження
4
Теоретичні та
практичні аспекти
управління вартістю
підприємств

1
Мендрул О.Г.,
2003 р. [105]

2
Управління
вартістю
підприємств:
теоретичні та
практичні аспекти

Вожик С.В.,
2005 р. [37 ]

Розробка методів
оцінки вартості
компанії для
прийняття
стратегічних рішень

Процеси й умови
формування
вартості компанії у
межах діяльності
менеджменту
підприємств в
області
стратегічного
управління

Методи оцінки
вартості компанії та
їх застосування в
управлінні
підприємством

Галасюк В.В.,
2005 р. [41]

Удосконалення
механізму
визначення вартості
майна підприємств,
що ліквідуються

Процес формування
вартості майна
підприємств, що
ліквідуються

Економічні аспекти
механізму
визначення
ліквідаційної
вартості майна
підприємств, що
ліквідуються

Основні елементи новизни
5
- Аргументовано методичні підходи щодо оцінки
впливу державного регулювання вартості
підприємств, на основі яких виокремлено сучасні
стратегії та тенденції приватизаційних процесів,
запропоновано заходи запобігання імовірних
прогнозних негативних наслідків нагромадження
капіталу;
- на підставі виділених модифікацій вартісного
розриву та розкритих умов ефективного поділу
підприємств аргументовано практичну можливість
використання вартісного критерію їх реорганізації
--Визначено недоліки традиційних методів
дисконтування вільних грошових потоків в умовах
зовнішнього середовища, що змінюється, і
здійснена їхня модифікація, зокрема, уточнена
формула розрахунку вільного грошового потоку
для акціонерного капіталу в умовах росту власних
і позикових засобів компанії;
--здійснено модифікацію методів оцінки,
заснованих на аналізі "залишкового прибутку" або
"наддоходів", із внесенням змін у методику
розрахунку, що дозволяють урахувати політику
реінвестицій підприємства
- Обґрунтована необхідність урахування фактора
еластичності попиту за ціною при визначенні
ліквідаційної вартості об’єктів, шляхом
використання коригувального коефіцієнта Ке, що
дозволяє враховувати специфіку попиту на подібні
об’єкти в аспекті ліквідності;
- аналітично виражений взаємозв’язок
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Тема

1

2

Кобзиста О.О.,
2005 р. [84.]

Формування та
розвиток
акціонерного
капіталу в умовах
трансформаційних
змін

Момот Т.В., 2006
р. [122]

Вартісноорієнтований
організаційноекономічний
механізм
корпоративного
управління

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4

Основні елементи новизни

5
ліквідаційної, ринкової та утилізаційної вартості
майна, що дозволяє обґрунтувати верхню і нижню
межі ліквідаційної вартості майна;
- уточнено визначення терміну «ліквідаційна
вартість», в якому відображені міновий характер
даного виду вартості і характеристики, які
відрізняють це поняття від поняття ринкової
вартості: вимушеність реалізації і скорочений
період експозиції майна на відкритому
конкурентному ринку
СоціальноПроцес становлення - Розроблено економетричну модель визначення
економічні
акціонерного
вартості сукупного акціонерного капіталу в
відносини з приводу капіталу та
залежності від динаміки факторів
формування та
результати його
макроекономічного середовища – питомої ваги
розвитку
функціонування в
акціонерних товариств в економіці України,
акціонерного
умовах
темпів зростання ВВП, рівня інфляції в країні,
капіталу в
реструктуризації
розміру чистого прибутку підприємств, рівня
трансформаційній
системи
податкових ставок, розміру доходів населення,
економіці
корпоративного
курсу національної валюти;
управління
- здійснено прогноз стосовно майбутньої вартості
акцій в Україні в залежності від темпів зростання
макроекономічних показників, зокрема рівня
валового внутрішнього продукту
Процес
Організаційно--Запропоновано цілісну систему управління
функціонування
економічні
вартістю будівельного акціонерного товариства,
акціонерних
відносини учасників що синтезує ієрархічну структуру ключових
товариств
корпоративного
факторів вартості й інтегральний показник якості
будівельної галузі
управління щодо
корпоративного управління і на відміну від
України
підвищення
існуючих враховує не тільки витрати, а й
капіталізації
можливість генерувати доходи в майбутньому,
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Тема

