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АНОТАЦІЯ 

Макаренко Т.Ю. Вартісно-орієнтований контролінг на підприємстві. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2017. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад 

вартісно-орієнтованого контролінгу та розробці науково-практичних 

рекомендацій щодо запровадження його інструментів на підприємстві.  

 Визначено теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління 

корпоративними фінансами.  Розкрито роль вартісно-орієнтованого контролінгу 

у прийнятті фінансових рішень на корпоративних підприємствах. Встановлено, 

що використання інструментів контролінгу є необхідною умовою успішної 

імплементації вартісно-орієнтованого управління фінансами на підприємстві. 

Виділено дві опції контролінгу: контролінг, орієнтований на інформаційну 

підтримку прийняття рішень, та контролінг поведінки. Завданням першої є 

зменшення невизначеності у процесі прийняття управлінських рішень. Метою 

контролінгу поведінки є узгодження інтересів власників та менеджерів і 

спрямування діяльності останніх до прийняття тих управлінських рішень, що 

сприятимуть зростанню вартості та добробуту акціонерів підприємства. 

 Вартісно-орієнтований контролінг визначено як сегмент фінансового 

контролінгу, який забезпечує реалізацію вартісноформуючої функції 

корпоративних фінансів на основі використання сукупності інструментів з 

координації, інформаційної підтримки вартісно-орієнтованих рішень та 

контролю за їх реалізацією. Ефективність вартісно-орієнтованого контролінгу 

залежить від обраної його концепції, яка включає сукупність вартісно-

орієнтованих показників, порядок їх розрахунку, планування, аналізу та 

контролю, а також механізм інтеграції в загальну систему управління фінансами. 

 Систематизовано ключові інструменти контролінгу, орієнтованого на 

максимізацію вартості компанії.  Наведено класифікацію вартісно-
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орієнтованих показників. Обґрунтовано концептуальний підхід до вартісно-

орієнтованого контролінгу на основі  індикатора економічної доданої вартості. 

 Проведено оцінку факторів впливу на вартісно-орієнтовані показники. 

Визначено підходи до розрахунку чистого операційного прибутку після 

оподаткування (NOPAT), інвестованого капіталу та ставки середньозважених 

витрат на капітал з урахуванням ризиків країн, що розвиваються.  

 Доведено гіпотезу, що варіація ринкової вартості підприємства більшою 

мірою залежить від зміни показника EVA, ніж від зміни традиційних показників 

дохідності, розрахованих на базі бухгалтерської звітності. Запропоновано 

використання альтернативного підхід до оцінки та аналізу створення вартості, 

який визначає вартість як суму поточної операційної вартості та вартості 

майбутнього зростання. Відтак, компонентами ринкової вартості є: інвестований 

капітал; капіталізована вартість EVA за звітний період; капіталізована вартість 

майбутніх значень приросту EVA, тобто майбутніх ∆EVA.  Обґрунтовано, що 

основою для побудови ефективного вартісно-орієнтованого управління на 

підприємстві має бути інтеграція не тільки фактичного, а й очікуваного значення 

індикатора приросту економічної доданої вартості у всі підсистеми управління 

фінансами. 

 Спростовано гіпотезу, яка твердить, що значення періодичного показника 

EVA є індикатором створення акціонерної вартості. Розраховані середні 

значення показників створеної акціонерної вартості для досліджуваної вибірки 

підприємств АПК не дорівнюють значенням EVA за період. Крім того, доведено, 

що динаміка цих показників може бути різною. Обґрунтовано, що підприємство 

створює вартість для капіталодавців лише тоді, коли сума вартості підприємства 

та генерованого вільного грошового потоку за відповідний період перевищують 

значення вартості підприємства на початок періоду з урахуванням очікуваної 

інвесторами норми дохідності. Доведено, що ознаками створення акціонерної 

вартості є перевищення досягнутого у звітному періоді значення ∆EVA у 

порівнянні з очікуваним. 
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Розроблено рекомендації щодо інтеграції вартісно-орієнтованих 

показників у систему планування і контролю на підприємстві. Визначено 

порядок розрахунку очікуваних інвесторами значень ∆EVA на базі 

скоригованого курсу акцій та запропоновано, окрім аналізу відхилень фактичних 

показників від запланованих, здійснювати аналіз і контроль відхилень 

фактичних значень вартісно-орієнтованих показників від очікуваних.   

 Обґрунтовано спосіб визначення змінної частини винагороди менеджерів, 

який передбачає розрахунок бонусу, як суми планового бонусу та фіксованого 

проценту від різниці між фактичним та очікуваним значенням приросту 

економічної доданої вартості. Такий варіант бонус-плану дозволить поєднати 

інтереси власників та менеджерів, стимулюватиме останніх до прийняття 

стратегічних рішень, орієнтованих на зростання вартості підприємства та 

максимізацію добробуту власників. Для мотивації менеджменту до прийняття 

довгострокових рішень і його збереження в організації рекомендовано 

використання такого інструменту як бонус-банк. 

  Доведено існування безпосереднього зв’язку між інформацією, поданою у 

звітності та ринковою вартістю підприємства. Чим більше інформації як 

фінансової, так і нефінансової щодо поточної та майбутньої результативності 

надає підприємство, тим ефективнішою є політика комунікації та, відповідно, 

вищою ринкова вартість підприємства. Для зменшення інформаційної асиметрії 

та підвищення інвестиційної привабливості підприємств на ринках капіталів 

запропоновано, окрім обов’язкової фінансової звітності, включення до бізнес-

звітності вітчизняних підприємств інформації та даних за наступними розділами: 

звіт про загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; звіт про 

вартісно-орієнтоване управління; звіт про стратегічні переваги та корпоративну 

соціальну відповідальність. 

Ключові слова: вартісно-орієнтований контролінг, ринкова вартість, 

ключові показники результативності, економічна додана вартість, акціонерна 

вартість, мотивація, очікування інвесторів, вартісно-орієнтований репортинг. 
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ANNOTATION 

Makarenko T.Y. Corporate Value-Based Controlling. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of a candidate of economics in 

specialty 08.00.08 – Мoney, finance and credit. – SHEE «Kyiv National Economic 

University named after Vadym Hetman», Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the extension of theoretical and methodological 

basics of value-based controlling in a company and development of practical 

recommendations for its tools implementation. 

Theoretical foundations of value-based management are defined. Value-based 

controlling is considered to be a key to a successful value oriented management 

implementation in a company. The role of value-based controlling in the corporate 

decision-making process is determined. Two controlling options are analyzed: 

decision-facilitating controlling and behavior controlling. The objective of the first one 

is to reduce uncertainty in the managerial decision-making process. The purpose of 

behavior controlling is to agree the interests of owners and managers and to direct the 

activities and decisions of the latter on the maximization of corporate value and 

shareholders’ wealth.   

The definition of value-based controlling has been improved and its 

interpretation has been proposed as following – it is a segment of financial controlling, 

which ensures the implementation of value creation function of corporate finance based 

on the use of coordination and informational support tools. The effectiveness of value-

based controlling depends on the chosen concept, which includes a set of value-

oriented indicators, their calculation order, planning, analysis and control, as well as 

the mechanism of their integration into the overall financial management system.  

Key value-based controlling instruments are systematized. The classification of 

value-based ratios is provided. The set of criteria for value-based performance 

measures has been improved. The concept of value-oriented controlling based on an 

economic value added indicator (EVA™) is substantiated. 
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The factors of influence on the value-based indicators, in particular, on the 

indicator of economic value added are analyzed. The approaches to calculation of net 

operating profit after taxes (NOPAT), invested capital and weighted average cost of 

capital taking into account the risks related to emerging markets are under 

consideration in the given thesis. 

The following hypothesis is proved: EVA is higher related to market value of 

the company, than other accounting profitability ratios (net income, NOPAT, EBIT 

and EBITDA). The alternative approach to business valuation and measuring value 

creation is suggested. Corporate value is defined as a sum of current operating value 

(COV) and future growth value (FGV). Therefore, the components of market value 

are: invested capital; capitalized value of EVA for the current period; capitalized value 

of future EVA improvements (future ΔEVA). It is substantiated, that integration of not 

just realized but also expected improvements of economic value added is necessary for 

the efficient value-based management implementation. 

The second hypothesis has been disproved: periodic EVA is not an indicator of 

shareholder value creation. The calculated average values of the created shareholder 

value (wealth) for the sample of agro-industrial enterprises are not equal to the periodic 

values of the EVA indicators. It is shown, that these values can have different 

dynamics. It is proved that an enterprise creates value for its shareholders only when 

the sum of the value of the enterprise value and the generated free cash flow over the 

relevant period exceeds the value of the enterprise value at the beginning of the period, 

taking into account the expected rate of return for the investors. Thus, shareholder 

value is created, if realized ΔEVA is higher comparative to the expected one. 

The recommendations regarding value-based ratios integration into corporate 

planning and control systems are developed. The author suggests to calculate expected 

ΔEVA basing on adjusted share price information. It is proposed to conduct both «plan-

fact» and «fact-expected» control in an organization to be able to evaluate and control 

the real value created. 

It is suggested to define the variable part of management compensation as a sum 

of target bonus and a fixed percentage of the difference between the actual and 
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expected value of ΔEVA. Such a variant of the bonus-plan combines the interests of 

owners and managers and will stimulate the latter to make strategic decisions, focused 

on increasing the corporate value and shareholders’ wealth maximization. It is 

recommended to use such a tool as a bonus-bank to motivate management to make 

long-term decisions and to retain them in the organization. 

The author proves the existence of a direct link between the information 

provided in the annual reports and market value of the analyzed companies. The more  

financial and non-financial information regarding the current and future performance 

is provided in the report, the more efficient is communication policy and, consequently, 

the higher market value of the company. In order to reduce information asymmetry and 

increase the investment attractiveness of Ukrainian enterprises on the capital markets, 

it is proposed to include in the business reporting the information and data on the 

following sections: total return reporting; value-based management reporting; report 

on strategic advantages and corporate social responsibility. 

Keywords: value-based controlling, market value, key performance indicators, 

economic value added, shareholder value, motivation, investors’ expectations, value 

reporting. 
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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

VBM вартісно-орієнтований менеджмент (англ. «value-based 

managememt») 

АТ акціонерне товариство 

IPO первинне публічне розміщення акцій (англ. «Initial Public 

Offering») 

EVA економічна додана вартість (англ. «Economic Value Added») 

CVA грошова додана вартість (англ. «Cash Value Added») 

ROI рентабельність інвестицій (англ. «Return on Investment») 

ROE рентабельність власного капіталу (англ. «Return on Equity») 

ROIC рентабельність інвестованого капіталу (англ. «Return on Invested 
Capital») 

WACC ставка середньозважених витрат на капітал (англ. «Weighted 
Average Cost of Capital») 

CAPM модель оцінки дохідності капітальних активів (англ. «Capital Asset 
Pricing Model») 

КРІ ключові показники результативності (англ. «Key Performance 
Indicators») 

RІ залишковий прибуток (англ. «Residual Income») 

𝑃𝑃𝑡𝑡 прибуток за період 

𝐶𝐶𝑡𝑡 грошові кошти, виплачені капіталодавцям у періоді 𝑡𝑡 

𝐴𝐴𝑡𝑡 бухгалтерська балансова вартість чистих активів (інвестованого 
капіталу) у періоді 𝑡𝑡 

𝑐𝑐 витрати на капітал 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 інвестований капітал на початок звітного періоду 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁 чиста теперішня вартість інвестицій 

𝐼𝐼𝑡𝑡 інвестиції в періоді 𝑡𝑡 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 грошові кошти, отримані від інвестиційного проекту в періоді 𝑡𝑡 

EP економічний прибуток (англ. «Economic Profit») 

MVA ринкова додана вартість (англ. «Market Value Added») 

W вартість підприємства 
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M показник результативності  

𝐸𝐸(𝑈𝑈𝑝𝑝)   очікувана корисність принципала (власника) 

R винагорода агента (менеджера) 

𝑓𝑓𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑅𝑅) функція показує визначений принципалом взаємозв’язок між 
обраним показником результативності та величиною вартості 

𝑀𝑀𝑅𝑅 зазначене у звіті («reported») значення показника 

𝛿𝛿 випадкові обставини 

𝑝𝑝 витрати агента 

𝐸𝐸(𝑈𝑈𝐴𝐴) очікувана корисність агента (менеджера) 

𝑈𝑈 альтернативна корисність 

VR вартісно-орієнтований репортинг (англ. «Value Reporting») 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 чистий операційний прибуток після оподаткування у періоді 𝑡𝑡 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑡𝑡 прибуток до сплати відсотків за кредит та податків у періоді 𝑡𝑡 

𝑡𝑡 ставка податку на прибуток 

ВК власний капітал 

ПК позиковий капітал 

Квк очікувана ставка вартості власного капіталу 

Кпк очікувана ставка вартості позичкового капіталу 

К капітал підприємства 

𝑟𝑟𝑓𝑓  безризикова ставка дохідності на ринку (англ. «risk-free rate») 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 середньоринкова  премія за ризик (англ. «market risk premium») 

𝑀𝑀𝑀𝑀 середня  дохідність на ринку  

𝛽𝛽 коефіцієнт бета 

CRP премія за ризик країни (англ. «country risk premium») 

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑃𝑃 премія за ризик (англ. «equity risk premium»)   

𝛽𝛽𝑢𝑢 бета без урахування структури капіталу 

𝛽𝛽𝐿𝐿 бета з урахуванням структури капіталу 

FCF вільний грошовий потік 

NI чистий прибуток 
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EBITDA прибуток від операційної діяльності до сплати відсотків, 

податків та амортизаційних відрахувань 
𝑀𝑀𝑁𝑁 ринкова вартість 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 реалізована ринкова додана вартість 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 очікувана ринкова додана вартість 

COV поточна операційна вартість (англ. «current operating value») 

FGV вартість майбутнього зростання (англ. «future growth value») 

𝑁𝑁 вартість підприємства 

𝑋𝑋0 очікуваний стабільний дохід 

𝑟𝑟 дохідність інвестицій 

∆𝑁𝑁𝑡𝑡 показник створення акціонерної вартості 

EBM управління на основі очікувань (англ. «Expectations-Based 
Management»  

𝐸𝐸𝑡𝑡−1[𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] очікуване у періоді 𝑡𝑡 − 1 значення ринкової доданої вартості у 
наступному періоді 𝑡𝑡 

α коефіцієнт, що відображає вплив зміни значення EVA на зміну 
значень FGV  

CAP період конкурентних переваг (англ. «competitive advantage 
period» 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. На більшості вітчизняних підприємств на 

сьогоднішній день відсутні ефективні системи корпоративного управління, 

стратегічного планування, внутрішнього фінансового моніторингу та контролю. 

Наслідком цього є неврахування численних факторів динамічного бізнес-

середовища, помилкові фінансові рішення, неконкурентоспроможність бізнесу 

та низькі показники вартості  підприємств. Відтак, нагальною є потреба в 

запровадженні системи підтримки прийняття фінансових рішень, зорієнтованих 

на максимізацію вартості компаній. Таку систему репрезентує вартісно-

орієнтований контролінг, який спрямований на забезпечення функціонування 

фінансового господарства підприємств на вартісно-орієнтованих засадах. 

Водночас, створення дієздатної, адаптованої до вітчизняних умов 

господарювання системи вартісно-орієнтованого контролінгу потребує 

належного теоретико-методичного забезпечення. Це зумовлює необхідність 

ґрунтовних наукових досліджень окреслених питань та актуальність теми 

дисертації.  

Теоретичне підґрунтя вартісно-орієнтованого контролінгу закладено в 

працях ряду зарубіжних та вітчизняних економістів. Значний внесок у розвиток 

концепції вартісно-орієнтованого управління фінансами зроблено такими 

всесвітньовідомими вченими, як: У. Банмюллер, А. Ваґенхофер, Дж. Вебер, 

Ґ. Ґебхарт, А. Дамодаран, Р. Еверт,  М. Дженсен, А. Долгофф, Т. Коллер, 

Т. Коупленд, Д. Купер, Дж. Мартін, Дж. Мурін, С.Ф. О’Бірн, Дж. Петті, 

А. Раппапорт, Дж. Стерн, Дж. Б. Стюарт, К. Фаул, П. Фернандез, В. Шульце, 

Д. Янг. Окремі аспекти вартісно-орієнтованого підходу до управління 

підприємством містяться у працях таких вітчизняних вчених, як: К. Багацька, 

І. Івасів, І. Івашковська, В. Карцева, М. Корягін, Л. Костирко, І. Левчак, 

Н. Мамонтова, О. Мендрул, Г. Міокова, Т. Момот, І. Нескородєва, В. Опарін, 

С. Приймак, Н. Рязанова, М. Стецько, В. Суторміна, О. Терещенко, В. Федосов.  
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 Проте у працях більшості авторів увага сконцентрована на обґрунтуванні 

вартісноформуючої функції корпоративних фінансів, поглибленні одного з 

методів оцінки вартості або ж на вибір вартісно-орієнтованого показника 

результативності підприємства. Відтак, існує потреба у розробці системного 

підходу до впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу у сфері бізнесу, 

оскільки використання окремо взятого вартісно-орієнтованого індикатора чи 

методу оцінки вартості не дозволяє у повній мірі реалізувати вартісноформуючу 

функцію корпоративних фінансів.  Недостатній рівень дослідження теоретико-

методичних та практичних аспектів впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу на підприємстві визначили вибір теми дисертаційного дослідження 

та її актуальність.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри корпоративних 

фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» за темами «Фінансове управління інвестиційно-

інноваційним розвитком суб’єктів підприємництва» (державний реєстраційний 

номер 0111U007426) та «Інновації у корпоративних фінансах» (номер державної 

реєстрації 0116U001554). Внесок  автора полягає у дослідженні теоретико-

методичних аспектів та розробці практичних рекомендацій щодо імплементації 

вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи  є 

поглиблення теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого контролінгу 

та розробка науково-практичних рекомендацій щодо запровадження його 

інструментів на підприємстві.  Відповідно до поставленої мети визначено такі 

завдання дослідження: 

- визначити теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління 

корпоративними фінансами; 

- розкрити роль вартісно-орієнтованого контролінгу у прийнятті 

фінансових рішень на корпоративних підприємствах; 

  
  



17 
 

- систематизувати ключові інструменти контролінгу, орієнтованого на 

максимізацію вартості; 

- поглибити концептуальний підхід до вартісно-орієнтованого 

контролінгу на основі індикатора економічної доданої вартості; 

- оцінити фактори впливу на вартісно-орієнтовані показники; 

- проаналізувати взаємозв’язок між ринковою вартістю підприємства та 

економічною доданою вартістю; 

- побудувати модель залежності акціонерної вартості від детермінант її 

генерування; 

- розробити рекомендації щодо інтегрування вартісно-орієнтованих 

показників у систему планування і контролю на підприємстві; 

- обґрунтувати пропозиції щодо використання інструментарію вартісно-

орієнтованого контролінгу для мінімізації принципал-агент конфліктів на 

підприємстві; 

- визначити шляхи інтеграції вартісно-орієнтованого репортингу у річну 

бізнес- звітність підприємства. 

Об’єктом дослідження є система вартісно-орієнтованого контролінгу на 

підприємстві.   

Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають на 

підприємстві у процесі створення ним економічної доданої вартості. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та визначених 

завдань було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, 

зокрема, методи аналітичної побудови, синтезу, індукції та дедукції. 

Застосовувались статистичні методи обробки фінансової звітності підприємств, 

інших цифрових даних. Для дослідження взаємозв’язку між вартістю 

підприємства та значеннями обраних показників результативності використано 

регресійний аналіз. Також застосовувались методи графічного та порівняльного 

аналізу. 

Дослідження здійснювалось на основі опублікованих праць вітчизняних та 

зарубіжних авторів, матеріалів конференцій. Джерелом даних про річну звітність 
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слугували офіційні сайти досліджуваної вибірки підприємств. Інформація з 

ринків капіталів отримана з офіційних інтернет-сайтів Варшавської та 

Лондонської фондових бірж. 

У процесі роботи над дисертацією автором було проаналізовано дані річної 

звітності групи підприємств агропромислового комплексу України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та 

практичні результати дисертаційного дослідження, які мають наукову новизну 

полягають у такому: 

вперше: 

- обґрунтовано концепцію вартісно-орієнтованого контролінгу на 

підприємстві на основі використання індикатора приросту економічної доданої 

вартості з урахуванням ринкових очікувань.  Це дозволяє ідентифікувати приріст 

вартості підприємства, яка визначається очікуваннями інвесторів щодо його 

потенційної результативності. Обґрунтована концепція сприятиме підвищенню 

ефективності стратегічних рішень, орієнтованих на зростання капіталізації 

корпоративних підприємств; 

удосконалено: 

- визначення вартісно-орієнтованого контролінгу та запропоновано його 

трактування як сегменту фінансового контролінгу, який забезпечує реалізацію 

вартісноформуючої функції корпоративних фінансів на основі використання 

сукупності інструментів з координації та інформаційної підтримки вартісно-

орієнтованих рішень і контролю їх реалізації. Ефективність вартісно-

орієнтованого контролінгу залежить від обраної його концепції, яка включає 

сукупність вартісно-орієнтованих показників, порядок їх розрахунку, 

планування, аналізу та контролю, а також механізм інтеграції в загальну систему 

управління фінансами; 

 - класифікацію інструментів вартісно-орієнтованого контролінгу. Окрім 

поділу інструментів на стратегічні та оперативні, обґрунтовано спосіб 

класифікації за опціями контролінгу: інструменти інформаційної підтримки 

прийняття рішень  та інструменти контролінгу поведінки. Це дозволить 
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оптимізувати вибір релевантних інструментів при впровадженні системи 

вартісно-орієнтованого контролінгу та забезпечить виконання ним визначених 

функцій; 

- сукупність критеріїв, яким має відповідати ключовий показник 

результативності. Окрім традиційних (конґруентності цілей, контрольованості, 

низького ризику маніпулювання значеннями показника та зрозумілості), 

обґрунтовано доцільність застосування критерію урахування очікувань 

інвесторів, що забезпечить виконання показником інформативної функції не 

лише щодо минулих результатів, а й щодо визначення майбутньої 

результативності;  

- концептуальні засади впровадження вартісно-орієнтованої звітності 

(репортингу) на корпоративних підприємствах. Визначено, що бізнес-звітність 

підприємств, окрім стандартного набору фінансової інформації має включати 

дані щодо вартісно-орієнтованих показників, фінансових та нефінансових 

факторів, що на них впливають. Це сприятиме зменшенню інформаційної 

асиметрії між підприємством та учасниками ринку капіталів, тим самим 

мінімізуючи розрив між внутрішньою та ринковою вартістю підприємства; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методичні засади вартісно-орієнтованого аналізу 

підприємства, зокрема, обґрунтовано порядок використання операційного (на 

базі активів) та фінансового (на базі пасивів) підходів до обчислення 

інвестованого капіталу як визначального фактору впливу на економічну додану 

вартість, що сприятиме більш об’єктивному її розрахунку;  

- методичний підхід до визначення ринкової вартості підприємства, а 

саме: доведено, що ринкова вартість є функцією від обсягу інвестованого 

капіталу, рівня капіталізації фактичної економічної доданої вартості та 

приведеної теперішньої вартості суми очікуваного ринком приросту 

(зменшення) економічної доданої вартості у майбутньому. Завдяки цьому 

обґрунтовано необхідність врахування та аналізу не лише фактичних, а й 

очікуваних значень приросту економічної доданої вартості; 
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 - система стимулювання агентів до прийняття стратегічних рішень, 

орієнтованих на максимізацію вартості, зокрема, обґрунтовано модель бонус-

плану, що враховує фактичні та очікувані значення приросту економічної 

доданої вартості, та доцільність використання бонус-банку при визначенні 

режиму виплати винагороди. Це сприятиме узгодженню цільових функцій 

принципалів та агентів, що дозволить мотивувати останніх до прийняття 

ефективних рішень.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у застосуванні 

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо запровадження вартісно-

орієнтованого контролінгу на вітчизняних підприємствах для оптимізації 

фінансових рішень, зорієнтованих на зростання вартості компаній та їх 

інвестиційної привабливості на ринках капіталів. 

Пропозиції щодо удосконалення Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів прийняті до впровадження Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку і передбачають доповнення бізнес-звітності 

вітчизняних публічних акціонерних товариств наступними підрозділами: звіт 

про загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; звіт про вартісно-

орієнтоване управління; звіт про стратегічні переваги та корпоративну соціальну 

відповідальність (довідка № 21/8189 від 27.04.2017 р.). 

Результати дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування 

у роботі ТОВ «Роланд Бергер Стретеджи Консалтентс». У процесі надання 

консалтингових послуг щодо покращення результатів діяльності та зростання 

вартості підприємств використовуються рекомендації щодо інтеграції вартісно-

орієнтованих показників у системи планування, контролю, мотивації та 

інформаційного забезпечення (довідка № С-17-0003 від 03.03.2017 р.). 

Прикладні рекомендації щодо впровадження системи оцінки 

результативності на основі вартісно-орієнтованих показників використовуються 

в діяльності агропромислового підприємства АТ «Київ-Атлантик Україна» 

(довідка № 43 від 03.03.2017 р.). 
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Ряд теоретико-методичних та прикладних положень наукового 

дослідження використані у процесі розробки та викладання курсу «Інновації у 

фінансовому контролінгу», англомовного навчального курсу «Вартісно-

орієнтований менеджмент», а також при вдосконаленні навчально-методичних 

матеріалів з дисциплін «Корпоративні фінанси» та «Фінансовий контролінг» 

(довідка від 06.03.2017 р.).   

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом власних 

досліджень автора. Наукові положення, розробки, висновки і пропозиції, що 

виносяться дисертантом на захист, одержані самостійно. Публікації за темою 

дисертаційного дослідження є результатом індивідуальної науково-дослідної 

роботи автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і 

практичні результати дослідження були оприлюднені та здобули схвалення на 

таких міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, як: Х 

Ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна 

ідентичність  та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, ТНЕУ, 21–23 лютого 2013 

року); ІІІ Міжнародний конгрес з контролінгу «Green Controlling» (м. Санкт-

Петербург, 17–18 травня 2013 року); Міжнародна науково-практична 

конференція «Фінансова стратегія економічного розвитку» (м. Ялта, 1–6 жовтня 

2013 року); ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та 

виклики глобалізації» (м. Тернопіль, ТНЕУ, 26–27 березня 2015 року); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір – нові 

можливості для прогресу та зростання фінансової системи» (м. Київ, КНЕУ, 24 

квітня 2015 року); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» (м. 

Київ, КНЕУ, 22 червня 2016 року).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 12 наукових 

працях загальним обсягом 5,4 д.а., з них: 1 – у науковому фаховому виданні, 4 – 

  
  



22 
 
у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у науковому виданні України, що входить до 

міжнародних наукометричних баз, 6 – в інших виданнях. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок друкованого тексту. Робота 

містить 31 таблицю на 16 сторінках, 39 рисунків на 20 сторінках і 11 додатків на 

11 сторінках. Список використаних джерел налічує 177 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОНТРОЛІНГУ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1. Теоретичні засади вартісно-орієнтованого управління 

З переходом до «нової економіки» інтерес до створення вартості зростає 

швидкими темпами. Причинами формування «нової економіки» є глобалізація, 

нові технології та зростаюча роль нематеріальних активів. Підвищення 

конкуренції на світових ринках капіталу та більш активна участь ради директорів 

змушують менеджмент зосередити діяльність компанії на максимізацію 

акціонерної вартості. У відповідь на виклики навколишнього середовища 

виникає потреба у пошуку прогресивних методів та інструментів управління, 

адже в умовах непередбачуваного, мінливого та конкурентного середовища 

традиційні методи управління та оцінки результативності, застарілі засоби 

інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень стають 

неефективними та не сприяють досягненню успіху.  

Аналіз вартості підприємства не може базуватись виключно на аналізі 

поточної та минулої інформації, виникає необхідність прогнозування, розробки 

та аналізу можливих сценаріїв майбутньої ситуації для вибору ефективних 

заходів щодо зростання вартості, які формують новий підхід до управління 

корпоративними фінансами – вартісно-орієнтований менеджмент.  

Щоб зрозуміти сутність вартісно-орієнтованого управління, необхідно 

усвідомити важливість створення вартості компанії, так як вартісно-орієнтоване 

управління – це процес, спрямований на створення вартості, в якому пріоритетом 

є саме майбутня фінансова результативність та очікування інвесторів. Створення 

вартості і є першочерговою метою усіх корпоративних підприємств [1, c. 18; 2, 

c. 7-8; 3, c. 9; 4, c. 3; 5, c. 27-28; 6, c. 9]. 

Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України корпоративне 

підприємство – це підприємство, що утворюється, як правило, двома або більше 
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засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання 

майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх 

спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі 

через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі 

доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, 

підприємства, що створюються у формі господарського товариства (акціонерні 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, повні товариства, командитні товариства), а також інші 

підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше 

осіб [7].   

Імплементація вартісно-орієнтованого управління (англ. «Value-based 

managememt», VBM) є актуальною для усіх форм корпоративних підприємств 

(далі «підприємств»), оскільки специфічною рисою, домінантою корпоративних 

фінансів є те, що в процесі функціонування фінансових відносин корпорації, 

формування, використання й руху її капіталу створюються умови для збільшення 

вартості її активів. Специфічне суспільне призначення корпоративних фінансів 

полягає в тому, що в процесі фінансових відносин створюються умови для руху 

капіталу й тим самим уможливлюється зростання вартості активів корпорації [8]. 

Відтак, В. Федосов та Н. Рязанова виділяють притаманну корпоративним 

фінансам вартісноформуючу функцію [9].   

Визначаючи теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління, перш 

за все варто чітко розуміти зміст поняття «вартість». Особливістю даного 

поняття є багатогранність існуючих визначень та їх взаємодоповнюваність. 

    Т. Коллер  та ін. наголошують на тому, що «вартість є особливо корисним 

показником результативності, оскільки він враховує довгострокові інтереси не 

лише власників, а й усіх зацікавлених у діяльності компанії сторін» [10, c. 3].  

Т. Момот також характеризує вартість як «системний показник, що зосереджує в 

собі повну  інформацію про діяльність акціонерного товариства і охоплює всі 

стадії виробничо-комерційного циклу» [11]. І. Левчак визначає вартість 

підприємства як сукупну характеристику фінансових показників його діяльності 
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та забезпечує інтереси різних учасників ринкових відносин (акціонерів, 

потенційного підприємства-покупця, інвесторів, кредиторів, страхових компаній 

та ін.) [12]. Дане визначення є досить обмеженим, на нашу думку, оскільки 

вартість являє собою не лише фінансові показники, а й є відображенням 

нефінансової результативності підприємства та потенціалу його розвитку  у 

майбутньому. 

  А. Дамодаран описує вартість активу як функцію від грошових потоків, що 

генеруються таким активом, його життєвим циклом, очікуваного зростання 

грошових потоків у майбутньому та рівня ризику, що пов'язаний із генеруванням 

грошових потоків цим активом [13]. Дане визначення характеризує поняття 

варітсть з точки зору її оцінки за доходним підходом. 

  О. Мендрул  визначає вартість підприємства з точки зору ринку як основу, 

навколо якої під впливом різноманітних чинників формуються ціни, і 

характеризує грошові відносини між зацікавленими у діяльності підприємства 

особами (покупцями, продавцями, акціонерами, менеджерами, кредиторами 

тощо), віддзеркалюючи погляд ринку на вигоди від використання підприємств 

(їх майна, корпоративних та інших прав) [14]. Міокова Г.І. визначає вартість 

бізнесу як вартість діючого підприємства або вартість 100% корпоративних прав 

у діловому підприємстві [15]. Ми вважаємо, що дане визначення є досить 

обмеженим і не пояснює всієї сутності даного поняття. Вдале визначення, на наш 

погляд, наводить Н. Мамонтова, розуміючи під вартістю її ціну, сформовану з 

урахуванням цінності матеріальних і нематеріальних активів, а також очікувань 

щодо здатності приносити економічні ефекти (користь) у майбутньому [16]. 

Проаналізувавши підходи дослідників із різних сфер (фінансів, 

корпоративного управління, інвестиційної та інноваційної діяльності, 

страхування, бухгалтерського обліку), що займаються проблемами управління 

вартістю підприємства для задоволення потреб різноманітних користувачів, 

Корягін М.В. виділив такі підходи до визначення поняття «вартість 

підприємства»: 
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1. Вартість підприємства як вартість майнового комплексу або сума 

вартостей усіх активів (елементів) підприємства. Цей підхід міг би називатись 

«балансовим», адже інформаційна база для визначення вартості в межах цього 

підходу представлена балансом підприємства. 

2. Вартість підприємства як рівноважна ціна. Поняття «ціна підприємства» 

використовується за умови купівлі-продажу підприємства чи його обміну на 

інше підприємство або актив, а поняття «вартість підприємства» має ширше 

змістове значення. 

3. Вартість підприємства як показник (критерій, параметр, величина) 

ефективності діяльності підприємства (прибутковості різних видів діяльності 

підприємства;  очікуваних перспектив (прогнозних параметрів); збагачення 

акціонерів; досягнення стратегічних установок тощо). 

4. Вартість підприємства як складна система взаємовідносин підприємства із 

зовнішнім середовищем. Тобто вартість як величина, що прямо залежить від 

зовнішнього середовища та від впливу непередбачених змін, що відбуваються в 

ньому. 

5. Вартість підприємства як вартість (оцінка) очікуваних грошових потоків. 

Цей підхід є дохідним, адже визначає вартість підприємства через здатність 

приносити економічні вигоди (доходи в майбутньому). 

6. Вартість підприємства як грошовий вимір (еквівалент) економічної 

цінності підприємства. Цей підхід дуже схожий з комплексним підходом за 

ефективністю, що передбачає визначення вартості підприємства через 

встановлення ефективності функціонування підприємства, оскільки цінність має 

здатність проявлятися через певні ефекти (економічні, соціальні) [17].  

Різноманітність підходів до визначення поняття «вартість» пов’язана 

зокрема і з тим, що вартість є не фактом, а оціночним судженням, що виноситься 

на основі доступних фактів і застосованих методів оцінки [18, с. 33]. Відтак, 

можна виділити декілька типів вартості. 

Згідно із стандартами оцінки бізнесу (англ. «Business Valuation Standards») 

можна виділити наступні види вартості підприємства: 
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• Справедлива ринкова вартість (англ. «fair market value») – це ціна, що має 

грошовий еквівалент, та за якої власність може перейти з рук потенційного 

продавця до рук потенційного покупця, що діють добровільно на відкритому та 

необмеженому ринку, де всі учасники ринку мають однаковий та достатній 

доступ до релевантної інформації. 

• Внутрішня вартість (англ. «intrinsic value») – це вартість, яку інвестор на 

основі оцінки чи наявної інформації вважає «правдивою» або «реальною» 

вартістю, яка трансформується у ринкову вартість, коли інші інвестори дійдуть 

до такого ж висновку. 

• Ліквідаційна вартість (англ. «liquidation value») – це вартість, яка буде 

реалізована у разі ліквідації підприємства та продажу його активів. 

• Інвестиційна вартість (англ. «investment value») – вартість для конкретного 

інвестора, що базується на його індивідуальних інвестиційних вимогах та 

очікуваннях. 

• Чиста балансова вартість – це різниця між загальною сумою активів 

підприємства (за вирахуванням накопиченої амортизації) та загальними 

зобов’язаннями. Даний термін відповідає терміну «акціонерна вартість» або 

«вартість власного капіталу» [19, с. 27–30]. Варто зазначити, що поряд із 

поняттям «чиста балансова вартість» використовується поняття «балансова» або 

«бухгалтерська вартість». Балансова або бухгалтерська вартість підприємства це 

сума усіх активів підприємства, яка визначається на основі інформації зі звіту 

про фінансовий стан підприємства. 

  Досліджуючи теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління, під 

поняттям «максимізація вартості» мається на увазі спрямування прийняття усіх 

управлінських рішень на зростання у довгостроковій перспективі саме ринкової 

вартості підприємства [20]. Тому визначення шляхів та інструментів 

максимізації ринкової вартості є ключовою метою проведення даного 

дослідження. 

  
  



28 
 

Необхідність визнання зростання вартості як основної цілі діяльності 

компанії можна обґрунтувати як з теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Схематично це можна представити наступним чином (рис.1.1.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1.1. Обґрунтування необхідності максимізації вартості з теоретичної та 

практичної точок зору 

Джерело: побудовано автором на основі [21,  с. 64] 
 

З теоретичної точки зору необхідність максимізації вартості компанії 

можна обґрунтувати за допомогою неокласичної теорії управління фінансами та 

теорії організації.  Неокласична теорія управління фінансами підприємств 

досліджує процеси, що відбуваються на ринку капіталів і побудована на гіпотезі 

досконалого ринку1 [22, с. 35—36]. Моделі неокласичної теорії базуються на 

припущенні, що першочерговим завданням діяльності корпоративного 

підприємства є підтримка інтересів власників, а саме: зростання ринкової 

вартості. Враховуючи умови досконалого ринку, теорема розподілу Фішера 

(англ. «Fisher-Separation») передбачає, що максимізація теперішньої (ринкової) 

1 Досконалий ринок існує за виконання таких основних умов, як: 1) нейтральний влив 
оподаткування та інших обмежувальних чинників, зумовлених державним регулюванням 
економіки; 2) на товарному ринку та ринку капіталів переважає досконала конкуренція; 3) 
однаковий доступ усіх учасників ринку до інформації про економічні процеси, які 
відбуваються на ринку; 4) діяльність усіх учасників ринку є раціональною і спрямованою на 
максимізацію власної вигоди [22, c. 35–36]. 
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вартості усіх інвестиційних проектів є першочерговою метою усіх інвесторів [21, 

c. 64–65]. Інвестори (власники) можуть делегувати менеджменту компанії 

завдання щодо вибору інвестиційних проектів (а саме, вибору оптимального 

портфелю інвестицій), у той час як вони самі приймають рішення щодо 

оптимальних фінансових рішень. Таким чином, теорія припускає, що 1) 

інвестиційні та фінансові рішення приймаються незалежно одне від одного; 2) 

рішення фірми щодо здійснення інвестицій є незалежним від відношення 

власників щодо цих інвестицій [23]. Дана теорія зазначає, що на вартість фірми 

не впливають джерела фінансування  інвестицій чи те, яким чином 

розподіляються дивіденди серед власників. Проте в умовах реального, 

недосконалого ринку фінансові та інвестиційні рішення мають розглядатись 

одночасно та мають бути пов’язані між собою [24], тому моделі неокласичної 

теорії підлягають значній критиці з боку фахівців та практиків. 

Переваги впровадження вартісно-орієнтованого управління, можуть бути 

обґрунтованими  на основі теорії організації. Основою теорії є робота  

М. Дженсена та В. Меклінга (1976) «Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure». Автори зазначають, що більшість 

організацій є юридичними установами, які слугують осередком договірних 

відносин між людьми [25]. Базовим припущенням теорії є те, що власники є 

залишковими претендентами на дохід підприємства. У той час як задоволення 

вимог інших учасників носить відносно гарантований характер (зарплата 

персоналу, відсотки за кредит, податкові відрахування і платежі до бюджету), 

економічні вимоги власників капіталу підприємства через залишковий принцип 

їх формування можуть залишитися незадоволеними (при збитковій діяльності) 

або задоволеними не повністю (при низькорентабельній діяльності). Тому 

власники як кінцеві претенденти на дохід більше за інших зацікавлені в 

ефективному управлінні підприємством [18, с. 36–37]. Вони несуть  ризик 

діяльності компанії, адже отримують те, що залишається після задоволення 

вимог усіх зацікавлених сторін. Тому основною метою діяльності компанії має 

  
  



30 
 
бути задоволення інтересів власників, а саме: зростання ринкової вартості 

акціонерного капіталу [21, c. 66–68].  

У даному дисертаційному дослідженні, розглядаючи вартісно-орієнтоване 

управління, увагу зосереджено на управлінні акціонерною вартістю та 

задоволенні інтересів власників (англ. «shareholder value perspective»). Дискусії 

стосовно того, чиї інтереси мають бути на першому плані при прийнятті тих чи 

інших управлінських рішень – власників чи стейкхолдерів (англ. «stakeholder 

value perspective»)2 — точаться протягом десятиліть та стосуються  визначення 

того, який з підходів до управління вартістю є все ж таки найбільш ефективним 

та прийнятним з точки зору теорії та практики. Адже створення вартості для 

окремих зацікавлених сторін трактується по-різному з точки зору управління 

акціонерною вартістю та підходу до управління вартістю, в основі якого на 

першому місці стоять інтереси стейкхолдерів. Тому можна виділити наступні 

ключові розбіжності між вказаними підходами: 

• В управлінні акціонерною вартістю компанії (англ. «shareholder 

value management») створення вартості для окремих стейкхолдерів (за 

виключенням власників) досягається лише тоді, коли це безпосередньо впливає 

на зростання вартості акціонерного капіталу, або, інакше кажучи, коли вартість 

окремих стейкхолдерів є драйвером акціонерної вартості. Вартість для 

зацікавлених сторін не максимізується, а оптимізується, базуючись на інтересах 

власників компанії. Це слугує основою для розробки моделей драйверів вартості 

компанії. Наприклад, задоволення інтересів клієнтів та лояльності споживачів є 

фактором зростання акціонерної вартості.  

• На противагу зазначеному вище підходу, в управлінні, 

орієнтованому на створення вартості для зацікавлених сторін (англ. 

«stakeholder value management»), створення вартості для окремої групи 

стейкхолдерів є кінцевою і основною метою і у цей же час засобом створення 

вартості для інших зацікавлених сторін. Таким чином, функція створення 

2 Стейкхолдери – це всі зацікавлені у діяльності компанії сторони, до яких відносяться: власники, клієнти, 
постачальники, працівники, уряд, суспільство та ін. 
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вартості має багатоцільовий характер, а цілі тісно взаємопов’язані між собою. З 

точки зору релевантності інформації для підтримки прийняття рішень у даному 

випадку виникає ряд проблемних питань:  

1) визначення відповідних зацікавлених сторін та розрахунок вартості, яка 

для них створюється; 

 2) аналіз питомої ваги кожної групи стейкхолдерів та їхнє ранжування 

повинні бути встановлені для того, щоб досягти збалансованого 

компромісу між конфліктуючими сторонами;  

3) вибір правил поєднання вартостей для зацікавлених груп та можливість 

управління факторами, що на них впливають, на рівні усіх структурних 

підрозділів компанії [26].  

 Основною метою акціонерного товариства в Україні є максимізація 

добробуту його власників, що відповідає англо-американській концепції 

корпоративного управління [27 с. 48]. Тому даним підходом ми і керуватимемось 

у проведенні подальшого дослідження, а під метою «максимізація вартості 

підприємства» матимемо на увазі забезпечення зростання ринкової вартості 

акціонерного (власного) капіталу компанії. З точки зору власників підприємства, 

вартість створюється у тому випадку, коли дохідність вкладених коштів є вищою 

у порівнянні з альтернативними можливостями на ринку капіталів [28, c. 18]. 

Добробут інвесторів забезпечується у випадку створення акціонерної вартості, 

яка є наслідком перевищення досягнутих результатів діяльності підприємства 

над очікуваннями інвесторів [29]. 

 Щодо континентальної Європи в багатьох випадках  мета діяльності 

акціонерного товариства трансформується в корпоративне управління з 

організаційної системи. Так, в Нідерландах і Німеччині рада директорів великих 

корпорацій з фідуціарними зобов’язаннями перед корпорацією визначає мету 

діяльності  як, наприклад, «підтримка тривалості функціонування бізнесу в 

інтересах усіх його стейкхолдерів» [27, c. 48].  

Необхідність вартісно-орієнтованого управління можна обґрунтувати не 

тільки з теоретичної, а й з практичної точки зору.  Передумовою розвитку 
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концепції управління вартістю є, перш за все, глобалізація ринків капіталів. У 

минулому ринки капіталів були жорстко регламентовані та регульовані. У 

країнах Західної Європи дана концепція набула розвитку вже після свого 

поширення в США. Це було пов’язано, в першу чергу, із відмінностями 

європейської політики фінансування компаній від американської. На відміну від 

останніх, європейські компанії надавали перевагу банківському кредитуванню, а 

не залученню коштів через фондову біржу. Проте  потреба у фінансуванні  

великих транснаціональних компаній на сьогоднішній день не може бути 

покрита лише за рахунок банківського кредитування. Тому виникає необхідність 

залучення великої кількості як приватних, так і інституційних інвесторів. 

Зростання ролі останніх також є одним з факторів популяризації вартісно-

орієнтованого управління. Оскільки інституційні інвестори (пенсійні та  

інвестиційні фонди, банки і страхові компанії) зазвичай володіють великим 

пакетом акцій, які розраховані на довгострокове володіння, а не на продаж у 

короткостроковій перспективі, цим самим здійснюючи вплив на політику 

управління компанією [30].  

У зв'язку з постійною глобалізацією ринків капіталу, збільшенням 

мобільності капіталу зростає частка іноземних інвесторів. Таким чином, 

розширюються можливості та збільшується кількість альтернатив для 

інвестування. Це призводить до того, що зростають очікування та вимоги щодо 

дохідності запланованих інвестицій [21, c. 68–71]. Тому на сьогоднішній день 

корпоративні підприємства, зокрема вітчизняні,  все більше стикаються з 

вимогами ринків капіталів, де конкуренція позичальників посилюється 

наявністю у інвесторів безлічі альтернатив використання та вкладення ресурсів. 

Коли критерій прийняття рішення щодо інвестування «ризик-дохідність» 

задоволено, то першочергового значення набувають інтереси та ризики 

капіталодавців, а саме власників підприємства чиї інвестиційні рішення лежать 

в основі критерію. Це також зумовлює необхідність прозорості господарської 

діяльності корпоративного підприємства та порівняння на глобальному рівні 

можливостей створення доданої вартості компанії. Рушійними силами для цього 
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є як науково-технічний прогрес і розвиток інформаційних та комунікаційних 

технологій, так і поширення уніфікації стандартів у галузі зовнішньої звітності. 

У зв’язку з тим, що акціонери лістингових компаній можуть у будь-який час 

перепродати свої акції, зростає тиск на менеджмент компанії щодо реалізації 

стратегії максимізації вартості компанії, що сприяє зростанню привабливості 

компанії як об’єкта інвестування [30].  

До того ж набуває поширення підвищення професійності та обізнаності 

приватних інвесторів та зміна їхнього відношення до вкладення коштів в акції. 

У зв’язку з цим зростають очікування та вимоги щодо рентабельності та 

зростання прибутковості об’єктів інвестування [21, c. 68-71].  

Загроза ворожих поглинань є ще одним мотивом для орієнтації на 

зростання вартості компанії. Під загрозою рейдерства опиняються ті компанії, 

чия ринкова капіталізація є значно нижчою, ніж та, що може бути досягнута за 

рахунок ефекту синергії. Якщо рейдер передбачає, що ринкова вартість суб’єкта 

господарювання може суттєво зрости шляхом здійснення заходів щодо 

реструктуризації, зміни стратегії чи активної фінансової комунікації, то 

припускається, що вороже поглинання із врахуванням зміни організаційно-

правової форми є можливим. Це призводить до значного впливу на управління 

компанією. Тому вважається, що ефективним засобом захисту проти можливих 

спроб поглинання є впровадження вартісно-орієнтованого управління, яке 

допомагає визначити потенціал зростання ринкової вартості та розробити 

стратегію і заходи для його реалізації [30, c. 58–59].  

Важливою передумовою є глобалізація не тільки ринків капіталів, а й 

товарних ринків. Оптимізація бізнес-процесів, підвищення результативності та 

побудова ефективної системи мотивації і комунікації в межах вартісно-

орієнтованого управління дозволить підвищити конкурентоспроможність 

підприємства не тільки на ринках капіталів, а й на ринках збуту продукції та 

засобів виробництва [21, c. 70–71]. 

В умовах загострення конкуренції і нестабільності на фінансових ринках, 

ринках інвестиційного і позикового капіталів, загальної економічної 
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нестабільності в світовому економічному просторі функціонування 

підприємства і управління ним неможливе без врахування вартісних критеріїв. 

Тому найважливішим завданням керівників є вивчення існуючих моделей і 

розробка власної концепції розвитку на основі вартісного підходу. Вартість 

корпоративного підприємства є критерієм, який відображає рівень ефективності 

роботи підприємства та є основою прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на його подальший стійкий розвиток [18, c. 33].  