1

2
акціонерними
товариствами:
теорія, методологія
і практика

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4
акціонерного
товариства

Основні елементи новизни
5
інвестиції і ризики ведення бізнесу, дозволяє
створити справедливу систему оцінки якості
корпоративного управління відповідно до
стандартів якості ISO 9000;
--запропоновано адаптивну методику
проектування інтегрального показника якості
корпоративного управління, що поєднує
різнобічні властивості складної системи
корпоративного управління (розкриття інформації
і прозорість, права акціонерів, структура
власності, діяльність наглядової ради, діяльність
виконавчого органу, контроль за фінансовогосподарською діяльністю, корпоративна
поведінка) і застосовується для оцінки,
діагностики і моніторингу якості корпоративного
управління при передбаченні інвестиційного
ризику в залежності від рівня інформаційної
забезпеченості;
--на прикладі будівельного акціонерного
товариства отримано модель ринкової вартості з
урахуванням інтегрального показника якості
корпоративного управління, що дає змогу
кількісно оцінити вплив якості корпоративного
управління на підвищення вартості акціонерного
товариства;
--методичний підхід до системного аналізу
акціонерного товариства як об’єкта дослідження,
що синтезує концепції вартості акціонерного
товариства і якості корпоративного управління і
дає змогу цілеспрямовано впливати на вартісно-
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Тема

1

2

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4

Основні елементи новизни
5
утворюючі процеси і формування якісної системи
корпоративного управління за критерієм
максимізації капіталізації акціонерного
товариства;
--визначення категорії «корпоративне управління»
як комплексної системи внутрішніх і зовнішніх
механізмів, що спрямована на оптимізацію
структури корпоративних відносин для
забезпечення гармонізації інтересів всіх суб’єктів
корпоративних відносин і реалізації ефективного
інвестиційного процесу в акціонерному товаристві
для максимізації його капіталізації;
--дефініцію «інвестиційна привабливість
акціонерного товариства», що визначається як
рівень задоволення фінансових, виробничих,
організаційних та інших вимог або інтересів
інвестора щодо конкретного акціонерного
товариства, що оцінюється рівнем
внутрішньогенерованого гудвілу
(внутрішньогенерований гудвіл - інтелектуальний
актив, вартість якого визначається як різниця між
чистою балансовою вартістю активів акціонерного
товариства і його ринковою вартістю, як цілісного
майнового комплексу, що виникає внаслідок
високої якості корпоративного управління,
використання підприємницької інноваційності,
домінуючої позиції на ринку товарів (робіт,
послуг), нових технологій тощо);
--методика розрахунку інтегрального показника
оцінки інвестиційної привабливості акціонерного
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Тема

1

2

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4

Тертична Н.В.,
2006 р. [147]

Комплексна оцінка
вартості
підприємства

Процес оцінки
вартості
підприємства

Майновий підхід до
оцінки вартості
підприємства

Колос І.В.,
2007 р. [90]

Вартісноорієнтоване
управління
підприємством (на
прикладі
підприємств легкої
промисловості)

Складові системи
вартісноорієнтованого
управління
промисловим
підприємством в
ринкових умовах

Куркотова Н.Ю.,
2007 р. [97]

Розробка
організаційноекономічних

Наукомістке
промислове
підприємство, що

Сукупність
теоретичних
положень,
принципів, методів
та інструментів, що
забезпечують
ефективне вартісноорієнтоване
управління
підприємством
Організаційноекономічні й
управлінські

Основні елементи новизни
5
товариства, що полягає в застосуванні доходного
підходу для визначення ринкової вартості
акціонерного товариства як цілісного майнового
комплексу і розрахунку співвідношення між
одержаними ринковими показниками вартості й
вартістю його чистих активів за балансом;
--підходи до формування вартісно-орієнтованої
стратегії функціонування акціонерних товариств
будівельної галузі за рахунок введення вартісної
складової
Запропоновано комплексну оцінку вартості
підприємства, яка полягає в проведенні
корегувань вартості підприємства, одержаної на
основі застосування майнового підходу, з
урахуванням потенціалу фінансово-економічної
стійкості та можливостей економічного зростання
підприємства, а також впливу ризику й інфляції
Запропоновано концепцію вартісно-орієнтованого
управління підприємством, яка передбачає оцінку
шести взаємопов’язаних аспектів (інвестори,
фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал,
суспільство) на основі поєднання ієрархічної
корпоративної та особистісної збалансованих
систем показників, а також дозволяє стимулювати
внесок бізнес-сегментів, центрів відповідальності,
управлінського персоналу і окремого працівника у
зростання вартості підприємства
Запропоновано економіко-математичну модель,
що формалізує процес створення прогнозної
ринкової вартості власного капіталу інноваційного
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1