Для визначення необхідності запровадження вартісно-орієнтованого 

управління на вітчизняних підприємствах варто узагальнити особливості 

функціонування корпоративних підприємств в Україні: 

1. Недосконалість ринку капіталу України і майже повна відсутність 

будь-якої торгівлі акціями [27, с. 138]. Адже частка біржових контрактів з 

акціями становить лише 0,86% від загального обсягу біржових контрактів з 

цінними паперами в Україні за І півріччя 2016 р. [31]. Відтак, вартість акцій 

більшості українських акціонерних товариств є «недооціненою», не сформовано 

капіталізацію компанії. Більшість торгових операцій на підставі внутрішньої 

інформації здійснюється правлінням акціонерного товариства за зниженою 

ціною [27, с. 138].  Крім того, до ключових особливостей функціонування 

фондового ринку в Україні відносять наступні: відсутність взаємодії фондового 

ринку з реальним сектором економіки; домінування первинного сектору 

фондового ринку над вторинним; неструктурована інфраструктура організаторів 

торгівлі на фондовому ринку; асиметричність та непрозорість інформації для 

інвесторів на фондовому ринку; непопуляризація фондового ринку серед 

суб’єктів інвестиційного процесу [32]. 

2. Oднією з основних проблем діяльності акціонерних товариств (АТ) є 

порушення прав власників акцій. Ідеться про порушення права акціонерів на 

участь у розподілі прибутків; розмивання власності акціонерів через додатковий 

випуск акцій товариства; виведення активів із власності АТ, що знецінює 

акціонерну власність; непроведення загальних зборів товариства або проведення 
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з порушеннями; відсутність реального нагляду за діяльністю АТ з боку 

спостережних рад [33].   

3. Згідно з дослідженнями Світового банку Україна посідає 88 місце (з 189) 

у рейтингу захисту прав міноритарних акціонерів [34, c. 242].  

4. Рівень тінізації економіки України у 2015 році сягав 47% від обсягу 

офіційного ВВП (у 2014 р. – 41%, у 2013 р. – 35%) [35].  Тінізація економіки 

негативно впливає на інвестиційну складову розвитку акціонерних товариств. 

Мінімізація прибутку обмежує розмір виплати дивідендів акціонерам і не сприяє 

зростанню вартості акцій підприємства, що, в свою чергу, знижує привабливість 

вкладень в акції і не забезпечує ефективне функціонування фондового ринку [27, 

с. 138]. 

5. Cпостерігається чіткий тренд щодо отримання конкурентних переваг і 

доходів неекономічними методами. Йдеться, зокрема, про рейдерство, корупцію 

та інші зловживання на економічному ґрунті. Так, згідно з результатами 

дослідження, проведеного аудиторською компанією “Pricewaterhouse Coopers”, 

близько 30 % представників українського бізнесу займаються маніпуляціями зі 

звітністю, 60 % – хабарництвом, а 36 % – стикаються з економічними злочинами 

на підприємствах. Причому 40 % економічних злочинів на рівні компаній були 

скоєні їхнім вищим керівництвом. Окрім того, зловживання різних рівнів 

менеджменту виявляються не службами контролінгу та внутрішнього аудиту (як 

у більшості країн світу), а силами служб внутрішньої безпеки. 

 Недокапіталізація робить вітчизняні компанії легкими об’єктами для 

поглинання, обмежує їх конкурентний потенціал, стримує приплив прямих 

іноземних інвестицій, призводить до невиправданої відсоткової політики як 

плати за додатковий ризик [32].  

 Зазначене зумовлює потребу в ширшому впровадженні у вітчизняну 

практику інноваційних інструментів управління, які, з одного боку, сприятимуть 

підвищенню ефективності діяльності компаній, а з другого – знизять рівень 

економічних зловживань [36]. Крім того, залучення коштів на ринках капіталів, 

зокрема на міжнародних, вимагає багатьох структурних, управлінських змін 
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бізнесу. Прозорість її фінансової й управлінської системи є наріжним каменем 

будь-якої успішної IPO. Для виходу на міжнародний ринок компанія повинна 

змінити систему корпоративного управління, включаючи фінансову й 

управлінську звітність [37].  

Основними проблемами впровадження управління вартістю в діяльність 

вітчизняних підприємств є наступні: 

• традиції управління фінансами на основі таких класичних фінансових 

показників, як прибуток і рентабельність; 

• погляд на вартість підприємства як на суму вартості активів або як на 

поточну необхідність активного використання окрім даних 

бухгалтерського обліку даних ринку капіталу для виявлення економічного 

прибутку і вартості; 

• відсутність стилю мислення, сфокусованого на економічному прибутку і 

інвестиційній вартості підприємства [18, с. 121].  

Таким чином, імплементація вартісно-орієнтованого управління означає, 

що всі ключові процеси та підрозділи компанії мають бути зосереджені на 

створенні вартості. Комплексна програма вартісно-орієнтованого управління 

має включати такі елементи, як: стратегічне планування, розміщення капіталу, 

оперативне бюджетування, оцінка результативності, система мотивації, 

внутрішня і зовнішня комунікація [38, c. 17-18]. Це єдина система, що 

складається з набору як оперативних, так і стратегічних інструментів, що 

використовуються для сприяння прийняттю бізнес-рішень, які мають 

забезпечувати постійне зростання вартості компанії [39]. Вартісно-орієнтоване 

управління  визначається як систематичний підхід до управління компанією для 

досягнення цілі створення вартості та забезпечення добробуту акціонерів у 

довгостроковій перспективі.  

Проблема впровадження вартісно-орієнтованого управління є актуальною 

не тільки для транснаціональних компаній, а й для середніх підприємств та 

підприємств, що сформовані не тільки як акціонерні товариства, сприяючи 

забезпеченню конкурентоспроможної дохідності для власників. Підвищення 
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вартості компанії полегшує фінансування як за рахунок власних, так і позикових 

коштів, тим самим сприяючи зменшенню витрат на капітал та розвитку 

(зростанню) підприємства. Зокрема, передбачається, що вартісно-орієнтоване 

управління може бути основою для поліпшення кредитного рейтингу компанії 

[30, c. 57].  

Отже, вартісно-орієнтоване управління – це підхід до управління, що 

передбачає на основі визначення ключових факторів вартості спрямування усіх 

цілей, інструментів, бізнес-процесів на кожному з рівнів організаційної 

структури на прийняття управлінських рішень, що забезпечать стійкий розвиток 

підприємства.  Підходи до визначення поняття «вартісно-орієнтоване 

управління» вітчизняними та закордонними вченими наведені у Додатку А. 

Концепція вартісного управління відображає чітке стратегічне 

позиціонування підприємства на досягнення головної мети – максимізації 

добробуту власників підприємства, яка забезпечується шляхом максимізації 

його ринкової вартості, тобто цінності для власників [27, с. 33–34].  

Управління вартістю підприємства спрямоване на якісне поліпшення 

стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації за рахунок 

концентрації зусиль всіх осіб, що приймають рішення, на ключових факторах 

вартості [27, с. 35].  

З наведеного вище визначення, варто зазначити що основою є 

трансформація не тільки у фінансових процесах, а й зміни в організаційній 

культурі в цілому. Враховуючи наведені вище особливості корпоративної 

культури вітчизняних підприємств, необхідні зміни для запровадження вартісно-

орієнтованого управління мають включати п’ять елементів:  

1) По-перше, це чітка орієнтація на акціонерну вартість, що може слугувати 

сигналом того, що організація збирається змінити свою корпоративну культуру 

та вплинути на поведінку працівників.  

2) По-друге, забезпечення інтенсивних програм тренування для того, щоб 

кожен усвідомлював необхідність та значення управління вартістю. Тренування 
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має включати всі основи та здійснюватись перед впровадженням вартісно-

орієнтованого управління.  

3) По-третє, плата за результативність (англ. «pay-for-performance») є новим 

інструментом системи мотивації та розрахунку винагороди, який тісно 

пов’язаний з ефективністю впровадження вартісно-орієнтованого управління, 

що оцінюється не тільки фінансовими показниками, а розглядає працівників як 

основний актив компанії, чий внесок у її розвиток має бути оцінений та 

забезпечений достойною винагородою. Мотивація працівників до створення 

вартості передбачає зміну їхньої поведінки, що є невід’ємною частиною 

організаційних змін. Наприклад, винагорода керівника має бути напряму 

пов’язана із зростанням акціонерної вартості, у той час як компенсаційні виплати 

інших працівників можуть бути прив’язані до інших індикаторів вартості, що є 

факторами зростання вартості компанії. 

4) По-четверте, бажання вносити значні зміни в організації, які дозволять 

всім працівникам приймати рішення, орієнтовані на вартість компанії. Це 

дозволить кожному підрозділу компанії стати більш незалежним. 

5) По-п’яте, в основі впровадження мають бути масштабні зміни, а не вузьке 

фокусування на фінансовій звітності та системі мотивації. Вартісно-орієнтоване 

управління вимагає від кожного підрозділу визначення операційних факторів, 

драйверів вартості, що мають найвагоміший вплив на створення економічного 

прибутку, таким чином спрямовуючи діяльність працівників на створення 

вартості.  

Вартісно-орієнтоване управління призначене для cпрямування 

управлінських рішень на зростання акціонерної вартості . К. Ітнер та Д. Ларкер 

визначають VBM як інтегровану структуру для оцінки та управління бізнесом з 

метою створення довгострокової вартості з урахуванням інтересів власників. 

Запропонований вказаними авторами підхід до імплементації вартісно-

орієнтованого управління включає шість етапів, які утворюють безперервний 

цикл: 
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1. Вибір основних цілей діяльності компанії. Основним питанням на 

даному етапі є те, які внутрішні завдання та цілі дозволять найкращим чином 

узгодити рішення та дії менеджменту із основною метою компанії – 

максимізацією її вартості. 

2. Розробка стратегії та організаційної структури. Визначається, яким 

чином найкраще підвищити вартість компанії. Крім того, відповідно до 

поставлених на першому етапі завдань визначається організаційна структура, 

тобто розробка внутрішніх підрозділів компанії з урахуванням проблем 

координації та мотивації персоналу. Це включає, наприклад, розподіл 

повноважень щодо прийняття рішень в межах визначеної організаційної 

структури. 

3. Визначення драйверів вартості. Це невід’ємна частина вартісно-

орієнтованого управління, що передбачає виділення факторів, які впливають на 

вартість компанії. Таким чином, драйвери впливають безпосередньо або 

опосередковано на зростання вартості. Тому важливим є не тільки їхнє 

визначення, а й аналіз взаємозв’язків між ними. 

4. Розробка плану дій, вибір показників результативності та 

конкретизація поставлених цілей. На даному етапі визначаються дії, що 

матимуть вплив на виділені на попередньому етапі драйвери вартості. До того ж 

вибираються ключові показники результативності для оцінки ефективності 

визначених дій, а також необхідний рівень цих показників. 

5. Аналіз плану дій та оцінка результативності. Доцільність цього етапу 

є очевидною після прийняття та реалізації управлінських рішень та дій. 

Основним завданням на цьому етапі є оцінка досягнутих результатів у 

порівнянні із запланованими та аналіз відхилень.  

6. (Пере-)оцінка стратегії, планів та системи контролю. Виходячи з 

отриманих результатів, на даному етапі аналізується ефективність визначеної 

стратегії компанії та діючої системи внутрішніх цілей, планів та контролю. У разі 

необхідності здійснюється їхнє коригування та вдосконалення. Після цього 

процес повторюється, починаючи з першого етапу [45].  
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 Різні чинники можуть впливати та сприяти імплементації вартісно-

орієнтованого управління на підприємстві, серед них: галузь, результативність 

(фірми з високими фінансовими результатами є потенційними користувачами 

або через те, що методи вартісно-орієнтованого управління частково вже 

працюють, або для стійкого покращення вже досягнутих результатів), рівень 

модернізації, величина оборотних та необоротних активів. Використання 

методів вартісно-орієнтованого управління може варіюватись в межах окремих 

галузей [46]. Д. Купер та Дж. Петті показали у своєму дослідженні, що великі 

компанії більш схильні до дотримання принципів максимізації акціонерної 

вартості. Вони зазначають, що із зростанням розміру компанії, збільшується 

кількість потенційно прибуткових інвестиційних можливостей, разом з цим має 

рости чисельність працівників та обчислювальні потужності. Автори визначили 

позитивний кореляційний зв’язок між розміром фірми та фінансовим станом 

[47].  

Генеральною метою фінансової стратегії сталого розвитку підприємства 

визначено збереження і відновлення його вартості, оскільки саме вартість є 

найкращим критерієм комплексної фінансової оцінки, що адекватно відображає 

його фінансове благополуччя і перспективи економічного розвитку. А оскільки 

вартість підприємства реагує на будь-яке погіршення ситуації в теперішньому чи 

майбутньому періодах, то зниження рентабельності, платоспроможності, утрата 

конкурентних позицій – усе це позначається на стратегічному потенціалі 

підприємства, а через короткий проміжок часу – на зменшенні курсової вартості 

акцій. Міжнародний досвід також переконує, що в багатьох успішно 

функціонуючих компаніях вартість бізнесу є найважливішим об'єктом 

прийняття ключових управлінських рішень [48].  

Вигоди від управління вартістю проявляються в зростанні економічної 

ефективності та збільшенні потенційної вартості підприємства. Однією з переваг 

вартісного підходу до управління є можливість одночасного використання і 

узгодження фінансових і нефінансових показників, а також налагодження 
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взаємозв’язків між фінансовим і операційним управлінням підприємством [18, 

c. 48].  

 Отже, основною метою діяльності корпоративних підприємств є 

максимізація їх вартості, тому запровадження вартісно-орієнтованого 

управління є не просто трендом, а необхідністю сьогодення. Така необхідність 

обумовлена рядом причин, серед яких: глобалізація ринків капіталів, товарів і 

збуту, зростаюча роль інституційних та обізнаність приватних інвесторів, 

загроза ворожих поглинань та ін. Упровадження вартісно-орієнтованого 

управління, у свою чергу, дасть можливість зосередити усі процеси та прийняття 

операційних, фінансових та інвестиційних рішень на досягнення основної мети 

– зростання акціонерної вартості підприємства. Імплементація орієнтованого на 

вартість підходу до управління  корпоративним підприємством є неможливою 

без використання інструментів контролінгу, завданням яких є інформаційне 

забезпечення та координація прийняття тих управлінських рішень, що 

сприятимуть максимізації вартості компанії. 

 

 

 1.2. Вартісно-орієнтований контролінг як система підтримки 

управлінських рішень 

Вартісно-орієнтованому підходу до управління компанією передували 

більше 50 років досвіду досліджень та практики у сфері контролінгу. Згідно з 

дослідженнями Міжнародної федерації бухгалтерів (1998) поширення та 

розвиток вартісно-орієнтованого управління є четвертим етапом розвитку 

контролінгу [49].  

До 1950 року, першочерговим фокусом контролінгу було визначення 

витрат та фінансовий контроль, використовуючи інструменти контролінгу 

витрат та бюджетування. З середини 60-х років фокус змістився на інформаційне 

забезпечення систем планування і контролю в управлінні. Другий етап розвитку 

контролінгу був втілений в рамках підходу управлінського контролю Р. Ентоні 
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[50]. P. Ентоні описав управлінський контроль як процес забезпечення 

ефективності використання наявних ресурсів для досягнення організаційних 

цілей. Р. Ентоні  чітко розрізняє управлінський контроль від стратегічного 

планування і оперативного контролю, цим самим обмежуючи рамки обов’язків 

управлінського обліку та фокусуючи першочергово увагу на інформації 

бухгалтерського обліку. Теорії обставин (англ. «contingency theory») розширили 

концепцію управлінського планування і контролю, стверджуючи, що не існує 

універсальної системи управлінського обліку і контролю, оскільки вибір 

релевантних інструментів планування і контролю залежить від багатьох факторів 

діяльності організації, найвагомішими з яких є: навколишнє середовище, 

технології, конкурентоспроможна стратегія та місія, ключові характеристики 

підприємства та галузі, знання та спостереження. 

З середини 80-х років спостерігається переміщення обмеженого фокусу 

управлінського обліку з планування і контролю на оптимізацію бізнес-процесів, 

що було зумовлене поширенням концепції управління якістю, а також 

поширенням таких інструментів як вимірювання якості, activity-based costing, 

процес аналізу вартості, стратегічне управління витратами. 

З середини 90-х років розпочався четвертий етап розвитку контролінгу, 

орієнтований на стратегію та створення вартості підприємства через визначення, 

оцінку та управління факторами вартості підприємства та дохідності акціонерів. 

Відмінною рисою даного етапу  є розробка «нового» різноманітного набору 

інструментів контролінгу, спрямованого на заохочення створення вартості [45]. 

Адже процес прийняття рішень є досить складним не тільки через 

невизначеність навколишнього середовища та наявності декількох сценаріїв дій, 

а й через відмінні від власників та непостійні інтереси менеджерів. Тому система 

контролінгу має надавати інформацію, що спонукатиме управлінців приймати ті 

рішення, що відповідають орієнтирам та визначеним цілям діяльності компанії. 

Зважаючи на це, контролінг виконує дві важливі ролі: 1) інформаційну (англ. 

«decision-facilitating role»); 2) мотиваційну (англ. «decision-influencing role»).  
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Контролінг може вплинути на прийняття управлінських рішень двома 

способами: безпосередньо зменшуючи невизначеність та забезпечуючи 

управлінців релевантною інформацією, або опосередковано — впливаючи на 

поведінку менеджерів [26]. Відповідно до зазначених ролей контролінгу, 

виділяють дві опції контролінгу:  

1) контролінг підтримки прийняття рішень; 

2) контролінг поведінки. 

Відповідно до Дж. Демскі та Г. Фельтама в межах контролінгу підтримки 

прийняття рішень інформація надається менеджеру до прийняття ним рішення, 

таким чином, вона є прямим внеском у процес та, як передбачається, має 

забезпечити прийняття ефективних рішень [51]. Як пише Г. Спрінкл, основна 

мета  даної інформації полягає у наступному: 

• зменшення невизначеності, що виникає перед прийняттям рішення; 

• формування та коригування переконань, що має менеджер; 

• допомога у вирішенні проблем та складностей, що виникають у 

процесі прийняття рішень [52]. 

Наприклад, інформація щодо маржинального прибутку може допомогти 

менеджеру відділу продажів прийняти рішення щодо оптимального 

ціноутворення, а у ситуації  обмежених виробничих потужностей, значення 

показника відносного маржинального прибутку (на одиницю потужності) може 

бути використане для розробки оптимальної програми виробництва [26].  

Прийняття тих чи інших управлінських рішень часто є відповіддю на 

виклики незвичних, незапланованих та екстраординарних ситуацій. Крім того, 

різноманітна робота менеджера передбачає вирішення не однієї або двох 

проблем, а, скоріше, пов’язана з портфелем проблем, причинно-наслідкові 

зв’язки між якими можуть бути невідомими. Так само залишається невизначеним  

те, як незначна проблема може перерости у щось більш серйозне. Таким чином, 

головним завданням менеджерів є вирішення проблем, що мають нестабільний, 

сумнівний, невизначений характер, та передбачають існування ймовірності  

виникнення значної помилки у прийнятті того чи іншого рішення. Тому 
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призначення контролінгу полягає у представленні сценаріїв для можливих 

майбутніх дій [53], теоретичною базою для чого слугує теорія прийняття 

рішень3.  

Як наслідок, основними питаннями дослідження у сфері контролінгу 

прийняття рішень є кількість, тип та якість інформації, що пропонується 

менеджерам та працівникам для розробки найбільш ефективного варіанту дій 

[54]. Особливо гостро постають такі питання в умовах кризових ситуацій, що 

характеризуються зростаючою необхідністю забезпечення оперативною та 

релевантною інформацією для її поширення та координації структурних 

підрозділів організації [55]. Більше того, в умовах різкої зміни та нестабільності 

навколишнього середовища діяльності вітчизняних компаній, оперативне 

реагування та можливість прийняття ефективних управлінських рішень є 

життєво важливим. 

Інформаційна роль контролінгу стосується як минулого (оцінки 

результатів), так і майбутнього (планування) діяльності компанії. Проте, варто 

зазначити, що оцінка результативності у даному контексті відрізняється від 

оцінки результативності в межах контролінгу поведінки [56, c. 17].  

У той час як інформаційна роль контролінгу є релевантною у прийнятті 

одноосібних рішень, мотиваційна роль є важливою у відносинах двох і більше 

осіб. Адже основною метою контролінгу поведінки є поєднання та узгодження 

інтересів зацікавлених у діяльності компанії сторін та менеджерів, яким 

делеговані повноваження щодо прийняття рішень, що визначатимуть 

результативність даної компанії. 

Припускається, що особи мають певний набір цілей і преференцій та 

можуть передбачити наслідки своїх рішень та дій. Відповідно до цього, вони 

приймають рішення, які максимізують їхню корисність. Крім того, вони роблять 

раціональний вибір між можливими варіантами, враховуючи екзогенні4 

3 Теорія прийняття рішень (англ. «Decision Theory») —це теорія, що досліджує правила прийняття рішень на 
основі аналізу можливих альтернатив  та порядок їх прийняття, зокрема, в умовах невизначеності. 
4 Екзогенні фактори — це ті фактори, на які індивіди не можуть впливати своїми діями при прийнятті рішень. 
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обмеження та беручи до уваги різні ймовірності виникнення того чи іншого 

сценарію дій. Проте їхні рішення не завжди можуть бути повністю 

раціональними. У науковій літературі використовується термін «обмежена 

раціональність5», що передбачає, що раціональність індивідів обмежується 

інформацією, особистими обмеженнями щодо сприйняття цієї інформації та 

часом, яким вони володіють для прийняття того чи іншого рішення [54].  

Мотиваційна роль контролінгу реалізується шляхом моніторингу, оцінки 

та аналізу результативності менеджера, і, відповідно до цього, визначання його 

винагороди [56, c. 17]. Передумовою, звичайно, є те, що особа, чия поведінка 

оцінюється та підлягає контролю, знає про використання цієї інформації. 

Наприклад, щоб приймати економічно виважені рішення менеджер заздалегідь 

має знати, що, наприклад, відхилення фактичних від запланованих витрат буде 

визначатись після прийняття ним рішення і визначатиме розмір його премії за 

звітний період [57]. Тому в межах контролінгу поведінки інформація 

використовується для: 

• оцінки дій після прийняття рішення; 

• аналізу результативності та складання звітності; 

• підтримки функції інформації, що спрямована на привернення уваги 

менеджерів до нагальних проблем. 

Призначення цієї інформації — мінімізація та подолання проблем 

контролю, які виникають в межах організації через ймовірне прагнення 

власників щодо максимізації вартості компанії і бажання менеджерів 

максимізувати власну корисність [55]. Крім того, агенти, які не в змозі досягти 

мети через несприятливі умови навколишнього середовища можуть бути 

демотивованими. У таких ситуаціях, агенти можуть бути схильними до 

прийняття на себе надмірних ризиків для того, щоб досягти своїх цілей, 

незважаючи на несприятливі умови. Вказані фактори можуть бути передумовою 

5 «Обмежена раціональність» (англ. «bounded rationality») — це термін, запропонований Г. Саймоном (Simon H.A. (1981) 
Entscheidungsverhalten in Organisationen, 3rd edn. Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech), основним припущенням якого 
є те, що прийняття відмінних раціональних рішень на практиці є практично неможливим через обмеженість необхідних для 
цього ресурсів. 
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егоїстичної, або, так званої, опортуністичної поведінки менеджера, тому дана 

інформація забезпечує прийняття тих рішень, що відповідають цілям компанії. 

Опортуністична поведінка агента спрямована на максимізацію власної вигоди 

за рахунок інших [58].  

Проблемі опортуністичної поведінки менеджерів значна увага 

приділяється у дослідженнях з вартісно-орієнтованого управління. Причиною 

цього є поділ власності та контролю, що призводить до конфлікту інтересів між 

акціонерами (принципалами) та менеджерами (агентами), а також існування 

різних форм інформаційної асиметрії [26]. Конфлікти інтересів та 

опортуністична поведінка менеджерів, які виникають внаслідок цих агентських 

відносин, зумовлені наступними чинниками: 

• як принципал, так і агент прагнуть до максимізації власної 

корисності; 

• наявність інформаційної асиметрії; 

• принципал та агент мають у певній мірі різні цілі та схильність до 

ризику; 

• контроль за діями агента потребує значних затрат часу та ресурсів 

(агентські витрати) [54]. 

Серед суперечливих інтересів у відносинах власник-менеджер особливо 

вагомими при досягненні мети – максимізації вартості, є відмінності у часових 

преференціях та схильності до ризику. Недалекоглядні преференції менеджера 

можуть спричинити виникнення агентських втрат. Менеджери мають 

обмежений часовий горизонт у фірмі, в першу чергу, через вихід на пенсію і 

можливості покинути компанію. Останнє ж, у свою чергу, залежить або від умов 

договору, або від наявності привабливих альтернативних робочих місць. Таким 

чином, відмінні часові горизонти є однією з важливих проблем, що 

розглядаються в управлінні вартістю компанії, щоб уникнути прийняття 

короткострокових рішень за рахунок негативного впливу на вартість фірми у 

майбутньому.  
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Крім того, менеджери зазвичай несуть високий, якщо не надмірний ризик: 

вони інвестують свій людський капітал і, часто, значну частину свого 

фінансового капіталу (наприклад, пенсійні фонди) у компанію. Тоді як акціонери 

мають можливість диверсифікувати несистематичний ризик і прагнуть 

мінімізувати систематичний ризик, пов'язаний з діяльністю компанії. 

Менеджери мають мало можливостей для диверсифікації, тому несуть як 

систематичний, так і несистематичний ризик. Відтак, існує припущення, що 

менеджери менш схильні до ризику, ніж власники і можуть утриматися від 

прийняття тих чи інших рішень, що несуть підприємницькі ризики, навіть у 

випадках, коли ці рішення сприяють зростанню вартості [26]. 

На кожному з етапів контролінг має специфічні завдання та інструменти, 

тому умовно можна визначити, яка роль контролінгу (інформаційна чи 

мотиваційна) переважає на кожному з етапів вартісно-орієнтованого управління, 

що представлено на рис.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис.1.2. Роль контролінгу у реалізації вартісно-орієнтованого управління 
Джерело: розроблено автором 
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На таких етапах, як: 1. Вибір внутрішніх цілей; 4. Розробка плану дій, вибір 

показників результативності; 5. Аналіз плану дій та оцінка результативності, — 

мотиваційна роль контролінгу переважає. Передбачається, що на цих етапах 

можна вплинути на поведінку менеджерів, мотивуючи їх до прийняття тих 

рішень, що сприятимуть зростанню акціонерної вартості компанії шляхом 

використання інструментів контролінгу поведінки. З іншого боку, на третьому 

етапі, при визначенні драйверів вартості компанії, важливе значення має надання 

інформації щодо ідентифікації факторів зростання вартості, яка дозволить 

зменшити невизначеність до прийняття тих чи інших операційних, фінансових 

чи інвестиційних рішень. Адже передбачається, що драйвери вартості пов’язані 

із кінцевою акціонерною вартістю причинно-наслідковими зв’язками, і, таким 

чином, приймаючи навмисно ті чи інші рішення, що впливають на той чи інший 

фактор вартості, менеджери тим самим неминуче сприяють зростанню вартості 

компанії [36]. Проте варто зазначити, що дане визначення ролей контролінгу є 

досить умовним, адже окрема інформація та інструменти контролінгу можуть 

бути використані як для контролінгу прийняття рішень, так і контролінгу 

поведінки, тобто виконують як інформаційну, так і мотиваційну роль [59].  

Фінансовий контролінг спрямований на інформаційну підтримку 

фінансових рішень, що передбачає використання методів і процедур 

бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової 

діагностики, інвестор-рілейшнз, управління ризиками та внутрішнього 

контролю, які в сукупності забезпечують координацію окремих підсистем 

управління та зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень і зростання 

вартості компанії [36].  

У. Банмюллер зазначає, що вартісно-орієнтований контролінг є 

концепцією контролінгу, що сприяє реалізації системи цілей, зокрема головної 

цілі – зростання вартості [60, c. 22–23]. О. Терещенко та Н. Бабяк визначають 

вартісно-орієнтований контролінг (англ. «Value based Controlling») як 

систему підтримки прийняття вартісно-орієнтованих рішень на основі 

координації всередині підсистеми управління і між окремими підсистемами 
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управління. Контролінг формує комплекс інструментів, процесів, цілей та 

оціночних показників, які забезпечують упровадження вартісно-

орієнтованого управління [61, c. 186].  

К. Фаул, досліджує вартісно-орієнтований контролінг як підхід до 

управління організацією та поведінкою. Автор наголошує на необхідності 

інтеграції системи вартісно-орієнтованого контролінгу для подолання 

принципал-агент конфлікту та мотивації персоналу до максимізації 

акціонерної вартості компанії [30, c. 28–29].  

Відтак, на нашу думку, вартісно-орієнтований контролінг – це сегмент 

фінансового контролінгу, який забезпечує реалізацію вартісноформуючої 

функції корпоративних фінансів на основі використання сукупності 

інструментів з координації та інформаційної підтримки вартісно-орієнтованих 

рішень і контролю за їх реалізацією.   

Вартісно-орієнтований контролінг не слід розглядати як субститут 

традиційної системи контролінгу та управління. Він лише доповнює окремі 

підсистеми управління специфічними вартісно-орієнтованими модулями, 

зокрема: 

- система цілей доповнюється метою «приріст вартості компанії»; 

- стратегічний контролінг доповнюється модулем «стратегічний аналіз 

вартості» (переведення стратегічних цілей у кількісні показники); 

- оперативний контролінг доповнюється системою вартісно-орієнтованих 

оціночних показників, що передбачає певну модифікацію розрахунку 

фінансових результатів і руху грошових потоків; 

- запровадження ефективної фінансової комунікації з інвесторами та 

фінансовими аналітиками на основі реалізації заходів з інвестор-рілейшнз 

з метою зменшення інформаційних ризиків капіталодавців; 

- модифікація систем мотивації на основі прив’язки винагороди менеджменту 

всіх рівнів до вартісно-орієнтованих оціночних показників; 

- система управлінської звітності доповнюється аналізом вартісно-

орієнтованих показників [61, c. 186-187].  
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Для розуміння комплексної та складної системи вартісно-орієнтованого 

контролінгу розглянемо його структурно-логічну схему (рис. 1.3). З 

нижченаведеної схеми можна визначити ключові компоненти системи 

вартісно-орієнтованого контролінгу. 

Першочерговим елементом системи, який потребує визначення для 

розробки та інтеграції вартісно-орієнтованого контролінгу у систему 

управління є вибір теорії вартісно-орієнтованого управління, а саме: 

управління, орієнтоване на створення вартості для стейкхолдерів, чи 

управління акціонерною вартістю та задоволення інтересів власників. Дана 

складова була детально описана у попередньому пункті даного розділу.  

Невід’ємною складовою системи є функції вартісно-орієнтованого 

контролінгу через які проявляється суть контролінгу, а саме: функція 

координації, інформаційна функція та функція контролю. 

1. Контролінг як інформаційна функція. На думку Т. Райхманна, 

Ч. Хорнгрена, Р. Ентоні, система контролінгу має бути зорієнтована передусім 

на інформаційну підтримку процесу планування та контролю. Зміст концепції 

полягає в тому, що контролінг є елементом системи інформаційного  

забезпечення управлінських рішень на основі планування, контролю,  аналізу та   

інформації  для прийняття управлінських рішень.     

 На думку відомого німецького фахівця з контролінгу К. Серфінга, 

контролінг – це система інформаційного забезпечення управлінських рішень на 

основі планування, контролю,  аналізу та розроблення альтернативних заходів з 

управління виробничо-господарськими процесами на підприємстві. Згідно з 

цією концепцією запровадження служби контролінгу на підприємствах та в 

організаціях насамперед зумовлене необхідністю зменшення інформаційної 

асиметрії між менеджментом та об’єктами управління фінансами. 
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2. Контролінг як функція координації. Найпоширенішою є концепція 

контролінгу, згідно з якою пріоритет надається функції координації різних 

підсистем управління, передусім планування, контролю та інформаційного 

забезпечення (Й. Вебер, Ш. Діркес, Г. Кюппер, П. Хорват). Концепція охоплює 

координаційно-навігаційні та інтеграційні завдання. Так, Г. Кюппер вбачає 

сутність контролінгу в «координації системи управління». Потреба в цьому 

зумовлюється поділом системи управління на складовi: органiзацiя, система 

планування та контролю, інформаційна система, система управління 

персоналом, система цiлей i принципiв управлiння. Однак, вважає вчений, не 

можна ставити знак рівності між контролінгом як функцією координації та 

системою управління. В основу дефініції контролінгу, що грунтується на 

пріоритетності функції координації, покладена інтерпретація контролінгу як 

самостійної субсистеми управління [61, c. 13].  

 З урахуванням орієнтації контролінгу на досягнення зростання вартості 

компанії, його місце у системі управління можна графічно представити на 

рис. 1.4. 

На думку Ш. Діркеса, контролінг як субсистема спрямована на 

системоутворювальну та системоінтегрувальну координацію: 

1)  усередині підсистеми управління і між окремими підсистемами управління 

з урахуванням особливостей системи господарювання; 

2)  на підтримку менеджменту для виконання специфічних завдань 

координації з урахуванням заданих цілей. 

П. Хорват контролінг розглядає як підсистему управління, котра виконує 

«орієнтовану на досягнення результату функцію координації всередині системи 

управління». Мова йде насамперед про координацію планування та контролю, а 

також інформаційного забезпечення [61, c. 13].  

Відтак, сфери запровадження вартісно-орієнтованого контролінгу 

включають усі підсистеми управління компанією: 

1. Підсистема планування. Основною метою системи планування в 

рамках вартісно-орієнтованого управління є забезпечення постійного 
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покращення результативності з метою підвищення ринкової вартості за 

допомогою розробки планів, що визначатимуть цілі компанії, заходи та строки 

їх досягнення, формуючи припущення щодо майбутніх рішень та 

структурованих, направлених на досягнення основної мети сценаріїв дій, 

забезпечуючи вибір та координацію окремих інструментів планування в межах 

підсистеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис.1.4. Вартісно-орієнтований контролінг: функція координації як 

домінуюча для забезпечення підтримки вартісно-орієнтованого управління 
Джерело: побудовано автором на основі [60,  c. 29]. 

2. Підсистема контролю. Дана система розглядається як єдине ціле із 

системою планування, адже лише при здійсненні контролюючих дій можна 

стверджувати про виконання чи невиконання планів щодо створення вартості, а 

також розробити коригувальні дії щодо вдосконалення сценарію максимізації 

ринкової вартості компанією.  

3. Організаційна підсистема. Координаційна функція контролінгу в 

межах підсистеми має визначити оптимальну організаційну структуру, часові 

рамки виконання завдань та планів, порядок проведення контрольних заходів для 

безперервного досягнення поставлених цілей [60, c. 29].   
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4. Підсистема управління персоналом включає комплекс заходів та 

інструментів контролінгу для узгодження інтересів та мотивації працівників до 

досягнення визначених цілей та зростання вартості. Саме опція контролінгу 

поведінки є домінуючою для здійснення координації дій та рішень в рамках даної 

підсистеми управління і впровадження VBM. Розробка ефективної системи 

мотивації є ключовим елементом до успішної імплементації вартісно-

орієнтованого управління.  

5. Підсистема інформаційного забезпечення призначена для 

своєчасного надання релевантної, актуальної інформації для зовнішньої  

(Investor-Relations) та внутрішньої комунікації, забезпечуючи необхідною 

інформацією кожну підсистему управління. Домінуючою в рамках цієї 

підсистеми є інформаційна роль контролінгу, що полягає у зменшенні 

невизначеностей та ризиків перед прийняттям рішень (завдання внутрішньої 

комунікації).  Для забезпечення зовнішньої комунікація варто до публічних 

звітів додавати інформацію щодо створення доданої вартості компанією, 

зокрема, включаючи інформацію про значення обраних вартісно-орієнтованих 

показників. Ця підсистема має відповідати вимогам сучасного рівня розвитку, а 

отримувана інформація повинна дати змогу визначати як внутрішнім, так і 

зовнішнім користувачам наскільки ефективно працює підприємство з огляду на 

досягнення основної мети, задля якої воно створювалось і функціонує, – 

підвищення вартості для акціонерів [61, c. 23]. 

Цілі контролінгу можна узагальнити наступним чином: 

• формування високоефективної системи інформаційних потоків; 

• зниження виробничих і фінансових ризиків; 

• підвищення якості управлінських рішень і завдань; 

• забезпечення стійкого економічного розвитку, як на короткострокову, так і 

довгострокову перспективу [62].  

Впровадження вартісно-орієнтованого управління можливе лише за 

використання інструментів контролінгу, які включають вартісно-орієнтовані 

показники, систему мотивації, звітності, драйвери вартості, бюджетування, 
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збалансовану систему показників та ін. Класифікація та деталізація інструментів, 

а також підходи до запровадження вартісно-орієнтованого контролінгу описані 

детально у наступних пунктах даного розділу. 

Варто зазначити, що розробка та імплементація системи вартісно-

орієнтованого контролінгу мають базуватись на основних принципах створення 

вартості. Значну увагу дослідженню даного питання приділив А. Раппапорт у 

своїй роботі «Десять шляхів створення акціонерної вартості». На нашу думку, 

визначені  А. Раппапортом десять принципів створення вартості мають бути 

основою побудови та запровадження системи вартісно-орієнтованого 

контролінгу для реалізації його потенціалу створення вартості для акціонерів: 

Принцип 1: Не прив’язуватись до управління прибутками та 

прогнозування показників прибутковості, оскільки останні не є ні показниками 

вартості, ні показниками її зміни за звітний період часу.  

Принцип 2: Приймати стратегічні рішення, які максимізують очікувану 

довгострокову вартість навіть за рахунок зменшення короткострокових 

прибутків. Даний принцип передбачає орієнтацію на майбутні грошові потоки 

при прийнятті рішень.  

Принцип 3: Здійснювати реорганізацію (злиття і поглинання) у випадку 

зростання очікуваної вартості навіть за рахунок зменшення короткострокових 

прибутків. 

Принцип 4: Утримання лише тих активів, що максимізують вартість. 

Підприємства можуть зменшити кількість наявних активів та сприяти зростанню 

вартості 2 способами: фокусуючись на заходах, що створюють вартість (таких 

як: дослідження і розвиток, дизайн, маркетинг) та використовуючи переваги 

аутсорсингу послуг, що не сприяють значному створенню вартості (наприклад, 

виробництво), оскільки вартість цих послуг, виконаних ззовні може бути 

дешевшою. 

Принцип 5: Здійснення виплат акціонерам (через виплату дивідендів або 

викуп акцій), якщо альтернативи інвестування у бізнес, що створюють вартість, 

відсутні.  
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Принцип 6: Встановлення винагороди топ-менеджменту компанії за 

досягнення значних довгострокових успіхів.  

 Принцип 7: Забезпечення винагороди керівникам операційних підрозділів 

за багаторічне нарощення вартості. 

Принцип 8: Винагорода менеджерам середнього рівня та співробітникам за 

високу результативність та вплив на ключові фактори вартості, на які вони мають 

безпосередній вплив у результаті своєї діяльності. 

Принцип 9: Менеджери повинні розділяти ризики власників компанії. 

Принцип 10: Ефективна комунікаційна політика шляхом надання 

інвесторам інформації щодо створення вартості компанії [63].  

Розрізняють два підходи до розробки системи контролінгу: індуктивний та 

дедуктивний.  Індуктивний підхід передбачає побудову системи контролінгу на 

основі аналізу існуючих практик та досвіду практичного впровадження. 

Індуктивний підхід в німецько-мовній літературі базується на проведенні 

емпіричних досліджень щодо результатів впровадження контролінгу, при цьому 

приділяючи менше уваги теоретичним аспектам. Дедуктивний підхід передбачає  

розробку теоретичних основ та бази з визначенням проблем та завдань, що мають 

бути доведені на практиці [60, c. 23].  

Вартісно-орієнтований контролінг ще не набув поширення на вітчизняних 

підприємствах, свідченням чого є проведене Інститутом фінансового 

контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» експертне дослідження, яке засвідчило надзвичайно низький 

рівень розвитку управління корпоративними фінансами загалом та вартісно-

орієнтованого контролінгу зокрема. Так, лише 5 % підприємств досліджуваної 

сукупності розраховують вартісно-орієнтовані показники (EVA, CVA). Близько 

30 % крупних підприємств узагалі не обчислюють середньозважену вартість 

капіталу (WACC) та не використовують ставку дисконтування як для цілей 

вартісно-орієнтованого управління, так і для оцінки бізнес-проектів. Більше 

того, на 16 % підприємств оцінка інвестицій не проводиться в принципі, а 

керівники фінансово-економічних служб 11 % підприємств, що досліджувалися, 
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взагалі не чули про такий інструмент, як ставка дисконтування. Розрахунок ціни 

залучення власного капіталу з використанням алгоритму САРМ здійснюють 

лише 10,5 % підприємств [36]. 

Оскільки вартісно-орієнтований контролінг є новою концепцією, тому ми 

опиратимемось на дедуктивний підхід до розробки теоретико-методичних основ 

та практичних рекомендацій щодо впровадження його комплексної системи, а не 

окремих елементів, на вітчизняних підприємствах з урахуванням особливостей 

їхньої діяльності на ринках, що розвиваються. 

 

 

 1.3. Інструменти вартісно-орієнтованого контролінгу 

Важливе значення для імплементації системи вартісно-орієнтованого 

контролінгу на підприємстві є вибір відповідних інструментів контролінгу. 

Існують різні класифікації інструментів контролінгу. О. Терещенко і Н. Бабяк 

інструменти контролінгу класифікують відповідно до поділу системи 

фінансового контролінгу на підсистеми: контролінг фінансів, контролінг витрат, 

контролінг логістичних систем, контролінг ризиків, інвестиційний контролінг та 

контролінг поведінки. Окремі інструменти вартісно-орієнтованого контролінгу 

виділені в межах підсистеми контролінгу фінансів: EVA, планування з 

використанням збалансованої системи показників; аналіз відхилень; 

бюджетування на основі діяльності; цільове бюджетування; СF-аналіз [61, c. 29]. 

Крім того, автори класифікують інструменти відповідно до їхнього 

застосування в межах оперативного та стратегічного контролінгу. До 

інструментів оперативного контролінгу відносять: бюджетування, бюджетний 

контроль, фінансовий аналіз, репортинг, CVP-аналіз, директ-костинг. 

Інструменти стратегічного контролінгу активно використовуються саме на стадії 

реалізації стратегії підприємства. До таких інструментів автори відносять аналіз 

сильних і слабких сторін, методи стратегічного управління витратами (таргет-
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костинг, портфельний аналіз, АВС-аналіз), систему раннього попередження та 

реагування, збалансовану систему показників (англ. «Balanced Scorecard»), 

бенчмаркінг, управління вартістю на базі EVA, DCF та CVA [51, c. 31]. На нашу 

думку, виокремлення управління вартістю на базі обраного показника не зовсім 

коректно відносити до інструментів контролінгу, адже управління вартітстю є, 

швидше, підходом до управління підприємством, а не інструментом. У той час 

як саме обраний показник результативності є інструментом контролінгу, що 

сприяє інтеграції даного підходу в управління компанією. 

Ш. Діркес у свою чергу, поділяє інструменти контролінгу на 2 групи: 

1) ті, що характерні для використання в межах кожної підсистеми 

управління: інструменти інформаційного забезпечення (аналіз навколишнього 

середовища діяльності підприємства, аналіз діяльності підприємства, звітність та 

ін.); інструменти планування (інвестиційний аналіз, таргет-костинг, аналіз 

життєвого циклу продукту та ін.); інструменти контролю (система раннього 

попередження); інструменти мотивації та організації діяльності підприємства. 

2) загальні інструменти контролінгу: система бюджетування, система 

показників результативності, трансфертні ціни, система мотивації, збалансована 

система показників та ін. [64, c. 28].  

Варто зазначити, що у проведених на тему вартісно-орієнтованого 

контролінгу дослідженнях мало уваги приділено саме систематизації  та 

класифікації його інструментів. Серед найважливіших з них професор 

М.Ш. Рапп виділяє вартісно-орієнтовані показники результативності, а також: 

драйвери вартості, вартісно-орієнтовану систему мотивації, трансфертні ціни, 

бюджети, збалансовану систему показників та скориговані на ризик показники 

результативності [65].  

  Eфективність системи контролінгу залежить від набору інструментів, які 

входять до її складу [66].  У вчених, які займались дослідженням контролінгу, на 

питання інструментарію існують власні погляди, які відрізняються між собою 

підходами, що покладені в основу цієї класифікації.  
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Велика кількість інструментів контролінгу, на думку Карцевої В.В., 

викликана тим, що вони формувались у різних площинах практичної діяльності 

та висвітлювали відповідний етап або напрям діяльності підприємства. Значний 

вплив на розвиток інструментарію контролінгу призвів розвиток менеджменту, 

маркетингу, логістики, фінансів, бухгалтерського, управлінського обліку. 

Карцева В.В. відмічає, що не існує єдиних підходів до класифікації інструментів 

контролінгу. Головними ознаками, які покладені в основу класифікації 

інструментів контролінгу, є період дії та сфери використання [67].  

Слід відмітити, що інструменти вартісно-орієнтованого контролінгу 

включають всі традиційні інструменти контролінгу, чиє використання сприяє 

реалізації стратегії підприємства, орієнтованої на зростання вартості та 

добробуту акціонерів підприємства. Відтак, у результаті проведеного 

дослідження нами сформовано матрицю інструментів вартісно-орієнтованого 

контролінгу, в якій здійснено класифікацію за двома ознаками (табл. 1.1): 

1) класифікація інструментів за опціями контролінгу: інструменти 

контролінгу підтримки прийняття рішень та інструменти контролінгу 

поведінки; 

2) інструменти оперативного та стратегічного контролінгу. 

Підприємство має досить виважено підходити до формування відповідного 

«набору» інструментарію контролінгу. Для цього необхідно враховувати 

галузеві особливості діяльності, стадію життєвого циклу, перспективи розвитку, 

конкуренцію, мотивацію співробітників та ін. [56]. 

 Одним із найважливіших інструментів вартісно-орієнтованого 

контролінгу є показники результативності, які застосовуються як в межах 

оперативного контролінгу для короткострокового планування та оцінки 

досягнутих за звітний період результатів, так і для стратегічного планування та 

контролю на підприємстві. Крім того, вони виконують як інформаційну, так і 

мотиваційну роль контролінгу. Тому є важливими інструментами як контролінгу  
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прийняття рішень, так і мотивації персоналу, адже саме обраний вартісно-

орієнтований показник результативності являє собою основу всієї концепції 

вартісно-орієнтованого контролінгу.  

Таблиця 1.1 

Класифікація інструментів вартісно-орієнтованого контролінгу 

 
 Джерело: розроблено автором 

До того ж, на нашу думку, виконання контролінгом визначених функцій в 

межах кожної підсистеми управління є неможливим  без таких інструментів, як: 

система мотивації та вартісно-орієнтована звітність. Саме використання цих 

трьох найважливіших інструментів забезпечить ефективне впровадження 

контролінгу та орієнтацію підсистем планування, контролю, управління 

персоналом, інформаційного забезпечення та організаційної підсистеми на 

зростання вартості та добробуту власників підприємства. На них і зосередимо 

увагу під час проведення подальшого дослідження. 

В основі інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління 

періодичні показники оцінки результативності на основі фінансової звітності 

чи проміжних результатів визначають внесок менеджменту до створення 

акціонерної вартості та  являють собою основу для спрямування процесу 

прийняття рішень в усіх сферах управлінської діяльності (операційних, 

фінансових та інвестиційних), таких як стратегічне планування, бюджетування 

Ознаки Контролінг підтримки 
прийняття рішень 

Контролінг поведінки 

Стратегічний 
контролінг 

• Вартісно-орієнтовані 
показники результативності 
• Збалансована система 
показників 
• Оцінка вартості 
• Бенчмаркінг 
• SWOT-аналіз 

• Вартісно-орієнтовані 
показники результативності 

• Система мотивації: бонус-
банк 

 

Оперативний 
контролінг 

• Вартісно-орієнтовані 
показники результативності 
• Вартісно-орієнтована 
звітність 
• Аналіз драйверів вартості 
• Бюджетування 
• ABC – activity-based costing 

• Вартісно-орієнтовані 
показники результативності 

• Система мотивації: бонус-     
план 

• Трансфертне ціноутворення 
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капіталовкладень, оцінка результативності, внутрішня комунікація, зв’язки з 

інвесторами та мотивація менеджменту компанії [68, c. 1]. Для оцінки та 

контролю за досягненням цілі – зростання вартості компанії – зазвичай 

використовується такий інструмент контролінгу як показник результативності. 