Курочкіна І.Г.,
2007 р. [98]

Ловінська Л.Г.,
2007 р. [99]

Об’єкт
дослідження
2
3
методів і моделей
реалізує
управління вартістю технологічні,
інноваційного
маркетингові й
підприємства
організаційні
інновації й
розглянуто в
дисертації як
складна система, що
функціонує з метою
збільшення вартості
бізнесу
Оцінка вартості
Процес оцінки
бізнесу суб’єктів
ринкової вартості
господарювання (на бізнесу
прикладі
металургійних і
металургійних та
коксохімічних
коксохімічних
підприємств
підприємств)

Предмет
дослідження
4
відносини між
інвесторами,
менеджерами,
працівниками й
іншими учасниками
бізнесу, що
формуються в
процесі
функціонування
інноваційного
підприємства
Теоретичні,
методичні,
практичні підходи,
методи та
інструменти оцінки
ринкової вартості
бізнесу
металургійних і
коксохімічних
підприємств

Оцінка в сучасній
системі
бухгалтерського

Методологічні,
методичні та
організаційні засади

Тема

Система
бухгалтерського
обліку підприємств

Основні елементи новизни
5
підприємства у вигляді трьох складових: чистих
активів, економічної доданої вартості від поточної
господарської діяльності й чистої приведеної
вартості портфеля інноваційних проектів

– Побудовано модель проблемного підходу до
прийняття зацікавленими сторонами
управлінських рішень у разі заниженої або
завищеної ринкової вартості бізнесу
металургійних і коксохімічних підприємств, яка
базується на комплексному використанні
економіко-математичних методів;
– розроблено методику оцінки розрахунковокомпонентної вартості бізнесу металургійних і
коксохімічних підприємств, яка на відміну від
існуючих синтезує вплив кількісних і якісних
компонент, ґрунтується на використанні
багатофакторного кореляційно-регресійного
аналізу та забезпечує об’єктивність у визначенні
недооцінення або переоцінення ринкової вартості
їх бізнесу
- Виявлено методологічну відмінність в підходах
до дослідження сутності та функцій оцінки в
зарубіжній і вітчизняній літературі, дано нове
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Тема

1

2
обліку підприємств
України

Об’єкт
дослідження
3
України

Островська Г.Й.,
2007 р. [134]

Управління
вартістю
вертикальноінтегрованих
підприємств
нафтогазової
промисловості

Процес управління
вартістю
підприємств

Шляпников Л.В.,
2007 р. [210]

Стратегічне
управління
розвитком

Підприємства та
організації, що
реалізують процеси

Предмет
дослідження
4
оцінки як складової
методу
бухгалтерського
обліку

Основні елементи новизни

5
визначення оцінки як складової методу
бухгалтерського обліку та сформульовано її
функції, обґрунтовано критерії класифікації
економічних оцінок (за функціями управління, за
призначенням (за видами), за методом розрахунку
та джерелом даних), їх взаємозв’язок і
підпорядкованість, визначено напрямки
подальшого реформування бухгалтерського обліку
в Україні, спрямовані на удосконалення діючої
нормативно-правової бази бухгалтерського обліку
та створення організаційних передумов існування
національної системи бухгалтерського обліку
Теоретико- Сформовано комплексну систему управління
методологічні,
вартістю вертикально-інтегрованих підприємств
методичні та
нафтогазової промисловості, що поєднує
практичні засади
позитивні риси двох інноваційних зарубіжних
управління вартістю технологій: управління вартістю і управління за
підприємств
допомогою збалансованої системи оціночних
нафтогазової
показників та визначено етапи її впровадження;
промисловості
- запропоновано стратегічну карту п’яти центрів
створення вартості на підприємствах нафтогазової
промисловості, в якій до таких складових як
фінанси, споживачі, бізнес-процеси, персонал
(людський, інформаційний та організаційний
капітали) включено постачальників, враховуючи
підвищений ризик цієї складової для
національного ринку нафти і газу
Комплекс
- Розроблено Методику стратегічних карт і
теоретикофакторів вартості, яка дозволяє ліквідувати
методологічних,
«розрив» між стратегічним, тактичним та
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1

Прилєпова М.О.,
2008 р. [162]

Тема
2
підприємства на
основі оцінки
перспективної
вартості бізнесу

Об’єкт
дослідження
3
системної
організації
управління на
основі вартісного
підходу