Показник, який кількісно характеризує створення вартості компанії, являє 

собою центр системи вартісно-орієнтованого управління. Після послідовного 

впровадження в межах всіх функцій та ієрархічної організаційної структури, 

вартісно-орієнтовані показники покращують якість фінансового інформаційного 

забезпечення прийняття рішень менеджментом та інвесторами компанії, 

підтримують процес прийняття стратегічних та операційних рішень та сприяють 

узгодженню цілей власників із поведінкою менеджерів компанії [68, c. 28].  

Через необхідність використання нових концепцій і показників для 

корпоративного управління в англомовній літературі з контролінгу та 

управлінського обліку, починаючи з кінця вісімдесятих років, з’являється термін 

«оцінка результативності» (англ. «Performance Measurement», далі РМ) [69]. У 

тематичній німецькомовній літературі англомовний термін введений в якості 

поняття, що характеризує нову концепцію вимірювання та контролю. П. Хорват  

визначає  оцінку результативності як підсистему контролінгу, яка полягає у 

використанні, як правило, декількох показників різних напрямків (наприклад, 

вартість, час, якість, інновації, задоволеність клієнтів) для вимірювання та 

оцінки ефективності, продуктивності та  потенціалу різних об’єктів в компанії 

[70, c. 120].  

На тему визначення поняття «оцінка результативності» ведеться багато 

дискусій, проте єдиної дефініції даного поняття немає. Узагальнюючи, можна 

визначити, що оцінка результативності — це система кількісної та якісної 

оцінки результатів діяльності та факторів, що на них впливають, за допомогою 

певного набору фінансових та нефінансових показників як по компанії в цілому, 

так і в розрізі її окремих підрозділів.  

Важливою складовою системи РМ є ключові індикатори 

результативності (англ. «key performance indicators», KPI). KPI — це 
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індикатори, які характеризують рівень досягнення ключових цілей компанії 

(центрів відповідальності) та стан основних чинників впливу на результати 

діяльності. На основі їх аналізу робиться висновок про результативність 

діяльності. Ключові індикатори конкретизуються та персоніфікуються у 

розрізі окремих працівників, рівнів управління та сегментів бізнесу. Для 

кожного KРІ має бути визначений менеджер вищої, середньої чи низової 

ланки, який відповідальний за досягнення їх цільових значень. Зазначені 

індикатори інтегруються в систему мотивації та матеріального стимулювання 

персоналу [61, c. 142].  

Функції показників за Р. Евертом та А. Вагенхофером визначаються у 

взаємозв’язку з опціями контролінгу у системі управління: 

1) Функція підтримки прийняття рішень — при наявності надзвичайно 

великого масиву інформації розрахунок того чи іншого показника дозволяє 

сконцентрувати увагу на релевантних для прийняття рішення даних. Показники 

результативності дозволяють оцінити наслідки прийнятих рішень, а також 

допомагають реалізувати функцію менеджменту щодо планування та контролю. 

Вони дозволяють виділити з маси інформації ключові причинно-наслідкові 

зв’язки та закономірності характерні для діяльності підприємства. 

2) Функція управління поведінкою — на основі обраного показника 

оцінюється не тільки результативність компанії, а й окремих  працівників та їхній 

внесок у досягнення цілей компанії. Таким чином, показник має бути основою 

для розрахунку премій та винагород, мотивуючи до прийняття тих рішень та дій, 

що сприятимуть вирішенню поставлених завдань [71, c. 521]. Показники, які 

кількісно характеризують створення вартості компанії:  

1) являють собою центр системи вартісно-орієнтованого управління;  

2) забезпечують послідовне впровадження в межах всіх функцій та рівнів 

ієрархічної організаційної структури; 

3) покращують якість інформаційного забезпечення прийняття рішень 

менеджментом та інвесторами компанії, підтримують процес прийняття 

стратегічних та операційних рішень; 
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4) узгоджують цілі власників із поведінкою менеджерів компанії [70, c. 28].  

Тому важливим і найскладнішим завданням імплементації системи 

вартісно-орієнтованого контролінгу є вибір того показника, який у найбільшій 

мірі буде пов'язаний із вартістю компанії, і за допомогою якого можна буде не 

лише оцінити результати діяльності, а й ефективність менеджменту як в цілому 

по підприємству, так і у розрізі окремих підрозділів.  

Вартісно-орієнтовані показники можна поділити на: 

1) Абсолютні та відносні: 

• до абсолютних вартісно-орієнтованих показників відносять показники 

залишкового прибутку, такі як EVA, CVA, SVA, REVA тощо; 

• Серед відносних показників найбільш поширеними є рентабельність 

інвестицій (ROI), власного капіталу (ROE), рентабельність 

інвестованого капіталу (ROIC) та ін.  

2) Розраховані на основі: 

• прибутку (наприклад, EVA, ROI, REVA); 

• грошових потоків (CVA чи CFROI) [28, c. 26-27]; 

3) Розраховані на основі:  

• брутто-підходу (англ. «еntity аpproach»): передбачає розрахунок 

інвестованого капіталу як суми власного капіталу та позикового, на який 

нараховуються відсотки. А показник доходу, що використовується для 

залишкового прибутку розраховується із врахуванням відсотків за 

користування позиковим капіталом.  

• нетто-підходу (англ. «Equity Approach»): сума інвестованого капіталу 

дорівнює величині власного капіталу підприємства. Величина доходу, у 

свою чергу, визначається після вирахування відсотків за позиковий 

капітал [71, c. 527]. 

4) Фінансові та нефінансові. 
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• Оскільки зростання вартості є фінансовою ціллю підприємства, то 

основою вартісно-орієнтованого контролінгу має бути саме фінансовий 

показник.  

• Нефінансові показники у разі визнання сильних взаємозвязків між ними 

та вартістю можуть бути складовими компонентами при визначенні 

факторів вартості та побудови дерева драйверів вартості компанії 

[28, c. 26-27].  

Розвиток вартісно-орієнтованого підходу до корпоративного менеджменту 

зумовив стрімке зростання зацікавленості у показниках залишкового прибутку, 

як основного інструменту управління, орієнтованого на вартість компанії.  

 Залишковий прибуток (англ. «Residual Income») розраховується  як різниця 

між доходом, отриманим у результаті використання інвестованого капіталу, та 

витратами на залучення цього капіталу. Останні, у свою чергу, розраховуються 

шляхом множення інвестованого капіталу на вартість його використання [72].  

Поширення дана концепція набула через відповідність вартості компанії, 

розрахованої методом дисконтування грошових потоків, вартості, розрахованій 

на основі дисконтування показників залишкового прибутку. Необхідною та 

обґрунтованою умовою рівності цих двох моделей розрахунку вартості є 

розрахунок бухгалтерського прибутку на основі «сукупного доходу», що 

передбачає дотримання принципу конґруентності (нім. «Kongruenzprinzip») або  

відношення чистого приросту (англ. «clean surplus relation»). Це означає, що усі 

доходи та витрати, надходження та видатки, що були здійснені у звітному 

періоді, включені у розрахований прибуток, не дивлячись на те, чи вони були 

результатом операцій за цей період. Таким чином, відповідно до обліку чистого 

приросту (англ. «clean surplus accounting») прибуток за період (𝑃𝑃𝑡𝑡) включає всі 

зміни в бухгалтерській вартості активів за звітний період і розраховується 

наступним чином: 

              𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑡𝑡 + (𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1),                          (1.1) 
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де 𝐶𝐶𝑡𝑡 — грошові кошти, виплачені капіталодавцям6 у періоді t;  

(𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐴𝐴𝑡𝑡−1) — зміна бухгалтерської балансової вартості чистих активів 

(інвестованого капіталу) за звітний період у порівнянні з попереднім [62]. 

Залишковий прибуток, що враховує альтернативну вартість капіталу, 

визначається наступним чином: 

𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑡𝑡 – 𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1,                     (1.2) 

де 𝑐𝑐 — середньозважена вартість капіталу; 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 — інвестований капітал на початок звітного періоду.  

 У разі однакових часових преференцій та періоду планування агента та 

принципала можна стверджувати про відповідність дисконтованих значень 

залишкового прибутку чистій приведеній вартості проекту, що можна довести за 

допомогою теореми Прайнрайха-Люке: 

 ∑ 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡)
𝑎𝑎(𝐼𝐼𝑡𝑡)
𝑖𝑖=1 ∙ (1 + 𝑐𝑐)−𝑖𝑖 = −𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡(𝐼𝐼𝑡𝑡) + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 ∙ (1 + 𝑐𝑐)−𝑖𝑖 =  𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁(𝐼𝐼𝑡𝑡)

𝑎𝑎(𝐼𝐼𝑡𝑡)
𝑖𝑖=1         (1.3) 

Вищевказане твердження є дійсним лише при врахуванні наступних 

припущень: 

1) Дотримання принципу конгґруентності, тобто сума прибутків від реалізації 

інвестиційного проекту дорівнює сумі очікуваних грошових потоків, що 

перевищують початкові інвестиції: 

    ∑ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡) =𝑎𝑎(𝐼𝐼𝑡𝑡)
𝑖𝑖=0 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡(𝐼𝐼𝑡𝑡) + ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑖𝑖

𝑎𝑎(𝐼𝐼𝑡𝑡)
𝑖𝑖=1 (𝐼𝐼𝑡𝑡)                         (1.4) 

2) Наприкінці планового періоду інвестований у проект капітал дорівнює 0, так 

само як і відсутні будь-які інші капіталовкладення безпосередньо перед 

початком реалізації проекту: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑎𝑎(𝐼𝐼𝑡𝑡)(𝐼𝐼𝑡𝑡) = 0,  𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡,−1(𝐼𝐼𝑡𝑡) = 0  

Відповідно до зазначеної теореми, у разі розрахунку винагороди агента на 

основі показника залишкового прибутку, теперішня вартість компенсаційних 

виплат у періоді 𝑡𝑡 визначається наступним чином: 

6 Капіталодавцями являються як власники, так і кредитори компанії. 
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        Φ𝑡𝑡
𝐴𝐴 = ∑ 𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡) ∙ 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡) ∙ (1 + 𝑐𝑐𝐴𝐴)−𝑖𝑖𝑇𝑇𝐴𝐴

𝑖𝑖=1 ,         (1.5) 

де Ф𝑡𝑡
𝐴𝐴— теперішня вартість премії з точки зору агента у періоді 𝑡𝑡 у разі 

прийняття ним рішення у періоді 𝑡𝑡 щодо реалізації інвестиційного проекту 𝐼𝐼𝑡𝑡; 

𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡)— процент від залишкового прибутку проекту 𝐼𝐼𝑡𝑡, що виплачується 

менеджеру у вигляді премії  у періоді 𝑡𝑡 + 𝑖𝑖, 𝑠𝑠𝑡𝑡,𝑖𝑖(𝐼𝐼𝑡𝑡) ≥ 0; 

𝑐𝑐𝐴𝐴 — середньозважена вартість капіталу, розрахована агентом [21, c. 189—190]. 

На основі даної теореми підтверджується взаємозв’язок між 

довгостроковою цільовою функцією (максимізацією чистої теперішньої 

вартості) та короткостроковим показником результативності – залишковим 

прибутком [73].  

З поширенням даної концепції щодо оцінки результатів діяльності 

пропонуються різні формули для розрахунку як операційного прибутку, так і 

витрат на залучення капіталу. Існує кілька версій обчислення показника. У 

цілому, поділяють три групи за критерієм бази розрахунку: бухгалтерські, 

економічні та комбіновані (рис. 1.5.) 

1. Бухгалтерські показники залишкового прибутку. 

Передбачають розрахунок  як прибутку, так і вартості капіталу на основі 

бухгалтерських даних. Ця група представлена найпершою і найпростішою 

версією  залишкового прибутку (RI), а також найвідомішою версією 

задишкового прибутку у літературі та на практиці — економічною доданою 

вартістю (англ. «Economic Value Added» (EVA)), що є торговою маркою компанії 

Stern Stewart & Co. Основна різниця між ними полягає у здійсненні коригувань 

показника EVA для уникнення викривлення його значень, пов’язаних з 

обліковою політикою підприємства. 

Також до найбільш поширених представників цієї групи відносять 

показники грошової доданої вартості (англ. «Cash Value Added» (CVA)), аналог 

EVA, представлений компанією McKinsey — економічний прибуток (англ. 

«Economic Profit» (EP)) та показник  прибутку за вирахуванням безризикової 
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ставки відсотку (англ. «Earnings Less Risk Free Interest Charge» (ERIC)), що був 

розроблений компанією KPMG.    

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.5. Класифікація показників залишкового прибутку 
Джерело: побудовано автором на основі [72] 

2. Економічна модель розрахунку залишкового прибутку. 

На противагу бухгалтерській моделі розрахунку, що орієнтована на 

минулий результат діяльності, економічна модель орієнтована на майбутній 

потенціал результатів компанії, так як в основі розрахунку показників даної 

моделі лежить ринкова інформація. Залишковий економічний прибуток  (англ. 

«Residual Economic Income» (REI)), представлений у роботі А. Бауша (2003) та 

ін., є представником даної групи [74]. Також додану акціонерну вартість (англ. 

«Shareholder Value Added» (SVA)), представлену у роботі А. Раппапорта [75], 

можна віднести до модифікованого показника REI. 

3. Комбінована модель розрахунку залишкового прибутку. 

Група цих показників включає варіанти розрахунку залишкового 

прибутку, що поєднують риси бухгалтерської та економічної моделей: чистий 

економічний прибуток (англ. «Net Economic Income» (NEI)), скоригована 

економічна додана вартість (англ. «Refined Economic Value Added» (REVA)) та 

отриманий економічний прибуток (англ. «Earned Economic Income» (EEI)) [72]. 

   У практиці управління фінансами та контролінгу на провідних 

підприємствах набули широкого використання фінансові показники, які 

характеризують вартість підприємства та її зростання: економічна додана 

Класифікація показників залишкового прибутку 
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вартість (EVA), додана вартість грошового потоку (CVA), ринкова додана 

вартість (англ. «Market Value Added» (MVA)). Натомість спостерігається 

поступова відмова від використання традиційних показників ефективності, які 

ґрунтуються та бухгалтерській звітності підприємств (прибуток, 

рентабельність). Такі показники, як: прибуток, рентабельність власного 

капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність продажу, – 

своєчасно не сигналізують про небезпеку зменшення вартості підприємства. 

До того ж не існує прямого зв’язку між зазначеними показниками та курсом 

корпоративних прав і вартістю підприємства, які формуються ринком капіталів 

[61, c. 199–200].  Крім зазначених вище недоліків, до основних проблем 

використання традиційних бухгалтерських показників відносять наступні: 

1. Неточність та суб’єктивність розрахунку: 

- що призводить до неможливості порівняння із значенням обраного 

показника іншого підприємства; 

- через присутність морального ризику (англ. «moral hazard behavior») існує 

загроза маніпулювання бухгалтерськими даними (наприклад, на 

розрахунок рентабельності інвестицій може повпливати рівень інфляції 

чи середній термін користування необоротними активами. Таким чином, 

вказані вище фактори можна використати для маніпулювання при 

розрахунку значення показника); 

2. Відсутність взаємозв’язку із створенням вартості для акціонерів. 

Недоліки використання індикаторів рентабельності у системі вартісно-

орієнтованого контролінгу пов’язані, в першу чергу, з тим, що розраховуються 

на основі показника чистого прибутку, який має ряд недоліків: 

- Розрахунок бухгалтерського прибутку є досить суб’єктивним та 

передбачає врахування багатьох припущень і політики ведення 

бухгалтерського обліку, що робить його відкритим до маніпуляції. 

Наприклад, на кінцевий фінансовий результат можна вплинути шляхом 

вибору різних методів обліку запасів чи зміни одного методу оцінки на 

інший, що може призвести до суттєвої зміни прибутку за звітний період. 
 
 
 



69 
 

Іншими інструментами впливу на величину кінцевого результату є 

нарахування амортизації, облік резервів та списання 

загальногосподарських витрат. Показник прибутку перед оподаткуванням 

можна, наприклад, покращити шляхом збільшення показника прибутку від 

продажу необоротних активів. Вищезазначені методи впливу на 

фінансовий результат не є вичерпними у списку можливих маніпуляцій 

«творчої бухгалтерії» [76]. 

- Значення бухгалтерського прибутку повністю не враховує вартість 

власного капіталу. Бухгалтерська звітність у повній мірі показує лише 

вартість боргу (тобто відсотки за кредит, що вираховуються з прибутку). А 

от щодо відображення повної вартості власного капіталу виникають 

сумніви, оскільки деякі компанії не виплачують дивіденди і тому не 

відображають у звіті про фінансові результати плату за власний капітал. 

Хоча, власники всіх компаній вимагають винагороду за свої інвестиції. 

Тому невідображення вартості власного капіталу у звітності є головною 

причиною, що пояснює, чому прибуток підприємства не вимірює вартість 

створену підприємством. Наприклад, підприємство фінансує свою 

діяльність за рахунок власних коштів у розмірі 100 млн. дол., і від цієї суми 

інвестицій 10 % винагороди бажають отримати власники. Якщо 

підприємство не виплачує дивіденди та показує прибуток після 

оподаткування у розмірі 8 млн. дол., то воно фактично втрачає вартість, так 

як не здатне генерувати необхідну величину прибутку для того, щоб 

задовольнити вимоги власників. Тому існує ймовірність того, що навіть у 

разі відображення прибутку у звітності, ціна на акції корпоративного 

підприємства може впасти. 

- Показники оцінки результативності повинні враховувати винагороду за 

ризик інвесторів. Зростання величини прибутку може бути пов’язане із 

здійсненням більш ризикованих інвестицій. Відповідно інвестори та 

власники вимагатимуть додаткову винагороду за додатковий ризик. Тому 

у випадку нездатності визначеного прибутку покрити додаткові вимоги 
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можливе падіння цін на акції та зниження вартості компанії. Перед 

визначенням чистого прибутку як ключового показника результативності 

необхідно врахувати всі  можливі ризики. 

- Бухгалтерські значення показників часто потребують значних коригувань 

через вплив на них інфляції та врахування балансової, а не ринкової 

вартості активів [77, c. 378–383]. 

Виходячи із зазначених вище проблем та забезпечення виконання 

показником вказаних вище функцій, виділяють наступні критерії, яким має 

відповідати показник для ефективного впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу на підприємстві: критерій конґруентності цілей, контрольованість, 

низький ризик маніпулювання значеннями показника, зрозумілість, 

відображення очікувань інвесторів. 

1. Конґруентність цілей. Відповідність даному критерію полягає у тому, що 

рішення менеджерів, діяльність яких оцінюється та винагороджується на основі 

обраного показника, сприяють зростанню вартості компанії [72]. Як доречно 

зазначає Г. Фрідл, показник задовольняє критерій конгруентності цілей «якщо 

краще проінформований менеджер, чия винагорода базується на значенні 

показника результативності, прийме те саме рішення, що і власник, якби він 

володів тією ж інформацією, що і менеджер» [78]. Це означає, що у світлі 

концепції  максимізації позитивної NPV «виникає необхідність у використанні 

того показника, що запевнить менеджера у оптимальності вибору портфеля, 

орієнтованого на максимізацію NPV» [79, 80].  

2. Контрольованість. Відповідність показника даному критерію означає, що 

фактори впливу на значення показника підконтрольні діям та рішенням 

менеджерів компанії [72]. Тому на його основі і можна оцінити ефективність 

менеджменту та використати для розрахунку нагороди. 

3. Низький ризик маніпулювання. Оскільки однією з функцій показників є 

мотиваційна, доцільним є оцінка результативності не тільки діяльності компанії, 

а й окремих менеджерів та впровадження системи мотивації на основі ключового 

показника, тим самим стимулюючи до досягнення поставлених цілей [44, c. 86]. 
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Тому важливе значення має вибір того індикатора, використання якого  

зменшить можливості впливу на значення показника з метою максимізації 

власної вигоди (наприклад, шляхом  відмови від інвестицій на дослідження та 

розвиток, що матимуть у перспективі позитивний вплив на вартість компанії у 

майбутньому, тим самим максимізуючи прибуток за звітний період). 

4. Зрозумілість. Оскільки аналіз результативності є основою для прийняття 

рішень, то обґрунтування використання та розрахунків показника має бути 

зрозумілим менеджерам [44, c. 86], адже вони мають усвідомлювати, яким чином 

їхні як операційні, фінансові та інвестиційні рішення впливають на значення 

показника. Крім того, розрахунок показника має бути якомога простішим, а 

пов’язані з цим припущення чітко визначеними. 

5. Врахування очікувань інвесторів. Для забезпечення довгострокового 

розвитку та зростання вартості підприємства необхідно враховувати очікування 

інвесторів. Вартість зростає лише тоді, коли фактична дохідність перевищує 

очікувану. Показник виконує не тільки інформативну функцію щодо минулих 

результатів діяльності, а й має бути ефективним інструментом прогнозування та 

аналізу очікувань інвесторів щодо майбутніх результатів, тим самим сприяючи 

зростанню вартості.  

 Таким чином, показники прибутку є ненадійними індикаторами  реальної 

результативності діяльності компанії. Оскільки крім вищезазначених недоліків 

та проблем, вони ще й є неефективним інструментом мотивації, так як для 

отримання запланованих показників прибутку у короткостроковому періоді 

менеджер може відмовитись від інвестиційних проектів, які є перспективними з 

точки зору створення  вартості у довгостроковому періоді. 

Показники результативності є не просто інструментами контролінгу, а й 

одним із критичних факторів визначення поведінки індивідів в організації [68, c. 

28]. Припускається, що особи мають певний набір цілей і преференцій та можуть 

передбачити наслідки своїх рішень та дій. Відповідно до цього вони приймають 

рішення, які максимізують їхню корисність. Власник (принципал) зацікавлений 

у зростанні результатів діяльності, вартості компанії (W). Для інтеграції 
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«вартісного бачення» у систему управління компанією використовується 

показник результативності (M), зміна значення якого безпосередньо пов’язана із 

зміною вартості компанії і добробуту її власників. Величина обраного показника 

залежить як від прийняття рішень та дій менеджера (агента) (e), так і випадкових 

обставин (𝛿𝛿). Величина винагороди (R) розраховується на основі отриманого 

значення показника результативності (М). Враховуючи вищенаведені 

припущення, можна зробити висновок, що максимізація корисності  принципала 

(власника) реалізується через зростання різниці між результатами діяльністі (W) 

та винагородою агента (R), яка розраховується відповідно до визначеної функції 

винагороди h(): 

max
𝑅𝑅=ℎ()

𝐸𝐸�𝑈𝑈𝑝𝑝(𝑊𝑊 −𝑀𝑀)�,             (1.6) 

де, 𝐸𝐸(𝑈𝑈𝑝𝑝)  – очікувана корисність принципала.  

При врахуванні наступних припущень: 

1) 𝑊𝑊 = 𝑓𝑓𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑅𝑅) + 𝜀𝜀              (1.7) 

Функція 𝑓𝑓𝑝𝑝(∙) показує визначений принципалом взаємозв’язок між 

обраним показником результативності та величиною вартості; 𝜀𝜀 визначає 

випадковий вплив, що може виникнути при недостатньому розумінні 

взаємозв’язку між зазначеними величинами. Індекс  𝑀𝑀 в 𝑀𝑀𝑅𝑅 означає зазначене у 

звіті (англ. «reported») значення показника. Розмежування фактичного значення 

та звітного пов’язане із ризиком маніпуляції значенням показника.  

2) 𝑀𝑀 = 𝑔𝑔𝑝𝑝(𝑒𝑒) + 𝛿𝛿               (1.8) 

Дане припущення характеризує припущення принципала щодо залежності 

значення показника від зусиль та дій менеджера (𝑒𝑒). 

3) 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑅𝑅 −𝑀𝑀)                (1.9) 

Величина 𝑝𝑝 характеризує витрати агента, пов’язані із можливістю 

маніпуляцій та недостовірного відображення значень показника у звітності для 

максимізації власної винагороди. 

4) 𝑀𝑀 = ℎ(𝑀𝑀𝑅𝑅)               (1.10) 
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Дане припущення визначає функцію розрахунку винагороди на основі 

обраного показника результативності. 

5)  𝐸𝐸(𝑈𝑈𝐴𝐴) ≥ 𝑈𝑈                                  (1.11) 

Менеджер має бути зацікавленим у задоволенні інтересів власника, а його 

очікувана корисність 𝐸𝐸(𝑈𝑈𝐴𝐴)  має бути як мінімум такою ж, або вищою за 

альтернативну корисність  𝑈𝑈. 

6) Агент оптимізує свою роботу відповідно до власних інтересів, які 

залежать від величини винагороди, прийнятих рішень і вибору дій, тим самим, 

максимізуючи функцію власної корисності.  

       max
𝑒𝑒,𝑀𝑀𝑅𝑅

𝐸𝐸(𝑈𝑈𝐴𝐴(𝑀𝑀, 𝑒𝑒,𝑝𝑝))                      (1.12)

   При врахуванні наступних припущень [49]: 

6.1) 𝑀𝑀 = 𝑔𝑔А(𝑒𝑒)7 + 𝛿𝛿;               (1.13) 
6.2) 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝(𝑀𝑀𝑅𝑅 −𝑀𝑀);               (1.14) 
6.3) 𝑀𝑀 = ℎ(𝑀𝑀𝑅𝑅).                          (1.15) 

Через бажання агента і принципала максимізувати власну корисність 

виникає конфлікт інтересів, у вирішенні якого полягає завдання контролінгу 

поведінки  [81]. Тому, однією з головних проблем, яка потребує вирішення 

власниками корпоративного підприємства є створення такої системи мотивації 

в організації, щоб менеджери та працівники були якомога більше зацікавлені у 

реалізації цілей власників і усвідомлювали, що тільки через наполегливу працю 

у напрямку досягнення цих цілей вони зможуть реалізувати свої інтереси та 

максимізувати власну корисність [82]. 

Д. Янг та С. О’Бірн виділяють чотири основні цілі, які мають бути 

досягнуті у ході реалізації системи мотивації компанії: 

1. Поєднання інтересів власників та менеджерів – надання менеджменту 

стимулів для вибору стратегії та інвестиційних проектів, які можуть призвести 

до максимізації вартості акціонерного капіталу; 

7 𝑔𝑔А(𝑒𝑒) − припущення агента щодо залежності значення показника від його зусиль та дій. 
 
 
 

                                                           



74 
 

2. Забезпечення благополуччя працівників шляхом забезпечення 

різноманітних стимулів та заохочень, для того, щоб мотивувати менеджерів 

більше працювати, брати на себе ризики, приймати складні рішення та сприяти 

зростанню вартості; 

3. Утримання персоналу – надання пільг, компенсацій, створення систем 

фінансової і нефінансової зацікавленості для того, щоб утримати найцінніших 

працівників навіть у період спаду результативності компанії внаслідок дії 

зовнішніх факторів; 

4. Оптимізація витрат і доходів акціонерів [38]. 

За словами Дж. Мартіна і Дж. Петті, політика надання стимулів повинна 

давати відповіді на три основних питання: 

• Який рівень винагороди за досягнення поставлених цілей має бути наданий? 

• Який взаємозв’язок між винагородою і результатом? 

• З чого має складатись винагорода працівника? [83] 

  Вартісно-орієнтована  система мотивації складається з трьох основних 

елементів: 1) вид винагороди; 2) показник результативності, що лежить в основі 

розрахунку винагороди; 3) функція розрахунку  та сплати винагороди (рис. 1.6). 

1. Вид винагороди.  

  У системі вартісно-орієнтованого управління першочергове значення 

мають фінансова компенсація, що здійснюється у вигляді грошових бонусів, 

премій, надбавок тощо.  Крім того, до фінансової винагороди можна віднести 

зобов’язання підприємства перед працівниками, які у визначений термін 

матимуть грошове виявлення (облігації, пенсійні виплати, виплата коштів при 

виході не пенсію чи страхові виплати).  До матеріальної винагороди, що може 

надаватись підприємством, також відносять надання службового автомобілю або 

житла, послуг зв’язку, товарів або послуг та ін. 

Значного поширення на підприємствах, чиї акції мають обіг на фондових 

ринках розвинених країн світу, набули такі інструменти мотивації як акції або 

опціони на акції. Перетворюючи менеджерів у власників, вдається зменшити 
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конфлікт інтересів та мотивувати менеджерів до прийняття рішень, що 

задовольнятимуть інтереси власників [84]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Елементи вартісно-орієнтованої системи мотивації. 

Джерело: складено автором на основі [19, c. 139]  

До нефінансових засобів мотивації відносять певний статус, грамоти, 

похвала та подяка керівництва, додаткові відпустки тощо. 

2. Показники результативності. Для мотивації персоналу 

використовують нефінансові та фінансові показники результативності. При 

впровадження вартісно-орієнтованого управління зазвичай переважають 

останні. Вплив обраного показника результативності на мотивацію залежить від 

рівня розуміння працівником взаємозв’язку між прийнятим ним рішенням та 

зміною показника   (рис. 1.7). 

 Вищевказана схема є доказом необхідності виконання зазначених вище 

критеріїв щодо вибору показника результативності, таких як: зрозумілість та 

контрольованість, тобто можливість менеджера впливати своїми рішеннями на 

значення обраного показника. 
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Рис. 1.7. Взаємозв’язок між рішенням менеджера та винагородою 

Джерело: складено автором на основі [28] 

 Функція винагороди. Третім компонентом вартісно-орієнтованої системи 

мотивації є визначення функції залежності величини винагороди від величини 

обраного показника чи досягнутих результатів діяльності компанії. Мова йде 

саме про змінну частину винагороди, яка включає в себе наступні компоненти: 

1) Функціональний взаємозв’язок між показником результативності та 

винагородою. Визначення формули розрахунку бонусу та її основних складових. 

2)  Визначене планове (очікуване) значення показника. Для визначення 

винагороди до сплати необхідно враховувати досягнутий та запланований рівень 

результатів. Нижче представлена загальна схема встановлення взаємозв’язку між 

визначеним бонусом та запланованим результатом (рис. 1.8). 

Судячи з представленого нижче графіку, важливе значення має визначення 

планового значення показника результативності, відповідно до якого 

розраховується плановий бонус. У разі пере- або недовиконання плану, величина 

бонусу може бути вище, або нижче планового значення, проте важливим 

елементом розрахунку грошового бонусу на основі показника результативності 

є визначення верхньої та нижньої «межі бонусу» (англ. «caps»), яка 

встановлюється, наприклад, як процент від планового бонусу. Таким чином, 

необхідно врегулювати та передбачити неефективні рішення та захистити 
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менеджера у випадку негативних результатів діяльності компанії, пов’язаних із 

зовнішніми факторами [38].  

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1.8. Загальна схема взаємозв’язку між досягнутими 

результатами і бонусами 
Джерело: побудовано автором на основі [28] 

3) Режим виплати винагороди. Важливе значення має не тільки вибір 

показника та величина бонусу, а й режим бонусних виплат.  Якщо частина 

бонусу утримується і підлягає ризикам діяльності компанії, тобто частина 

бонусу може бути втрачена протягом наступних років у разі негативних 

результатів діяльності компанії. Для цього була розроблена концепція бонус-

банку [85].  

Основна ідея бонус-банку полягає в тому, що менеджер отримує лише 

частину заробленого бонусу за даний період, у той час як інша частина 

відкладається на наступні роки і виплачується лише у випадку досягнення 

визначених результатів. За допомогою даного механізму, якщо планове значення 

досягається за рахунок майбутніх результатів діяльності, значна частина бонусу 

не буде виплачена. Цим самим бонус-банк дозволяє забезпечити орієнтацію 

менеджерів на довгостроковий стійкий ріст значення показника (відповідно, 

вартості компанії), а не на результат діяльності за звітний період. Бонус-банк 
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також виступає інструментом утримання, так як менеджеру, який вирішив 

покинути компанію, доведеться пожертвувати значною частиною бонусу, яку б 

він, можливо, заробляв протягом останніх декількох років [85,86]. 

Система мотивації є важливим інструментом вартісно-орієнтованого 

контролінгу, ефективна розробка і впровадження якого являються гарантом 

стійкого зростання вартості компанії у майбутньому.  Крім того, важливе 

значення також мають ефективні заходи комунікації результатів діяльності 

компанії на ринках капіталів, для трансформування можливостей зростання у 

реальну актуальну вартість для акціонерів. Але надання цієї інформації часто є 

неструктурованим та непослідовним, та, скоріше, веде до перевантаження 

інформацією, а не до покращення та спрощення процесу прийняття рішень [87]. 

Тому ще одним інструментом контролінгу, який розглядається у даній 

дисертаційній роботі є вартісно-орієнтована звітність (репортинг) (англ. 

«Value Reporting» (VR)). 

Метою Value Reporting є зменшення інформаційної асиметрії між 

компанією та учасниками ринків капіталів, забезпечуючи останніх інформацією, 

необхідною для оцінки можливостей пов’язаних із інвестиціями в певний суб’єкт 

господарювання. Ціллю є забезпечення корисною інформацією для виведення 

внутрішньої вартості. Це сприяє виявлення викривлень в ціноутворенні акцій, 

зменшуючи різницю між внутрішньою та ринковою вартістю фірми. Вартісно-

орієнтована звітність є невід’ємною складовою вартісно-орієнтованого 

менеджменту, оскільки у результаті внутрішніх вдосконалень процесів та явищ 

генерується лише фундаментальна (внутрішня) вартість, яка повинна бути 

трансформована у ринкову шляхом комунікації.  

Фінансова звітність визначає бухгалтерську вартість власного капіталу як 

показник вартості акціонерного капіталу, що є далеким від значення ринкової 

вартості компанії. Таким чином, різниця між бухгалтерською та ринковою 

вартістю становить інформаційний розрив. Надання інформації, що зменшить 

цей розрив, і являється завданням Value Reporting. 
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Різниця між бухгалтерською та ринковою вартістю власного капіталу може 

бути пояснена наступним: 

- Приховані резерви, визначені в результаті вищої (нижчої) справедливої 

вартості активів (зобов’язань), зазначених у балансі; 

- Справедлива вартість позабалансових активів та зобов’язань; 

- Прихований гудвіл [87]. 

На відміну від традиційної фінансової звітності, яка орієнтована на 

забезпечення зовнішніх користувачів інформацією щодо платоспроможності та 

фінансового стану підприємства, інформація вартісно-орієнтованої звітності, в 

першу чергу, орієнтована на власників та потенційних інвесторів та є важливим 

інструментом зв’язків з інвесторами (Investor Relations) в рамках вартісно-

орієнтованого управління. 

 Порівняльна характеристика підходів до визначення поняття вартісно-

орієнтованої звітності наведена у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика визначень Value Reporting 
Автор Визначення 

М. Мюллер  «…Value Reporting це добровільна додаткова звітність про 
зростання вартості підприємства, яка складається з трьох 
елементів, а саме: 1) інформація щодо реалізованої на ринках 
капіталів вартості (Total Return Reporting); 2) даних щодо 
генерованої внутрішньої вартості (Value Added Reporting); 3) 
інформації про  очікування та потенціал щодо створення вартості у 
майбутньому (Strategic Advantage Reporting)» [88] 

П. Лабхарт «… це зовнішня звітність підприємства, що спрямована на 
зменшення інформаційної асиметрії між внутрішніми та 
зовнішніми користувачами в рамках вартісно-орієнтованого 
управління. Value Reporting інтерпретується як один із факторів 
вартості, який має безпосередній вплив на вартість компанії 
шляхом добровільного подання як фінансової, так і нефінансової 
інформації» [89] 

Б. Пеленс та ін. «…це частина політики зв’язків з інвесторами, що пов’язана із 
прогнозами дохідності та ризиків для надання релевантних даних 
для прийняття рішень» [90] 

PwC  
 

«… це забезпечення прозорості шляхом звітування внутрішньої 
інформації на ринках капіталів щодо показників, які є основою 
управління підприємством» [91] 

Джерело: систематизовано автором  
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Основні вимоги, яким має відповідати вартісно-орієнтована звітність, 

можна сформулювати наступним чином: 

1. Узгодження із підходом до корпоративного управління (Management 

Approach) – основою Value Reporting  має бути обраний вартісно-орієнтований 

показник для оцінки результативності та на основі якого здійснюється 

управління компанією. Це має забезпечити використання даної інформації у 

процесі управління, а також обґрунтування інвесторам критеріїв вибору того чи 

іншого показника результативності як бази для вартісно-орієнтованого 

управління [93, c. 228-230].  

2. Зрозумілість. Вся інформація має бути ясною, доступною для розуміння 

зовнішніми користувачами. Це включає пояснення розрахунків показника, та 

обґрунтування припущень, що лежать в основі цих розрахунків [92, c. 228-230]. 

У випадку здійснення специфічних для даного підприємства коригувань при 

розрахунку того чи іншого показника, їхній вибір має бути пояснений зовнішнім 

користувачам. Це стосується і розрахунку скоригованих на ризик вартостей 

власного та позикових капіталів [28, c. 165].  

3. Можливість порівняння. Інформація, представлена у звітності, має 

підлягати порівнянню як в межах організації (у часі), так і зі звітністю інших 

підприємств галузі [94, c. 53].  Крім того, форма та порядок підготовки звітності 

не має змінюватись. 

4. Повнота і правдивість. Для того, щоб представити реальну картину 

підприємства, необхідно надавати інформацію як щодо позитивних, так і 

негативних тенденцій в діяльності компанії. Звітність має включати як 

інформацію стосовно минулого, так і очікування щодо майбутніх результатів 

діяльності [94, c. 53].  Вся релевантна щодо вартості компанії інформація має 

бути врахована, проте її кількість не має перевантажувати користувача 

[93, c. 228–230].  

5. Деталізація інформації. Value Reporting має надавати детальну інформацію 

не лише по підприємству в цілому, а й по окремим підрозділам та центрам 

відповідальності [93, c. 228–230].  
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6. Регулярність. Регулярне подання  звітності у визначений термін [93, c. 228–

230]. На відміну від фінансової звітності, Value Reporting не має бути 

обов’язковою річною чи квартальною звітністю. Періодичність подання 

звітності визначається у кожному випадку індивідуально відповідно до потреби 

підприємства. Крім того, подаватись звітність має не тільки у друкованому 

вигляді, а й розміщуватись на офіційному інтернет-сайті компанії, 

розповсюджуватись серед інвесторів на зборах акціонерів та електронною 

поштою, на семінарах та конференціях [94, c. 53].  

 Крім того, на нашу думку, Value Reporting має включати інформацію  про 

очікування інвесторів щодо результатів діяльності підприємства та зміни  його 

ринкової вартості майбутньому. Адже визначальним чинником створення 

вартості та зростання добробуту акціонерів є зміна показників у порівнянні з їх 

очікуваними значеннями. Дотримання вказаного принципу дозволить 

використовувати вартісно-орієнтовану звітність як інструмент комунікації в 

межах реалізації інноваційного підходу до управління вартістю компанії, 

запропонованого Т. Коуплендом та А. Долгоффом [95], – менеджменту на 

основі очікувань (англ. «Expectations-Based Management»). 

В теорії та практиці існують різні підходи щодо впровадження вартісно-

орієнтованої звітності та визначення ключових її складових. Найбільш поширені 

з них представлені нижче (табл. 1.3). 

 Таким чином, Value Reporting є невід’ємною складовою впровадження 

вартісно-орієнтованого управління та має сприяти зменшенню інформаційної 

асиметрії між корпоративними підприємствами та учасниками ринків капіталів, 

що забезпечить мінімізацію розривів між ринковою та внутрішньої вартістю 

підприємства.  

Отже, впровадження вартісно-орієнтованого управління неможливе без 

застосування інструментів контролінгу. Одним із найважливіших з них є вибір 

найбільш вдалого показника результативності, який кількісно характеризує 

створення вартості компанії, та являє собою центр системи вартісно-

орієнтованого управління. На основі обраного показника формується концепція 
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Таблиця 1.3 

Підходи щодо впровадження Value Reporting 
Підхід Елементи Value Reporting Зміст 

М. Мюллер [88] Звіт про сукупний дохід  
(англ. «Total Return 
Reporting») 

Включає інформацію про створення 
вартості на основі даних ринків 
капіталів (англ. «Total Shareholder 
Return» – загальний дохід на 
інвестований капітал, що включає не 
тільки дохід від приросту капіталу 
(вартості акцій на ринку), а й дохід, 
отриманий у вигляді процентів чи 
дивідендів. 

Звіт про додану вартість 
(англ. «Value Added 
Reporting») 

Аналіз створення вартості на основі 
обраного внутрішнього вартісно-
орієнтованого показника (наприклад, 
EVA чи CVA) 

Звіт про стратегічні переваги 
(англ. «Strategic Advantage 
Reporting») 

Включає інформацію про потенціал 
створення доданої вартості у 
майбутньому 

PwC [91] Огляд кон’юнктури ринку Опис ринку діяльності компанії 
Стратегія Інформація щодо конкурентного 

середовища та стратегії створення 
вартості 

Вартісно-орієнтоване 
управління 

Фінансові  цілі діяльності компанії та 
їх досягнення 

Основа створення вартості Інформація щодо нефінансових 
драйверів вартості 

Ф. Руведель, 

В. Шульце [96] 

Інформація щодо оцінки 
вартості активів 

Ринкова вартість активів балансу 

Інформація щодо оцінки 
ринком капіталів 

Зовнішня інформація з ринків капіталів 
щодо створення вартості та відносної 
оцінки у порівнянні з подібними 
підприємствами 

Інформації щодо створення 
вартості 

Інформація щодо внутрішнього 
створення вартості на основі вартісно-
орієнтованих показників 

Інформація щодо оцінки 
внутрішньої вартості 

Пояснююча інформація щодо вибору 
та розрахунку обраного вартісно-
орієнтованого показника 

 Джерело: систематизовано автором  

 вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві, яка визначає основні 

засади побудови системи планування і контролю, мотивації та комунікації на 

підприємстві. 
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1.4. Концепція вартісно-орієнтованого контролінгу на основі критерію 

економічної доданої вартості (EVA) 

Концепція контролінгу – це підхід до побудови та впровадження системи 

контролінгу на підприємстві. Визначення концепції вартісно-орієнтованого 

контролінгу передбачає вибір, обґрунтування ключового вартісно-орієнтованого 

показника результативності та розробку рекомендацій щодо його інтеграції в усі 

підсистеми управління підприємством для забезпечення основної мети 

діяльності – максимізації вартості підприємства. 

Ефективність вартісно-орієнтованого контролінгу залежить від обраної 

його концепції, яка включає сукупність вартісно-орієнтованих показників, 

порядок їх розрахунку, планування, аналізу та контролю, а також механізм 

інтеграції в загальну систему управління фінансами 

Найбільшого поширення  в теорії та практиці набула система управління 

фінансами компанії на базі показника EVA® (економічної доданої вартості). 

Методичний підхід до управління вартістю підприємства на базі EVA був 

обґрунтований американськими економістами Д.М. Штерном та 

Г.Б. Стюартом. Заснована ними консалтингова компанія Stern Stewart &Co 

(Нью-Йорк) надає послуги з постановки управління компанією на базі EVA. 

Управління на базі EVA означає орієнтацію на додану вартість при прийнятті 

всіх фінансових рішень: при здійсненні інвестицій, виробничої діяльності, у 

рамках стратегічного та оперативного управління. Концепція EVA ґрунтується 

на зіставленні прибутку підприємства за певний період з витратами на капітал, 

інвестований у відповідному періоді [61, c. 200]:  

                       𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 × 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶                              (1.16) 

де, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 (англ. «Net Operating Profit After Taxes) – чистий операційний 

прибуток після оподаткування за звітний період; 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 − інвестований капітал на початок звітного періоду; 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 (англ. «Weighted Average Cost of Capital») – cередньозважені витрати 

на капітал. 
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 Формула (1.16) – це формула за вирахуванням абсолютної величини 

витрат на інвестований капітал, так звана, «capital charge» формула. 

Економічну додану вартість можна розрахувати також віднявши від 

рентабельності середньозважені витрати на капітал, а отриману різницю 

помножити на інвестований у підприємство капітал. Трансформація «capital 

charge» формули розрахунку  економічної доданої вартості у «value spread»  

формулу: 

1) 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 × 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 

2) 
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1

=
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1

−𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 

3) 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐴𝐴𝑇𝑇𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡−1

= 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐼𝐼𝐶𝐶  

4) 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐼𝐼𝐶𝐶 −𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶) × 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1              (1.17) 
 

«Value spread» формула розрахунку економічної доданої вартості 

розкриває сутність даного показника: вартість створюється та очікування 

капіталодавців задовольняються лише тоді, коли рентабельність 

інвестованого капіталу є вищою за витрати на капітал [97]. Можна виділити 

три основні напрями зростання  значення показника економічної доданої 

вартості (рис. 1.9). 

В першу чергу, зростання економічної доданої вартості досягається через 

підвищення доходів або зменшення витрат (підвищення цін реалізації, 

зменшення закупівельних цін). Іншим фактором впливу є розширення діяльності 

компанії щляхом виходу на нові ринки чи проведення реорганізації. Оскільки 

витрати на каптіал є невід’ємною складовою розрахунку показника економічної 

доданої вартості, то, відповідно, і зростання значення EVA можна досягнути за 

рахунок зменшення вартості капіталу у випадку, наприклад, покращення 

кредитного рейтингу підприємства або зміни структури його капіталу [94, c. 4-

5]. Крім того, серед факторів впливу є й ті, які непідконтрольні діям 

менеджменту та пов’язані із змінами середовища функціонування 

Value spread 

 
 
 



85 
 
корпоративного підприємства внаслідок діяльності конкурентів, а також стан і 

зміни економіки країни в цілому [98].  
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Рис. 1.9. Можливості зростання значення показника економічної 

доданої вартості 
Джерело: складено автром на основі [94, c. 19]. 

   
Як вже зазначалось, показник економічної доданої вартості є 

бухгалтерським підходом до розрахунку залишкового прибутку, тому, 

відповідно до теореми Прайнрайха-Люке, оцінка вартості підприємства чи аналіз 

інвестиційних проектів на основі показника економічної доданої вартості 

призведе до тих самих результатів, що і за використання методу дисконтування 

грошових потоків. Проте, постає питання доцільності використання 

залишкового прибутку, розрахунок якого потребує врахування додаткових 

компонентів, а саме витрат на власний капітал, якщо його використання 

призводить до прийняття тих самих рішень, що і аналіз чистої приведеної     

вартості інвестиційних проектів чи оцінки вартості методом дисконтування 

грошових потоків. Відповідь на це питання полягає саме у визначених функціях 

показників залишкового прибутку, та функціях EVA, відповідно. Основним 
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• Підвищення 
ефективності процесів; 
• Оптимізація закупівель; 
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виробництва та ін. 

• Злиття і поглинання; 
• Вихід на нові ринки 
 та ін. 
 

• Покращення кредитного 
рейтингу; 
• Зміна структури капіталу 
та ін. 
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інформаційним призначенням показника є виконання функції періодичного 

показника результативності діяльності підприємства, що є сумісним з 

розрахунком вартості на основі дисконтування грошових потоків та має високий 

кореляційний зв'язок з поточною ринковою вартістю [99]. Адже, ввідповідно до 

проведених емпіричних досліджень, варіація показника відношення ринкової 

вартості підприємства до інвестованого капіталу лише на 1 % зумовлена 

варіацією показника вільного грошового потоку (англ. «Free Cash Flow (FCF)»), 

у той час як варіацією економічної доданої вартості – на 31 %.  Крім того, 

низький кореляційний зв'язок між вартістю підприємства та значеннями 

періодичних грошових потоків зумовлений не тільки наявністю у вибірці 

підприємств з незадовільною результативністю, а й наявністю успішних, але 

стрімко зростаючих компаній, значення вільного грошового потоку яких 

вірогідно буде від’ємним, у той час як вартість таких підприємств за визначений 

період може зростати [100].  

Крім того, доцільність використання показника EVA в оцінці 

інвестиційних проектів у порівнянні з використанням методів дисконтованих 

грошових потоків полягає у виконанні показником мотиваційної функції. 