ОрганізаційноПроцес реалізації
економічний
будівельного
механізм
проекту
формування і
управління вартістю
реалізації
будівельного
проекту

Предмет
дослідження
4
методичних і
практичних питань,
пов’язаних зі
стратегічним
управлінням
розвитку
підприємства на
основі оцінки
перспективної
вартості бізнесу
Формування і
управління вартістю
реалізації
будівельного
проекту

Основні елементи новизни
5
операційним рівнями розвитку потенціалу
конкурентоздатності підприємства за рахунок
зіставлення в межах запропонованої моделі
механізмів управління фінансовими індикаторами
зі стратегічними перспективами бізнесу, що
вимірюються за допомогою немонетарних
величин

--організаційно-економічний механізм
формування і управління вартістю реалізації
будівельного проекту, що визначається як
інтегрована система планування та контролю
вартості реалізації будівельного проекту, який, на
відміну від існуючих, враховує при оцінці вартості
реалізації будівельного проекту інтегрований
вплив параметрів потужності (ресурсів), часу,
технології і технологічних схем;
--метод визначення тривалості та вартості
виконання робіт на основі розподілу обмежених
ресурсів на технологічному графі в частині
інтегрованого врахування при оцінці вартості
таких параметрів, як ресурси (кількість і якість),
технологія, час і технологічні схеми;
--систему планово-контрольних розрахунків на
основі концепції контролінгу та інтегрованої
системи планування та контролю вартості, що
враховує цілі, альтернативи, фактичні результати
реалізації управлінських рішень і відхилення від
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Тема

1

2

Дубовик А.О.,
2011 р. [59]

Інструменти оцінки
бізнесу за
індикаторами ринку
цінних паперів

Об’єкт
дослідження
3

Процеси оцінки
бізнесу для
прийняття
інвестиційних
рішень на ринку
цінних паперів

Предмет
дослідження
4

Методичне
забезпечення,
інструменти оцінки
бізнесу за
індикаторами ринку
цінних паперів

Основні елементи новизни
5
запланованих результатів реалізації будівельного
проекту;
--метод побудови організаційно-технологічних
схем будівництва об’єкта в частині врахування
максимально можливого технологічного,
просторового й часового поєднання робіт проекту;
--метод аналізу відхилень за вартістю і часом у
причинно-наслідковій формі для окремої роботи
та для проекту в цілому за кожним видом ресурсів
на основі запропонованого показника очікуваних
результатів
--Розроблено науково-методичне забезпечення
експрес-оцінки бізнесу на основі розрахунку
справедливої величини ключового цінового
мультиплікатора EV/A (відношення вартості
підприємства до величини його активів), яке
характеризується універсальністю, оскільки
спрямоване на оцінку бізнесу як об’єкта
інвестування без урахування галузевої
приналежності та надає можливості не лише
відбору й оперативного моніторингу, а й
управління вартістю на основі ідентифікації
переоцінених і недооцінених активів;
--запропоновано науково-методичний підхід до
відбору у процесі оцінки бізнесу об’єктів-аналогів,
що робиться на основі двох критеріїв: показника
чистого оборотного капіталу та коефіцієнта
фінансування без урахування галузевої
приналежності об’єкта оцінки, що дозволяє
оцінювати бізнес як з позиції об’єкта
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Тема

1

2

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4

Основні елементи новизни
5
інвестування, так і на основі критерію галузевої
приналежності емітента;
--систему показників оцінки бізнесу підприємствемітентів для розрахунку справедливої величини
ключового цінового мультиплікатора за
критеріями мінімізації фінансових, матеріальних,
трудових та ресурсів часу для реалізації процесу
оцінки та підвищення оперативності визначення
вартості бізнесу;
--методичний підхід до відбору об’єктів
інвестування на ринку капіталу на основі
побудови шкального виміру відхилення ринкової
та справедливої величини ключового цінового
мультиплікатора для ідентифікації переоцінених
і недооцінених акцій та прийняття інвестиційного
рішення з купівлі-продажу-утримання акцій на
етапі формування, оперативного моніторингу та
управління вартістю портфеля цінних паперів, що
на відміну від існуючих методик дає можливість
кількісно оцінити величину переоцінки чи
недооцінки бізнесу;
--економічний зміст поняття «інструменти оцінки
бізнесу» як засобів перетворення вихідної
інформації про фінансово-господарський стан
підприємства (активи, зобов’язання, доходи,
витрати, показники фінансового аналізу, ціна
акцій підприємства на фондовому ринку тощо) за
допомогою певних оціночних процедур
(дисконтування, капіталізація, індексація,
порівняння та ін.) у вартість бізнесу;
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Тема