Використання концепції NPV є корисним у випадку дисконтування усіх 

грошових потоків за повний строк реалізації інвестиційного проекту. Інакше 

кажучи, використання NPV як періодичного показника результативності та 

розрахунку на його основі бонусу є проблематичним [101, c. 13–14].  Проблема 

полягає у тому, що базою для розрахунку бонусу має бути показник, який 

характеризує результат діяльності за певний пеірод, оскільки бонус має 

виплачуватись періодично відповідно до результатів діяльності та реалізації 

поставлених на визначений період завдань. Таким чином, показник EVA є 

періодичними, а NPV – сумарним показником, що складається із сукупності 

періодичних показників очікуваних грошових потоків [102]. Використання 

останніх для розрахунку бонусу менеджменту є також проблемним, оскільки 

альтернативні витрати інвесторів не враховуються [103].  
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Отже, перевага використання показника економічної доданої вартості для 

мотивації менеджерів компанії пояснюється наступним: якщо винагорода 

менеджера пропорційно залежить від величини EVA, то теперішня вартість 

бонусних виплат буде пропорційно дорівнювати чистій теперішній вартості, що 

створена компанією за певний період часу. Таким чином, менеджер  обирає ті дії 

та проекти, приймає такі управлінські рішення, які будуть орієнтовані на 

максимізацію чистої приведеної вартості, мати стратегічний характер та 

враховувати інтереси власників [93].  

В основі такої концепції лежить принцип «узгодженості цілей», так званий, 

принцип конґруентності, про який йшла мова раніше. Оцінка результатів 

діяльності на основі показника економічної доданої вартості та прив’язка 

системи мотивації співробітників до значень даного показника допомагають 

поєднати особисті інтереси менеджерів та корпоративні цілі [104]. 

Підтвердженням тому являються значні емпіричні дослідження у даній сфері. 

Зокрема, Дж. Уоллес у своїй праці «Adopting residual income-based compensation 

plans: Do you get what you pay for?» доводить, що компанії, які використовують 

для оцінки результативності та мотивації показник EVA (для аналізу були 

відібрані 40 компаній) досягають значно кращих результатів та зростання 

вартості компанії, ніж ті, які використовують традиційні бухгалтерські 

індикатори. У результаті дослідження, автор зробив наступні висновки: 

компанії, які використовують показник EVA: 1) cкоротили інвестиції, проте 

підвищили їхню дохідність; 2) збільшили виплати акціонерам за рахунок викупу 

акцій; 3) більш ефективно використовують свої активи [105].  

 С. Райсман та С. Кахан  у своїй праці «Do Managers Perform Better Under 

EVA Bonus Schemes» також аналізують переваги та наслідки використання 

показника економічної доданої вартості для оцінки результатів і розрахунку 

винагороди менеджерів, використовуючи вибірку з 52 компаній, котрі 

використовують даний показник для мотивації, і 65 компаній з традиційною 

схемою виплати бонусів. Автори також підтримують та підтверджують переваги 

концепції EVA у випадку, якщо вона є зрозумілою менеджерам. Автори 
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припускають, що підвищення результативності пов’язано, скоріше за все, не із 

зростанням показника EVA, а із підвищеним взаємозв’язком між процесом 

оцінки та мотивацією [106]. 

Роль та функції концепції економічної доданої вартості у розрізі опцій 

вартісно-орієнтованого контролінгу представлено у табл. 1.4. 

Таким чином, за допомогою концепції EVA можна не тільки оцінювати 

минулі результати, а й прогнозувати майбутні.  

Особливістю показника економічної доданої вартості, у порівнянні з 

іншими показниками залишкового прибутку, є можливість трансформації 

бухгалтерської моделі в економічну шляхом здійснення коригувань (англ. 

«conversions»), що дає можливість відобразити реальну економічну діяльність та 

мінімізувати недоліки економічної доданої вартості як бухгалтерського 

показника результативності [94, c. 4–5].  

Таблиці 1.4 

Роль концепції EVA у розрізі опцій вартісно-орієнтованого контролінгу 
 Опція контролінгу підтримки 

прийняття рішень 
Опція контролінгу  

поведінки 
Функція Інформаційна Мотиваційна 

Мета Надання інформації, що 
забезпечить поєднання інтересів 
працівників та власників та 
сприятиме прийняттю 
менеджерами рішень, 
спрямованих на максимізацію 
вартості підприємства 

Мінімізація проблеми контролю 
в організації, що виникає 
внаслідок можливої 
опортуністичної поведінки 
менеджера та узгодження цілей 
власників і менеджерів 

Завдання - Визначити драйвери вартості для 
зменшення очікуваних 
невизначеностей та спрощення 
процесу прийняття рішень; 
- Вдосконалити процес оцінки 
результативності діяльності 
підприємства 

- Моніторинг поведінки 
менеджерів; 
- Оцінка та винагорода 
результативності менеджмерів 
підприємства 

  
 

Ефективність 
показника  

Показник відображає створення 
вартості компанією (англ. «value 
relevance») 

Показник мотивує до прийняття 
вартісно-орієнтованих рвшень 
(англ. «decision relevance») 

Джерело: розроблено автором 

 Консалтинговою фірмою Stern Stewart & Co. в цілому розроблено 164 

бухгалтерські коригування (англ. «conversions») для розрахунку показника 
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економічної доданої вартості [94, c. 22]. Повний перелік можливих коригувань 

доступний лише клієнтам компанії, проте їх можна поділити на чотири основні 

групи:  

1. Операційні коригування (англ. «operating conversions») – передбачають 

вирахування усіх активів, що не пов’язані із операційною діяльністю, та 

отриманого у результаті їх використання прибутку. 

2. Коригування, пов’язані із фінансуванням (англ. «funding conversions») 

– врахування при розрахунку EVA лише тих джерел фінансування, що 

спрямовані на забезпечення операційної діяльності підприємства, та 

невідображених у балансі джерел фінансування. 

3. Податкові коригування (англ. «tax conversions») – врахування податку 

на прибуток від операційної діяльності та виключення нарахованих, але 

фактично не сплачених податкових платежів [94, c. 43–44]. 

4.  Коригування, пов’язані із визначенням економічної величини власного 

капіталу (англ. «shareholder conversions»). Основним завданням є 

визначення еквівалентів власного капіталу, що сприяють отриманню 

прибутків у майбтуньому, але не відображаютьcя у балансі відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку (IAS/IFRS або US-GAAP) [94, c. 75–76].   

 Класифікація та приклади можливих бухгалтерських коригувань 

показника EVA наведені на (рис. 1.10). Звичайно, врахувати всі коригування 

неможливо, тому на практиці обирають 5–10 найбільш впливових на значення 

показника. На вибір релевантних коригувань впливає ряд факторів.  

 Те чи інше коригування слід здійснювати, якщо можна дати позитивну 

відповідь на наступні питання: 

1) Чи мають обрані коригування суттєвий вплив на значення показника 

EVA? 

2) Чи можуть менеджери впливати на кінцевий результат розрахунку? 

3) Чи є обрані коригування зрозумілими для працівників нижчих рівнів 

організаційної структури; 
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4) Чи являється необхідна для коригування інформація наявною чи легко 

доступною? [108]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Трансформації бухгалтерської моделі розрахунку EVA в 

економічну за допомогою коригувань 
Джерело: побудовано автором на основі  [62, c. 44]  

  Відтак, EVA є не новою, а, скоріше, практичною, гнучкою та 

вдосконаленою концепцією залишкового прибутку. Крім того, EVA – це не 

просто показник результативності. При впровадженнні в усі підсистеми 

управління – це основа інтегрованої системи фінансового менеджменту, що 

забезпечує прийняття усіх корпоративних рішень [108] , а саме:  

1) Операційних рішень, що стосуються основної діяльності підприємства 

(зокрема, формування цін на продукцію, робота з клієнтами, управління 

виробничими витратами та ін.); 

2) Інвестиційних рішень, які впливають на зміну активу балансу 

підприємства (стосується рішень щодо купівлі-продажу як матеріальних, 
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Операційні коригування: 
• Незавершене будівництво; 
• Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції; 
• Участь у капіталі інших підприємств та ін. 
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Коригування, пов’язані із фінансуванням: 
• Короткострокові зобов’язання, на які не нараховуються 

відсотки;  
• Лізинг та ін. 

Податкові коригування: 
• Податковий щит (англ. «tax shield») 
• Відстрочені податкові платежі та ін. 

Коригування, пов’язані із визначенням економічної 
величини власного капіталу: 
• Відмінності обліку оборотних активів - резерв сумнівних 

боргів; 
• Відмінності обліку оборотних активів - LIFO-резерви; 
• Відмінності обліку необоротних активів; 
• Витрати на дослідження та розвиток; 
• Гудвіл; 
• Прибуток/збиток від надзвичайної діяльності після 

оподаткування та ін. 
 

 
 
 



91 
 

так і нематеріальних активів, підвищення оборотності товарних запасів, 

скорочення циклу дебіторської заборгованості, зростання циклу 

кредиторської  заборгованості та ін.); 

3) Фінансових рішень, які впливають на зміну пасиву балансу (стосується 

визначення оптимальної структури капіталу підприємства та прийняття 

рішень щодо вибору джерел та інструментів фінансування) [108, c. 27–30].  

Кожна зазначена категорія управлінських рішень впливає на ті чи інші 

(фінансові) показники діяльності компанії. Вплив на компоненти концепції EVA 

та, відповідно, на вартість підприємства внаслідок прийняття операційних, 

фінансових чи інвестиційних рішень схематично можна представити наступним 

чином (рис.1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.11. Вплив операційних, фінансових та інвестиційних рішень на 

складові компоненти показника економічної доданої вартості 
 Джерело: побудовано автором на основі [109, c. 31] 
 

 Крім зазначених вище рішень, важливою складовою ефективного 

управління є інформаційна політика та політика зв’язків з інвесторами, що 

забезпечує прозорість діяльності підприємства та сприяє формуванню цін на 

акції підприємства на фондовому ринку. Тому додатково виділяють рішення, 

Вартість 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑬𝑬𝑵𝑵 − 𝑰𝑰𝑰𝑰× 𝑾𝑾𝑬𝑬𝑰𝑰𝑰𝑰 

Операційні рішення 
впливають на значення показника 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑬𝑬𝑵𝑵 
 
 
 

Інвестиційні рішення 
впливають на величину 

𝑰𝑰𝑰𝑰 
 
 
 

Фінансові рішення 
впливають на значення 
𝑾𝑾𝑬𝑬𝑰𝑰𝑰𝑰 
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пов’язані з інформаційною політикою та комунікацією  [109, c. 27-30]. Побудова 

системи звітності на основі показника економічної доданої вартості дозволить 

зменшити розрив між балансовою та ринковою вартістю, надаючи інформацію 

інвесторам не лише про минулі результати, а й про потенціал зростання вартості 

в майбутньому. 

 Отже, підхід до побудови системи управління фінансами підприємства на 

основі показника EVA є найбільш поширеним як в теорії, так і на практиці, що 

зумовлено рядом зазначених переваг даної концепції.  Тому у другому розділі 

дисертаційної роботи буде обґрунтовано доцільність побудови системи вартісно-

орієнтованого контролінгу на основі показника EVA або його модифікацій, а у 

третьому розділі – запропоновано практичні рекомендації щодо інтеграції 

показника у системи планування і контролю, оцінки результативності, мотивації 

та вартісно-орієнтованої звітності на вітчизняних корпоративних підприємствах. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 У результаті дослідження теоретичних основ вартісно-орієнтованого 

контролінгу на підприємстві можна зробити наступні висновки: 

1. Вартісно-орієнтоване управління передбачає зосередження всіх 

процесів та підрозділів компанії на прийняття операційних, фінансових та 

інвестиційних рішень, які сприятимуть зростанню ринкової вартості та 

добробуту власників підприємства для забезпечення його сталого розвитку. 

2.  Передумовами поширення вартісно-орієнтованого підходу до 

управління корпоративними фінансами не тільки у розвинених країнах, а й 

країнах, що розвиваються, є: глобалізація ринків капіталів, товарів і збуту, 

зростаюча роль інституційних та професіоналізм приватних інвесторів, загроза 

ворожих поглинань та ін. 

3. Імплементація вартісно-орієнтованого управління являє собою 

безперервний цикл, який включає шість основних етапів: 1) вибір основних цілей 
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діяльності компанії; 2) розробка стратегії та організаційної структури; 3) 

визначення драйверів вартості; 4) розробка плану дій, вибір показників 

результативності та конкретизація поставлених цілей; 5) аналіз плану дій та 

оцінка результативності; 6) (пере-) оцінка стратегії, планів та системи контролю.  

4. Реалізація кожного з етапів вартісно-орієнтованого управління є 

неможливою без використання інструментів контролінгу. Адже контролінг 

виконує дві важливі ролі: інформаційну та мотиваційну, кожна з яких є 

характерною для кожного із зазначених етапів впровадження. У зв’язку з цим 

виділяють дві опції контролінгу: контролінг прийняття рішень та контролінг 

поведінки.   

5. Вартісно-орієнтований контролінг – це сегмент фінансового 

контролінгу, який забезпечує реалізацію вартісноформуючої функції 

корпоративних фінансів на основі використання сукупності інструментів з 

координації та інформаційної підтримки вартісно-орієнтованих рішень і 

контролю їх реалізації. Ефективність вартісно-орієнтованого контролінгу 

залежить від обраної його концепції, яка включає сукупність вартісно-

орієнтованих показників, порядок їх розрахунку, планування, аналізу та 

контролю, а також механізм інтеграції в загальну систему управління фінансами 

6. Контролінг формує комплекс інструментів, які являють собою основу 

для впровадження системи вартісно-орієнтованого управління на підприємстві, 

серед найважливіших з них є: показники результативності, система мотивації та 

вартісно-орієнтована звітність. 

7. Вартісно-орієнтовані показники результативності являють собою центр 

побудови системи вартісно-орієнтованого управління на підприємстві, адже 

спрямовані на покращення якості інформаційного забезпечення прийняття 

рішень менеджментом та інвесторами компанії і сприяють узгодженню цілей 

власників із поведінкою менеджерів в організації.  

8. Імплементація вартісно-орієнтованого управління на підприємстві 

неможлива без розробки ефективної системи мотивації. Визначено, що вартісно-

орієнтована система мотивації включає три основних елементи: 1) вид 
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винагороди; 2) показники результативності, на основі яких будується система 

мотивації; 3) функція винагороди, що передбачає визначення функції залежності 

величини винагороди від величини обраного показника і режим виплати 

винагороди. 

9. Інструментом комунікації з акціонерами та потенційними інвесторами 

для впровадження вартісно-орієнтованого управління у інформаційну 

підсистему є вартісно-орієнтована звітність, яка має надавати інформацію не 

тільки стосовно створення вартості за минулі періоди, а й щодо потенціалу та 

перспектив зростання вартості у майбутньому. 

10. У якості ключового показника результативності для визначення 

концепції вартісно-орієнтованого контролінгу запропоновано використання 

показника економічної доданої вартості. Адже теорема Прайнрайха-Люке 

підтверджує взаємозв’язок між вартістю підприємства та періодичним 

показником результативності, а також пояснює доцільність його використання 

як основи системи мотивації менеджменту компанії. Тому наступні розділи 

будуть присвячені обґрунтуванню доцільності та розробці рекомендацій щодо 

впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу на прикладі показника 

економічної доданої вартості. 

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора [39, 59, 

66, 69, 73, 86, 92, 107]. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ 
КОНТРОЛІНГУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ) 
 

2.1. Аналіз факторів впливу на вартісно-орієнтовані показники 

підприємств 

Вибірку для проведення дослідження становлять публічні акціонерні 

товариства агропромислового комплексу (АПК) України, якції яких обертаються 

на Варшавській (WSE) та Лондонській фондових біржах (LSE): Agroliga Group 

PLC (далі «Agroliga»), Agroton PLC (далі «Agroton»), ASTARTA Holding N.V. 

(далі «Astarta»), AVANGARDCO IPL (далі «Avangard»), Industrial Milk Company 

S.A. (далі «IMC»), Kernel Holding S.A. (далі «Kernel»), ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт» (далі «MXП»), Ovostar Union NV. (далі «Ovostar»). У період з 2005 

по 2013 рр. підприємства АПК України активно здійснювали IPO на 

міжнародних ринках капіталів [110], тому для цих компаній впровадження 

вартісно-орієнтованого менеджменту є особливо актуальним. Основні 

характеристики підприємств досліджуваної вибірки АПК наведені у табл. 2.1.  

Таблиця  2.1. 

Основні характеристики підприємств досліджуваної вибірки АПК 
 у 2016 році 

Підприємство Виручка, 
тис. дол. 

Сума 
активів, 
тис.дол. 

Ринкова 
капіталізація, 

тис. дол. 

Кількість 
працівників  

«Avangard»       191 304            529 491               2 236              2 036    
«Agroliga»         22 307              19 126          4 403              239    
«Agroton»         44 227              81 834             21 063              4 869    
«Astarta»       382 812            600 619           320 708            10 430    
«IMC»       124 744            158 945             60 472              2 730    
«Kernel»    1 988 520         1 509 355        1 221 069            14 075    
«МХП»    1 135 462         2 075 857           938 612            31 000    
«Ovostar»         77 740            110 003           124 560              1 326    

Джерело: складено на основі фінансової звітності[111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118] 
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Дослідження здійснюється на прикладі показника економічної доданої 

вартості. Складність обчислення показника економічної доданої вартості (EVA) 

полягає не у складності формули розрахунку, а у визначенні факторів впливу на 

значення показника. 

Визначення та аналіз драйверів вартості відіграє вирішальну роль для 

впровадження вартісно-орієнтованого управління на підприємстві. Його метою 

є визначення вагомих факторів зростання вартості для концентрації уваги 

керівництва компанії на важливих показниках результативності. Існує декілька 

етапів визначення та аналізу драйверів вартості підприємства або бізнес-

одиниці. Зазвичай на практиці даний процес включає 3 етапи (рис. 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапи визначення та аналізу драйверів вартості підприємства 
Джерело: побудовано автором на основі [119] 

На першому етапі аналізу здійснюється ідентифікація факторів вартості  за 

допомогою дерева драйверів вартості. Відбувається поділ ключового показника 

створення вартості (у даному випадку це EVA) на складові компоненти-

показники. Це дозволяє встановити причинно-наслідкові зв’язки між ними, які, 
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як правило, визначаються математично. У результаті чого формується суцільне 

дерево взаємозалежних драйверів вартості для конкретного підприємства або 

підрозділу. 

Драйверами вартості вважаються лише ті компоненти, які мають вагомий 

вплив на ключовий показник створення вартості, тобто найменша зміна яких має 

значний ефект на показник та, відповідно, вартість підприємства. Визначення 

вагомості має місце на другому етапі при здійснення аналізу чутливості. Даний 

етап передбачає дослідження наслідків зміни окремо взятих драйверів вартості  

(за умови незмінних значень інших драйверів вартості) на ключовий показник – 

EVA. Проведення аналізу чутливості дозволяє не тільки визначити вплив зміни 

окремих показників на ключовий показник, а й визначити співвідношення та 

взаємозв’язки між самими драйверами вартості. Для визначення релевантних 

драйверів встановлюється гранична величина впливу на ключовий показник, 

перевищення якої дозволяє стверджувати про вагомість аналізованого фактора. 

Останній третій етап передбачає на основі проведеного аналізу чутливості 

визначення пріоритетів (ступенів вагомості окремих показників) та 

конкретизацію заходів щодо досягнення бажаних значень драйверів вартості, 

тим самим впливаючи на максимізацію вартості підприємства в цілому [119]. 

Фактори вартості вводяться в набір цільових нормативів і в систему оцінки 

роботи підприємства. Перелік факторів вартості необхідно періодично 

переглядати, оскільки порядок їх пріоритетності може змінитись відповідно до 

змін умов ринку та розвитку самої компанії [120, c. 120]. 

Вибір ключових факторів вартості має особливе значення для практичної 

реалізації стратегії управління вартістю підприємства. Це ті параметри 

діяльності, які сприяють максимізації вартості підприємства. Основна увага в 

процесі прийняття рішень повинна приділятися тим драйверам, які істотно 

впливають на досягнення цієї мети. Система ключових факторів вартості 

пов'язана з показниками, на основі яких приймаються управлінські рішення, і 

забезпечує взаємозв’язок дій менеджерів з їхніми наслідками (зміною вартості 

підприємства) [18, c. 44].  
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Основними факторами впливу на EVA є чистий операційний прибуток 

після сплати податків (NOPAT), інвестований капітал, ставка середньозважених 

витрат на капітал (WACC) (рис. 2.2.). 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

  

 

Рис. 2.2. Фактори показника економічної доданої вартості (EVA) 
Джерело: розроблено автором 

При визначенні EVA необхідно враховувати результати операційної 

(основної) діяльності підприємства, оскільки неопераційна діяльність 

характеризується нижчими витратами на капітал, що зумовлено значно меншими 

ризиками, ніж ті, що характерні для операційної діяльності. Крім того, власники 

підприємства очікують зростання його вартості саме у результаті операційної 

діяльності, тому для її визначення і використовуються зазначені коригування для 

трансформації бухгалтерської моделі в економічну [94, c. 19–20].  

Розрахунок EVA почнемо з визначення чистого операційного прибутку 

після сплати податків, який розраховується як прибуток до сплати відсотків за 

кредит, скоригований на ставку податку на прибуток підприємств. Формула 

розрахунку виглядає наступним чином: 

                                 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑡𝑡 ∙ (1 − 𝑡𝑡),                                            (2.1) 
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де 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑡𝑡 – прибуток до сплати відсотків за кредит та податків (англ. «Earnings 

before interest and taxes») за звітний період; 

𝑡𝑡 – ставка податку на прибуток.  

Фактично, NOPAT є прибутком фірми без урахування левериджу 

[121, c. 62–63], тобто тим прибутком, який отримала б компанія, не маючи боргу. 

Ключовим питанням є визначення бази розрахунку показника, у якості якої 

може виступати операційний прибуток або фінансовий результат від звичайної 

діяльності. Дане питання є досить суперечливим, адже обидва підходи мають 

своє обґрунтування. Наприклад,  Ф. Ріхтер виходить з припущення, що доходи 

інвестиційної чи фінансової діяльності підприємства не мають суттєвого 

значення для здатності підприємства генерувати прибутки у довгостроковій 

перспективі, тому результати фінансової діяльності підприємства не 

враховуються при  розрахунку фінансового результату від основної діяльності 

[122, c. 235]. Серед вітчизняних вчених такої думки притримуються 

Т. Андросова та О. Прокопішина [123, 124], які визначають величину прибутку 

від операційної діяльності як основу розрахунку показника NOPAT. 

Б. Стюарт, у свою чергу, розширює поняття операційної (основної) 

діяльності, обмежуючи його лише тими прибутками, які не мають відношення до 

основної діяльності підприємства та отримані ним у результаті надзвичайних 

подій. Крім результатів доходів отриманих від фінансової діяльності, до 

результатів основної діяльності Б. Стюарт відносить доходи та витрати від участі 

в капіталі. Участь у капіталі він характеризує як зв’язки та домовленості з 

іншими підприємствами, що у перспективі може зміцнити стратегічні позиції 

фірми [125]. Виходячи  з останнього підходу, якого ми і будемо дотримуватись 

у даній роботі, базою для визначення чистого операційного прибутку після 

оподаткування є фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування. У даному випадку формула розрахунку виглядатиме наступним 

чином (табл. 2.2.).  
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Таблиця 2.2 

Порядок розрахунку NOPAT 
Показник Схема розрахунку 

 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 
+ Фінансові витрати (нараховані проценти) 

EBIT = Прибуток (збиток) від звичайної діяльності перед оподаткуванням і 
сплатою процентів 

 ( - ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 

NOPAT = Прибуток перед сплатою процентів і після оподаткування 

Джерело: [61, c. 196] 

Відповідно до вищевказаногоо порядку у табл. 2.3 наведено розраховані 

значення NOPAT для досліджуваної вибірки підприємств АПК за 2010–2016 рр. 

Таблиця 2.3 

NOPAT для досліджуваної вибірки підприємств АПК України 

за 2010-2016 рр., тис. дол. 