1

2

Попович Д.В., 2011 Формування та
р. [160 ]
оцінка вартості
акцій в системі їх
інвестиційної
привабливості

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4

Вартість та
інвестиційна
привабливість акцій
українських
корпорацій та
основні чинники їх
формування

Процеси
формування, оцінки
та управління
ринковою вартістю
акцій як об’єкта
управління їх
інвестиційною
привабливістю

Основні елементи новизни
5
--обґрунтування взаємозв’язку інструментів
оцінки бізнесу з індикаторами ринку цінних
паперів через цінові мультиплікатори, що
виступають у двох формах (з одного боку – як
інструменти методів порівняльного підходу до
оцінки бізнесу, з іншого – як відносні показники
капіталізації, що є індикаторами ринку цінних
паперів)
--розроблено уніфікований механізм оцінки
вартості акцій українських корпорацій на основі
адаптації відомих науково-методологічних
положень оціночного процесу у конкретну
процедуру оцінки акцій вітчизняних АТ, який
дозволить подолати неузгодженість та
невизначеність застосування існуючих підходів і
методів оцінки акцій;
- сформульовані основні принципи формування
акціонерним товариством загальної стратегії
управління ринковою вартістю та інвестиційною
привабливістю своїх акцій, запропонована модель
її реалізації, що дозволить забезпечити найбільш
повну відповідність позицій підприємства на
фондовому ринку його реальному економічному
стану;
- класифікацію можливих цілей та завдань оцінки
акцій, її об’єктів та видів вартості, що дозволяє
оцінювачу більш чітко визначати мету оцінки та
враховувати напрями використання її результатів;
- понятійно-категоріальний апарат у частині
розмежування понять «інвестиційна
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Тема

1

2

Годрієнко Т.В.,
2012 р. [46]

Антикризовий
механізм
управління
результативністю
діяльності
акціонерних
товариств
будівельної галузі

Об’єкт
дослідження
3

Процес
антикризового
управління
результативністю
діяльності
акціонерних
товариств
будівельної галузі.

Предмет
дослідження
4

Сукупність
теоретичних,
методичних і
практичних
підходів до оцінки
результативності та
формування
антикризового
механізму
управління
результативністю
діяльності

Основні елементи новизни
5
привабливість підприємства» та «інвестиційна
привабливість акцій», а також трактування
сутності видів вартості акцій;
- систему управління емітентом ринковою
вартістю власних акцій з урахуванням найбільш
вагомих корпоративних чинників та ситуації на
ринку цінних паперів;
- підходи та методи оцінки майна і майнових прав
у частині виокремлення процесу оцінювання акцій
у самостійний вид оціночної діяльності;
- науково-методологічні основи формування
вартості акцій корпоративних підприємств в
умовах трансформації вітчизняного фондового
ринку;
- напрями державного регулювання оціночної
діяльності у сфері майнових прав в Україні на
шляху їх адаптації до міжнародних стандартів
оцінки
--розроблено антикризовий механізм управління
результативністю діяльності акціонерних
товариств будівельної галузі на базі вартісноорієнтованої концепції управління та
менеджменту на основі очікувань як цілісний
комплекс взаємопов'язаних організаційноінформаційних дій від ранньої діагностики кризи
до заходів для її подолання, згрупованих за
п’ятьма блоками, який дозволяє оперативно
виявляти тенденції зміни вартості товариства,
сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських
рішень, спрямованих на усунення негативних
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Тема

1

2

Об’єкт
дослідження
3

Предмет
дослідження
4
акціонерного
товариства
будівельної галузі.

Основні елементи новизни
5
тенденцій на ранній стадії розвитку кризи,
досягненню цілей діяльності шляхом своєчасного
застосування інструментарію вартісноорієнтованого корпоративного управління й
техніко-технологічних, організаційноекономічних, фінансових та управлінських
заходів, орієнтованих на максимізацію добробуту
власників і гармонізацію корпоративних відносин;
--інструментарій діагностики кризового стану
акціонерного товариства будівельної галузі за
параметром вартості шляхом розрахунку
діагностичного мультиплікатора вартості, який, на
відміну від відомої моделі економічної доданої
вартості (EVA), розраховується як співвідношення
чистого скоригованого прибутку та
середньозваженої вартості капіталу за
адаптованими до національної системи фінансової
звітності інформаційними даними та дозволяє
здійснити безпосереднє реагування на виникнення
кризової ситуації, включаючи корпоративні дії із
запобігання зменшення ринкової вартості акцій;
-- до формування класифікації факторів, системи
показників і заходів до управління вартістю
акціонерного товариства будівельної галузі, який,
на відміну від існуючих, дозволяє структурувати
фактори впливу на результативність, систему
показників, що характеризують результативність і
комплекс організаційно-технічних, фінансових та
управлінських заходів, спрямованих на
підвищення результативності діяльності за єдиним
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5
комплексом ознак, та надає змогу враховувати
специфіку, можливості та засоби досягнення
зростання вартості підприємства;
– комплекс моделей для визначення тенденцій
зміни вартості та прогнозування підвищення
результативності діяльності акціонерних
товариств будівельної галузі, який на відміну від
існуючих, дозволяє на підставі виявлених
взаємозв’язків між показниками результативності
прогнозувати та з урахуванням обґрунтованого
очікування власників і виконавчого органу
акціонерного товариства планувати зростання
вартості підприємства;
– систему корпоративного управління та
поточного планування діяльності акціонерного
товариства будівельної галузі на основі реалізації
запропонованого антикризового механізму
управління результативністю шляхом введення у
традиційний порядок корпоративного управління
та короткострокового планування перспективних
розрахунків показників результативності, яка, на
відміну від існуючих, створює вартісноорієнтовану інформаційно-комунікативну мережу
зв’язків, що охоплює інформаційні потоки
зовнішнього і внутрішнього середовища та сприяє
формуванню реальних планових бюджетів,
спрямованих на зростання вартості товариства;
--визначення змісту поняття «антикризове
управління результативністю діяльності
акціонерних товариств на передкризовій стадії» як
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Удосконалення
методів оцінки
вартості
підприємств з
метою залучення
інвестицій (на
прикладі
будівельної галузі)
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вартості
підприємств
будівельної галузі

Предмет
дослідження
4

Основні елементи новизни

5
управління, спрямоване на визначення негативних
тенденцій зміни вартості підприємства на ранній
стадії розвитку кризових процесів, на
збалансованість і стабілізацію взаємозв’язків між
показниками результативності шляхом
своєчасного впливу через наявні важелі й
організаційно-технічні заходи, що дозволяє
створити умови для зростання вартості,
стабільності, фінансової сталості й інвестиційної
привабливості підприємств корпоративного
сектору
сукупність
введено та науково обґрунтовано показник
теоретичних,
―індикатор зміни мультиплікатора
методичних і
«капіталізація/виручка від реалізації»‖
практичних аспектів (посткризовий коефіцієнт), який дозволяє
застосування різних врахувати наявні та прогнозні економічні
підходів до оцінки
показники діяльності будівельної галузі й
вартості
зменшити вірогідність похибки результату
підприємств
здійснення оцінки вартості підприємства
будівельної галузі з будівельної галузі як основи прийняття
метою залучення
інвестиційних рішень;
інвестицій
обґрунтовано доцільність удосконалення
системи галузевих коефіцієнтів, при проведенні
оцінки вартості підприємств будівельної галузі з
урахуванням кризових явищ шляхом введення та
розрахунку індикатора зміни мультиплікатора
«капіталізація/виручка від реалізації»
(посткризового коефіцієнта), що дозволяє
встановити інвестиційну привабливість
підприємства;
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5
–
класифікацію підприємств будівельної
галузі за ознаками доходу й виду продукції та
послуг, що, на відміну від існуючих, дозволяє
проводити оцінку вартості підприємств за групами
та за рахунок цього підвищити достовірність
отриманих результатів;
–
методичне забезпечення порівняльного
підходу при проведенні оцінки вартості
підприємства шляхом удосконалення розрахунку
мультиплікаторів з урахуванням наявності та
стадій розвитку кризових явищ, що дозволяє, на
відміну від існуючих методів, наблизити
прогнозну вартість підприємства до ринкової
вартості залежно від моменту здійснення оцінки;
–
економіко-математичну модель оцінки
оптимального використання інвестицій на
підприємствах будівельної галузі що, на відміну
від існуючих, базується на отриманих якісних
залежностях між основними економічними
показниками діяльності підприємства (приростом
виручки, обсягом інвестицій та часом реалізації
запланованих заходів) та дозволяє визначити
найбільш оптимальні напрямки здійснення
інвестицій;
- методичний підхід до оцінки вартості
будівельних підприємств, що, на відміну від
існуючих, полягає в розрахунку індикатора зміни
мультиплікатора «капіталізація/виручка від
реалізації» і встановленні залежності його
значення в Україні від галузі та від рівня розвитку
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Зубенко А.В.,
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Вартісноорієнтоване
управління
портфелем
інвестиційних
проектів за
моделями реальних
опціонів у
житловому
будівництві

Об’єкт
дослідження
3

Процес вартісноорієнтованого
управління
портфелем
інвестиційних
проектів з
обґрунтуванням
пріоритетності
здійснення проектів
житлового
будівництва з
урахуванням
невизначеності

Предмет
дослідження
4

Сукупність
теоретичних,
методичних і
практичних
інструментів
вартісноорієнтованого
управління
портфелем
інвестиційних
проектів у
житловому
будівництві на
основі
використання
моделей реальних
опціонів

Основні елементи новизни
5
економіки в цілому, що дозволяє прогнозувати
зміну вартості підприємства з урахуванням
кризових та посткризових явищ в економіці, що
надалі надає можливість приймати обґрунтовані
управлінські рішення з інвестування
--Розроблено вартісно-орієнтований підхід до
оптимізації портфеля інвестиційних проектів у
житловому будівництві із застосуванням моделей
реальних опціонів, шляхом формування матриці
визначення комбінаторних переваг за трьома
основними параметрами оцінки доцільності
інвестування: чиста вартість реалізації, строк
окупності проекту та вартість опціону на
відстрочення реалізації проекту, що, на відміну від
існуючих підходів, дозволяє оптимізувати
інвестиційний портфель з урахуванням умов
невизначеності зовнішнього середовища та
гнучкості реагування на його зміну шляхом
покрокового здійснення інвестування з метою
збереження стратегічних переваг будівельних
підприємств;
--класифікацію будівельних проектів у житловому
будівництві на чотири групи – потенційні, ранні,
зрілі та нерелевантні – шляхом уведення
класифікаційної ознаки за критерієм ступеню
впливу на вартість портфеля інвестиційних
проектів, що дозволяє для кожної з них
застосувати окремий комплекс заходів щодо
аналізу, оцінки й управління залежно від рівня
нестабільності ринкового середовища для
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5
забезпечення довгострокового успіху реалізації
інвестиційного портфелю будівельного
підприємства; - процес відбору моделей оцінки
реальних опціонів шляхом визначення тримірної
характеристики опціонів на базі узагальнення
відмінних рис фінансових і реальних опціонів та
визначення переваг і недоліків основних моделей
розрахунку вартості реальних опціонів, що
дозволяє обґрунтувати доцільність застосування
обраної моделі оцінки вартості реального опціону
для максимізації вартості портфеля інвестиційних
проектів будівельних підприємств;
--порядок здійснення вартісно-орієнтованого
управління портфелем інвестиційних проектів у
житловому будівництві на основі застосування
опціонного підходу шляхом встановлення
послідовності дій щодо визначення пріоритетності
інвестування проектів житлового будівництва в
режимі реального часу, що передбачає
цілеспрямовану превентивну зміну параметрів
портфелю інвестиційних проектів у відповідності
до змін зовнішнього середовища та ґрунтується на
постійній готовності до передбачення та
проявляється у змінах середовища
безпосереднього оточення, що дозволяє в умовах
надто нестабільного зовнішнього середовища
сформувати оптимальний портфель інвестиційних
проектів із максимальною кількістю проектів, за
яких вартість реального опціону буде мінімальна;
--підходи до матричного позиціювання

190

Автор, рік захисту

Тема

1

2

Білич А.В., 2014 р.
[14]

Вартість аграрних
підприємств:
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5
комплексного стратегічного показника вартості за
комбінованим рангом, що синтезує в собі три
основні параметри, що характеризують портфель
інвестиційних проектів - чисту вартість реалізації,
строк окупності проекту та вартість опціону на
відстрочення реалізації проекту та дозволяє
комплексно реалізувати процедуру рейтингового
оцінювання першочерговості реалізації
будівельних проектів і встановити зони
пріоритетності інвестування в житловому
будівництві
сукупність
розроблено з урахуванням сценаріїв стабільного
теоретичних,
та нестабільного розвитку економіки, змінних і
методичних і
фіксованих операційно-господарських даних
прикладних питань методичний підхід до оцінювання вартості
оцінювання вартості аграрних підприємств, що передбачає її сумарне
аграрних
кількісне представлення у складі теперішньої та
підприємств як
термінальної вартості грошових потоків,
інтегрального
дисконтованих на фактор систематичного та
показника їхньої
специфічного ризиків, а також вартості права
економічної
оренди земельних ділянок як особливого
ефективності та
нематеріального активу таких підприємств,
стабільного стану
визначеного за методом капіталізації чистого
економічного
операційного доходу власника;
розвитку
підходи до визначення різних видів ризиків
аграрних підприємств специфічного та
систематичного характеру на основі врахування
стану розвитку національної економіки й
ефективності функціонування агропромислових
холдингів – суб’єктів міжнародних фондових
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ринків, що дає змогу більш обґрунтовано
визначати вартість власного капіталу;
систему показників економічної
ефективності аграрних та агропромислових
підприємств, а також методику їхньої оцінки,
відповідно до якої здійснюється обґрунтована
градація підприємств за станами їхнього
економічного розвитку та визначаються
можливості подальшого нарощування ними
вартості;
заходи вартісно-орієнтованого управління
за основними та додатковими функціями на основі
обґрунтованих драйверів вартості в межах підходу
дисконтування грошових потоків з урахуванням
специфіки аграрних підприємств, практична
реалізація яких сприятиме зростанню їхньої
вартості й переходу до стану самофінансування та
стійкого зростання;
трактування економічної ефективності
підприємств у розрізі її класифікаційних ознак, а
також теоретичне обґрунтування вартості
підприємств як категорії, яка інтегрально
репрезентує економічну ефективність їхньої
діяльності;
систематизація й оцінювання наявних
методичних підходів до визначення вартості
підприємств, а також обґрунтування переваг і вад
їхнього практичного застосування в сучасних
економічних умовах, що створює потрібне
наукове підґрунтя для вирішення проблеми
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Вартісноорієнтований
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формування
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5
оцінювання суб’єктів господарювання аграрної
галузі з урахуванням її специфіки;
визначення індексу неплатоспроможності
(індекс Z) сукупності аграрних підприємств з
урахуванням особливостей їхньої діяльності у
напрямі вибору факторів дискримінантної моделі
й використання одержаного результату для
аналізу взаємозалежності рівня фінансовоекономічної безпеки підприємств, їхньої
бухгалтерської вартості, показника EBITDA, а
також для своєчасного вжиття заходів щодо
недопущення зменшення зазначеного індексу
нижче його критичної межі;
методичні підходи до оцінювання технічної
ефективності й ефекту масштабу аграрних
підприємств на основі результативного (EBITDA)
та факторних параметрів (основний, оборотний
капітал, земля та праця) в рамках моделі аналізу
оболонки даних (DEA), а виявлений тісний зв’язок
між рівнем технічної ефективності підприємств і
рівнем їхньої фінансово-економічної безпеки дав
можливість обґрунтовано визначати резерви
скорочення суб’єктами господарювання витрат
ресурсів і зміцнювати їхній економічний стан
--Удосконалено вартісно-орієнтований
організаційно-економічний механізм інтеграції
будівельних підприємств, що реорганізуються,
який, на відміну від існуючих, визначається як
сукупність форм, структур, методів і засобів
управління інтеграційними процесами, що
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5
базуються на узгодженні мотивів, цільових
інтересів, критеріїв та принципів здійснення
інтеграційної діяльності та дозволяє оцінити
ефективність здійснення інтеграційних процесів за
системою ключових показників оцінки взаємодії
будівельних підприємств в процесі реорганізації
та враховує як фінансові, так і нефінансові
оціночні показники інтеграції, дозволяє розробити
план необхідних управлінських змін за
запропонованим алгоритмом відповідно до умов
стратегічного розвитку інтегрованої структури;
- систему ключових показників оцінки доцільності
інтеграції суб’єктів господарювання в процесі
реорганізації, що, на відміну від існуючих,
базується на концепції збалансованої системи
показників оцінки взаємодії підприємств шляхом
виділення таких ключових компонент як:
результативність, ділова активність,
ресурсовіддача, фінансова стійкість, якість
корпоративного управління, інноваційноінтелектуальна складова, що дозволяє оцінити
ефективність системи взаємодії суб’єктів
господарювання в процесі інтеграції з точки зору
реалізації їх ключових компетенцій та оцінити
сукупну здатність до здійснення інтеграційної
діяльності за рейтинговою оцінкою інтеграційної
привабливості підприємства;
- інформаційно-аналітичне забезпечення інтеграції
будівельних підприємств в процесі реорганізації,
що на відміну від існуючого, враховує підходи до