 
Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств 

З отриманих значень, можна зробити висновок, що до 2012 року в цілому 

спостерігалось зростання значення показника NOPAT досліджуваної вибірки 

підприємств АПК. З 2013 по 2014 рік відмічається спад значень показника, що 

було зумовлено погіршенням економічної та політичної ситуації 

гривні,стрімкою девальвацією гривні. Крім того, деякі підприємства втратила 

свої виробничі потужності на Сході країни. Проте у 2015–2016 рр. результати 

діяльності більшості підприємств вибірки покращуються внаслідок, збільшення 

обсягів продажів, зростання виробничих потужностей та росту частки експорту, 

а, відтак, зростання валютної виручки, що дозволило зменшити вплив 

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
«Avangard» 214 706     229 400    265 169     276 970    17 183       125 862-     25 356-       
«Agroliga» 4 059         2 495        4 618         5 443        3 780         3 684         4 083         
«Agroton» 29 611       5 755        16 614       1 136-        22 019-       24 014       32 747       
«Astarta» 121 266     150 528    90 425       68 246      86 803       111 097     129 313     
«IMC» 16 638       19 099      23 827       37 292      28 358-       28 615       34 132       
«Kernel» 174 485     268 499    275 143     189 429    29 336-       2 015         301 000     
«МХП» 278 392     325 273    370 227     255 361    303 814-     60 519-       175 629     
«Ovostar» 10 039       21 926      24 263       32 572      26 822       33 180       23 628       
Сума 849 195     1 022 976  1 070 286  864 177     248 939-     16 224       675 175     
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девальвації гривні на результати операційної діяльності підприємств АПК 

України. 

Наступним фактором впливу на показник економічної доданої вартості є 

інвестований капітал. У літературі та на практиці існують різні найменування 

цього фактору економічної доданої вартості: капітал [126; 127], 

використовуваний (залучений) капітал (англ. «capital employed»), чисті 

операційні активи (англ. «Net Operating Assets») [109; 94] чи інвестований 

капітал [97; 120; 28; 44; 128; 129]. Останній термін є найбільш вживаним, тому і 

користуватимемось ним у даній роботі. 

Джерелом інформації для розрахунку показника є звіт про фінансовий стан 

підприємства. Для здійснення розрахунків необхідно трансформувати баланс 

підприємства таким чином, щоб можна було визначити, скільки капіталу 

вкладено акціонерами та кредиторами і суму капіталу, яка, в свою чергу, 

інвестована в основний бізнес та в інші неосновні види діяльності [127, c. 183].  

 Інвестований капітал – це сума усіх коштів, вкладених у підприємство, за 

виключенням короткострокових зобов’язань, на які не нараховуються відсотки, 

(кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, поточні зобов’язання 

за розрахунками з бюджетом, з оплати праці та ін.). Таким чином, інвестований 

капітал дорівнює сумі власного капіталу підприємства та всіх зобов’язань, на які 

нараховуються відсотки (як короткострокових, так і довгострокових) та інших 

довгострокових зобов’язань підприємства [38, c. 43]. 

 Для наочного представлення розрахунку величини інвестованого капіталу 

необхідно трансформувати традиційний звіт про фінансовий стан у «EVA-

баланс» (рис. 2.3.). Для обчилення необхідно визначити ті складові платного 

капіталу, що використовуються для здійснення підприємством основної 

діяльності. 

Отже, зліва на рис. 2.3.  представлений спрощений варіант традиційного 

звіту про фінансовий стан підприємства, справа представлений EVA-баланс. 

Ліва сторона останнього являє собою величину чистих (операційних) активів, 

права – інвестованого капіталу.   
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Рис. 2.3.Спрощений традиційний баланс підприємства vs. «EVA-баланс» 

Джерело: побудовано автором на основі [38, c. 45] 

Відповідно, можна визначити підходи до розрахунку величини 

інвестованого капіталу: операційний (на основі даних активу балансу) та 

фінансовий (на основі даних пасиву балансу): 

                                       𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 = НГ + 𝑊𝑊𝐶𝐶𝑀𝑀 + НА,                                      (2.2.) 

                                                                = Активи − ПБЗ                                           (2.3.) 

                                                     = ПВЗ + ДЗ+ ВК,                            (2.4.) 

де НГ – надлишкова готівка (англ. «еxcess cash»); 

WCR (англ. «working capital requirement») – потреба у робочому капіталі; 

Активи – підсумок балансу, загальна сума активів; 

ПБЗ – поточні безвідсоткові зобов’язання; 

ПВЗ – поточні відсоткові зобов’язання; 

ДЗ – довгострокові зобов’язання; 

ВК – власний капітал [21, c. 55].  
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 Для розуміння усіх компонентів формул (2.3), (2.4) наведемо детальний 

розрахунок за кожним із підходів на прикладі одного із підприємств вибірки – 

«Kernel» за останній звітний період (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Розрахунок інвестованого капіталу підприємства «Kernel» за 2016 рік 

за фінансовим підходом, тис. дол. 
Розрахунок «зверху-вниз» Розрахунок «знизу-вверх» 

Сума активів   1 509 355    ПВЗ, в т.ч.: 

- Короткострокові кредити 
банків  
- Поточна заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

254 450 
 

179 615 
 

74 835 
 

- Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

   41 910    
 

ДЗ, в т.ч.: 
- Довгострокові відсоткові 
зобов’язання; 
- Інші довгострокові 
зобов’язання 

  138 995 
 

84 116 
 

54 879 
- Поточні зобов’язання за 
розрахунками з одержаних 
авансів та інші поточні 
зобов’язання 

    76 945    
 

Власний капітал 

 
997 055    

Інвестований капітал 1 390 500    Інвестований капітал 1 390 500    
Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємства 

Відповідно до вищенаведених розрахунків інвестований капітал 

підприємства «Kernel» у 2016 році становив 1 390 500 тис. дол. 

 Для проведення розрахунків інвестованого капіталу з використанням 

операційного підходу, необхідно роз’яснити складові формули, такі як потреба у 

робочому капіталі та надлишкова готівка. 

 Потреба у робочому капіталі (WCR) – це чисті інвестиції в операційний 

цикл діяльності підприємства, які визначаються як різниця між загальними 

інвестиціями в операційний цикл діяльності підприємства (запаси, дебіторська 

заборгованість за товари, роботи та послуги, дебіторська заборгованість за 

розрахунками (ДебЗ), інші оборотні активи (ІнОА), операційні грошові кошти 
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(ОперГ)) та кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги та за 

розрахунками [38, c. 50–51].  

WCR розраховується за наступною формулою: 

𝑊𝑊𝐶𝐶𝑀𝑀 = (Запаси + ДебЗ + ІнОА + ОперГ) − 

−(КредЗ за товари + КредЗ за розрахунками)                 (2.5) 

 Варто зауважити, що при розрахунку WCR враховується не вся величина 

грошових коштів та еквівалентів, зазначена у балансі, а лише та, що необхідна 

для здійснення безперервної операційної діяльності підприємства. Надлишкові 

грошові кошти і ринкові цінні папери – це короткостроковий запас, який 

компанія утримує на додачу до свого цільового (нормативного) залишку 

грошових коштів, необхідного для стійкого ведення бізнесу [132, c. 184].  

Проблема полягає у визначенні величини необхідної готівки. Однозначної 

відповіді на дане питання не існує і обраний підхід до його визначення зазвичай 

є суб’єктивним. Виділяють такі підходи до розрахунку надлишкової готівки 

підприємства: 

1) Т. Коупленд та ін. у своїй роботі «Valuation: Measuring and Managing 

the Value of the Company» визначають норматив операційної готівки на 

рівні 0,5 – 2% чистого доходу підприємства. Все, що перевищує 

встановлене значення, це надлишкова готівка [132, c. 185]. 

2) Середньогалузеве значення частки готівки. Частка готівки може 

визначатись відносно ринкової вартості, виручки або загальної суми 

активів підприємства. 

3) Використання регресійного аналізу для визначення величини 

необхідної готівки для конкретного підприємства, враховуючи 

характерні для компанії ризики, темп росту, потреби в інвестиціях та 

корпоративне управління [130, c. 12].  

Для проведення даного аналізу, на нашу думку, найоптимальнішим 

підходом є визначення середньогалузевого значення частки готівки у виручці 

підприємства.  Співвідношення середніх значень виручки і грошових коштів та 

їх еквівалентів для досліджуваної вибірки підприємств АПК наведені на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4.Співвідношення середніх значень виручки і грошових коштів та їх 

еквівалентів для досліджуваної вибірки підприємств АПК  
за 2009–2016 рр., тис. дол. 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств 
 

 Розрахунок частки грошових коштів у виручці підприємств галузі 

наведений у табл. 2.5 Відкинувши крайні середні значення вибірки, а саме 

середнє максимальне значення частки готівки у виручці підприємства 

«Avangard» (29,79 %) та мінімальне  середнє значення вибірки – 2,34 % 

підприємства «Agroliga», отримаємо середнє значення частки грошових коштів 

та їх еквівалентів у виручці для досліджуваної вибірки підприємств АПК – 

9,27 %. Співвідношення середніх значень показника для підприємств вибірки у 

порівняні із середнім галузевим представлене на рис. 2.5. 

Tаблиця 2.5 

Частка грошових коштів у виручці досліджуваної вибірки підприємств 
АПК за 2009–2016 рр. 

 
Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств 

 -

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Чистий дохід (виручка) 
від реалізації робіт, 
послуг, тис. дол.

Грошові кошти та їх 
еквіваленти, тис. дол.

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Середнє 
значення 

«Avangard» 49,29% 41,63% 42,98% 32,46% 23,71% 28,09% 13,62% 6,57% 29,79%
«Agroliga» 0,11% 3,50% 1,46% 0,64% 0,71% 2,76% 4,31% 2,98% 2,34%
«Agroton» 63,50% 23,80% 17,67% 11,15% 8,94% 8,83% 20,34% 26,40% 22,58%
«Astarta» 1,51% 0,51% 1,57% 2,20% 0,74% 4,49% 5,76% 3,03% 2,48%
«IMC» 0,24% 5,71% 15,80% 2,34% 14,32% 2,17% 4,75% 3,35% 6,09%
«Kernel» 12,34% 5,83% 6,10% 3,83% 2,82% 2,73% 5,54% 3,04% 5,28%
«МХП» 3,13% 4,16% 7,71% 6,73% 11,53% 7,22% 5,02% 13,61% 7,39%
«Ovostar» 6,02% 0,97% 42,55% 1,91% 10,59% 3,30% 14,50% 15,67% 11,94%
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Таким чином, у даній роботі ми базуватимемось на припущенні, що 

надлишковою готівкою для підприємства АПК за аналізований період є та 

величина, яка перевищує  9,27 % частки грошових коштів та їх еквівалентів у 

виручці підприємства.   

 
Рис. 2.5. Співставлення  середніх значень відношення готівки до виручки 

досліджуваної підприємств вибірки та середньогалузевого значення  

за 2009–2016 рр., % 
Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств 

 Враховуючи зазначене вище припущення, можна обчислити величину 

інвестованого капіталу для підприємства «Kernel», використовуючи 

операційний підхід. 

Для початку визначимо необхідну величину готівки для здійснення 

операційної діяльності та надлишкову готівку. З табл. 2.5. бачимо, що частка 

грошових коштів у виручці підприємства «Kernel» у 2016 році не перевищує 

встановлений ліміт, відтак, підприємство має лише необхідний для операційної 

діяльності запас готівки. Розрахунок інвестованого капіталу з використанням 

операційного підходу наведений у табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Розрахунок інвестованого капіталу підприємства «Kernel» з 
використанням операційного підходу у 2016 році 

Показник Сума, тис. дол. 

Надлишкова готівка 0 
+Запаси  
+Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 
+Дебіторська заборгованість за 
рахунками та інші оборотні активи 
+Поточні біологічні активи 
+Операційні грошові кошти 
+Сплачений податок на прибуток 
+Активи до продажу 
-Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи послуги, 
-Кредиторська заборгованість за 
розрахунками 
= WCR 

200 213    
75 207    
 
52 983 + 130 378    
 
190 312    
60 372    
7 400    
3 602    
41 910    
 
76 945    
 
601 612 

Необоротні активи 788 888    

Інвестований капітал (чисті активи) 1 390 500    

   Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємства 

Відповідно до наведених  розрахунків інвестований капітал (чисті активи) 

підприємства «Kernel» у 2009 році становив 666 361 тис дол. (5 084 334 тис. грн.).  

Як бачимо, отриманий результат дорівнює величині інвестованого капіталу, що 

розрахована з використанням фінансового підходу. 

  Серед теоретиків та практиків у сфері фінансів ведуться дискусії щодо 

врахування (вирахування) величини надлишкових грошових коштів при 

розрахунку інвестованого капіталу підприємства для визначення показника 

економічної доданої вартості, наприклад: 

1) Т. Коупленд та ін.: Надлишкова готівка та поточні фінансові інвестиції 

(сума грошових коштів та їх еквівалентів у балансі підприємства, яка перевищує 

0,5–2% виручки підприємства) вираховуються зі складу операційних активів, 

оскільки, як правило, не мають безпосереднього відношення до основної 

діяльності компанії, тому ми відносимо їх до неопераційних активів або до 

статей фінансування (як від’ємний борг). Наприклад, у компанії може 

накопичитись готівка поки приймається рішення про те, куди інвестувати чи як 
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розподілити ці кошти [120, c. 185]. Відсотки, отримані від поточних фінансових 

вкладень не враховуються при розрахунку NOPAT.   

2) У. Айдель: Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції залишаються 

частиною інвестованого у основну діяльність підприємства капіталу. Величина 

прибутку після сплати податків та перед сплатою відсотків залишається 

незмінною [131, c. 251].   

3) Ф. Ріхтер: Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції не є 

частиною інвестованого в операційну діяльність капіталу, тому їх величина 

повністю вираховується при розрахунку інвестованого капіталу. При розрахунку 

NOPAT доходи від здійснених поточних фінансових інвестицій також не 

враховуються [132, c. 235].  

4) С. Хостетлер: Грошові кошти та їх еквіваленти є частиною 

інвестованого капіталу, проте поточні фінансові інвестиції мають бути 

виключені з його складу. Відповідно, отримані відсотки від поточних фінансових 

інвестицій також вираховуються при розрахунку NOPAT [109, c. 112]. 

 Оскільки, основою розрахунку NOPAT було визначено прибуток від 

звичайної діяльності, тому доцільно виходити з припущення, запропонованого 

У. Айделем: грошові кошти та їх еквіваленти є частиною інвестованого в 

основну діяльність підприємства капіталу та не вираховуються при його 

розрахунку. Відповідно до даного припущення, розраховані значення 

інвестованого капіталу для підприємств представлено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Інвестований капітал для досліджуваної вибірки підприємств АПК  

за 2009-2016 рр., тис. дол. 

 
Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
«Avangard» 626 840    1 008 640 1 257 843  1 519 803  1 770 273   989 824    601 454     512 868    
«Agroliga» 1 973       6 353       9 163        13 569       20 846       13 034      13 543      16 236     
«Agroton» 114 486    138 484    171 485     179 076     173 801     77 377      68 642      80 515     
«Astarta» 311 577    445 514    701 459     818 920     971 361     595 812    507 517     561 963    
«IMC» 80 353      82 719     134 130     211 648     297 030     157 492    162 795     151 133    
«Kernel» 666 361    982 474    1 443 525  1 936 204  2 113 140   1 806 083 1 374 854  1 390 500 
«МХП» 1 016 571 1 505 382 1 826 329  2 342 111  2 558 494   2 181 501 1 965 416  1 939 688 
«Ovostar» 38 176      36 919     86 198      112 735     153 660     94 986      96 389      104 461    
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 Наступним фактором впливу на значення показника економічної доданої 

вартості є ставка середньозважених витрат на капітал, яка визначається за 

формулою:  

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = Квк
ВК
К

+ (1 − 𝑡𝑡)Кпк
ПК
К

 ,                                (2.6) 

де  Квк — очікувана ставка вартості власного капіталу; 

Кпк — очікувана ставка вартості позичкового капіталу; 

К — сума капіталу підприємства; 

ВК — сума власного капіталу; 

ПК — сума позичкового капіталу [61, c. 164]. 

Ставка середньозважених витрат на капітал показує дохідність, яку 

очікують (вимагають) капіталодавці (власники та кредитори), вкладаючи кошти 

в підприємство. Іншими слова, це мінімальний (граничний) рівень 

рентабельності інвестицій, за якого капіталодавці готові вкласти кошти в 

підприємство [61, c. 164].  

Головна проблема, з якою стикаються фінансисти при застосуванні моделі 

WACC, полягає у визначенні ціни залучення власного капіталу.  З точки зору 

раціонального інвестора, норма рентабельності за вкладеннями в підприємство 

має компенсувати ризики інвестування коштів у відповідну компанію з 

урахуванням відповідних можливостей капіталовкладень. Таким чином, ставку 

залучення власного капіталу можна виразити як суму норми дохідності  за 

безризиковими  вкладеннями на ринку капіталів та премії за ризик вкладень у 

корпоративні права конкретного підприємства. Премія за ризик вкладень 

формується із надбавки за ризик інвестування в конкретну країну та надбавки за 

операційні та фінансові ризики підприємства, що є об’єктом вкладень [133].  

У даній роботі користуватимемось моделлю оцінки дохідності капітальних 

активів для визначення ціни власного капіталу (англ. «Capital Asset Pricing 

Model» (CAPM)): 

         𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑀𝑀 (Квк) = 𝑟𝑟𝑓𝑓 + (𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝑓𝑓) ∙ 𝛽𝛽 = 𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝛽𝛽,                   (2.7) 
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де 𝑟𝑟𝑓𝑓 (англ. «Risk-free rate») – безризикова ставка дохідності по ринку, 

мінімальна дохідність, яку може отримати інвестор, вкладаючи кошти в активи 

з мінімальним ризиком; 

(𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝑓𝑓) – середньоринкова  премія за ризик  (англ. «Market Risk Premium» 

(MRP)) характеризує ризик вкладень коштів на ринку, до якого належить об’єкт 

оцінки. Розраховується як різниця між середньою  дохідністю по ринку в цілому 

(𝑀𝑀𝑀𝑀) та безризиковою процентною ставкою; 

𝛽𝛽 – коефіцієнт бета, що характеризує ризик вкладень в конкретний актив. Премія 

за ризик вкладень в оцінюваний об’єкт розраховується шляхом множення  

середньоринкової премії за ризик (𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝑓𝑓) на коефіцієнт бета (𝛽𝛽) [133].  

Модель характеризує три види ризиків: ризик країни, в якій здійснюється 

інвестиція, середній рівень ризику на ринку капіталу у відповідній країні  та 

ризик на рівні компанії, в яку вкладаються кошти [133].  Дана модель набула 

значного поширення у розвинених країнах, проте однозначного підходу до 

визначення елементів моделі для оцінки активів на ринках, що розвиваються, 

немає [134].  Найпоширенішим способом розв’язання проблеми розрахунку 

ставки витрат на власний капітал для підприємств, які функціонують на ринках, 

що розвиваються, є використання модифікованих моделей, котрі враховують 

додаткову надбавку за ризик інвестування на ринках, що розвиваються, так зва- 

ну, премію за ризик країни (англ. «Сountry Risk Premium» (CRP)) [135]. 

Базовим компонентом обчислення очікуваної інвестором норми дохідності 

є безризикова ставка. Безризикові вкладення характеризуються відсутністю 

ризиків дефолту, недоотримання доходу, невчасного повернення вкладень [133]. 

Тому критиці підлягає використання дохідності за державними облігаціями чи 

місцевої ставки рефінансування у якості  безризикової ставки, оскільки дані 

значення важко назвати безризиковими [136]. Через низькі суверенні рейтинги, 

високу облікову ставку, практичну відсутність фондового ринку неможливо 

об’єктивно оцінити безризикову процентну ставку, котра є базою для подальших 

розрахунків витрат на капітал. За цієї ситуації для визначення ставки 

дисконтування в Україні доцільно використати, так звану, глобальну 
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безризикову ставку, яка діє на розвинутому ринку [135]. Тому у якості 

безризикової ставки у даній роботі використовуватиметься дохідність за 10-

річними казначейськими облігаціями США  [137].  

У  разі використання глобальної безризикової ставки для локального ринку 

забезпечується виконання такого критерію безризиковості вкладень, як 

відсутність кореляційної залежності з дохідністю інших фінансових 

інструментів, що належать до відповідного локального ринку. Ризики, пов’язані 

з вкладенням капіталу в конкретний локальний ринок, доцільно відображати 

в загальній ринковій премії за ризик. При цьому застосовується загальний підхід, 

відповідно до якого модифікована премія за ризик включає глобальну ринкову 

премію за ризик (MRPg) та премію за ризик країни [135].  

У даній роботі для проведення розрахунків використовується 

модифікована модель CAPM – бета-модель, запропонована А. Дамодараном 

[138]: 

                                           𝐶𝐶𝐴𝐴𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝑟𝑟𝑓𝑓 + 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑃𝑃8 × 𝛽𝛽𝐿𝐿                                     (2.8) 

Премія за ризик країни показує, на скільки відсотків треба збільшити 

премію за ризик, щоб компенсувати додаткові (порівняно з ризиками в країнах із 

розвинутим фондовим ринком), специфічні для конкретної країни ризики 

інвестування. Іншими словами, CRP вказує на те, на скільки вищою має бути 

премія за ризик вкладень в Україну порівняно з ризиками інвестування 

в Німеччину чи США [135].  

  Для розрахунку вартості власного капіталу взято премію за ризик країни, 

розраховану з використанням модифікованого методу кредитного рейтингу, 

який враховує спред ризику дефолту та волатильність фондового ринку відносно 

волатильності державних зобов’язань. Національний фондовий ринок 

відноситься до граничних (формуючих) ринків (так звані «frontier markets» за 

класифікацією фондових ринків світу за рівнем розвинутості та ефективності 

8 Equity Risk Premium (ERP) = MRP + CRP. 
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згідно MSCI) – це ринки маленькі й неліквідні, які не є придатними для 

ефективного інвестування, а це, в свою чергу, зумовлює значно вищий рівень їх 

волатильності та ринкового ризику [139].  

  Здійснюючи розрахунки CRP для різних країн, А. Дамодаран виходив з 

того, що в середньому по країнах, що розвиваються, волатильність ринку акцій 

приблизно в 1,5 раза вища за волатильність державних зобов’язань. Саме тому 

для отримання значення премії за ризик країни до спреду дефолту відповідної 

країни було застосовано коефіцієнт 1,5 [61, c. 169-173].  Дані щодо премії за 

ризик для досліджуваної вибірки вітчизняних підприємств АПК з урахуванням 

премії за ризик країни наведені у Додатку Б.  

Третій важливий компонент, який необхідно визначити для використання 

САРМ — коефіцієнт бета. Через β-коефіцієнт у моделі САРМ позначається 

систематичний ризик, який характеризує залежність між середньою дохідністю 

ринкового портфеля та дохідністю об’єкта оцінки [61, c. 176]. Для розрахунку 

бета-фактора потрібно застосовувати адаптаційні алгоритми (наприклад, 

Міллера – Модільяні), де базовими величинами повинні бути показники 

глобального секторального бета або ж бета, розрахованого на базі порівнюваних 

підприємств, чиї корпоративні права мають обіг на розвинутому фондовому 

ринку. Тому для розрахунку взято глобальні значення  коефіцієнта бета 

агропромислових підприємств без урахування структури капіталу – 𝛽𝛽𝑢𝑢 

(табл.  2.8). 

Таблиця 2.8 

Вихідні дані для розрахунку вартості власного капіталу за допомогою 

модифікованої моделі CAPM 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
rf, % 3,84 3,29 1,87 1,76 3,04 2,17 2,27 2,44 
ERP, % 12,75 12,50 13,50 14,80 16,25 20,75 21,44 19,9 
𝛽𝛽𝑢𝑢 0,63 0,58 0,55 0,67 0,59 0,59 0,71 0,58 

Джерело: складено автором за матеріалами досліджень А. Дамодарана [137; 140; 141] 
Для урахування у показнику бета ризику структури капіталу аналізованих 

підприємств розраховується фактор бета-levered (𝛽𝛽𝐿𝐿) (з урахуванням ефекту 
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фінансового важеля), який можна отримати у результаті коригування 𝛽𝛽𝑢𝑢 на 

рівень ризику структури капіталу конкретного підприємства з урахуванням 

податкового мультиплікатора. Для здійснення операції relevering  

рекомендується така формула [133]:  

𝛽𝛽𝐿𝐿 = 𝛽𝛽𝑢𝑢 ∙ �1 + (1 − 𝑡𝑡) ПК
ВК
�                                       (2.9)   

Розраховані значення за вищевказаною формулою характеризують як 

операційні, так і фінансові ризики діяльності підприємства та наведені у 

Додатку В. Якщо 𝛽𝛽𝐿𝐿 < 1, то це свідчить про нижчий за средньоринковий ризик 

інвестицій в аналізовані активи, як наслідок, премія за ризик, на яку 

сподіватиметься інвестор, буде меншою, ніж середньоринкова. Якщо 𝛽𝛽𝐿𝐿 < 1, то 

навпаки. 

Варто також зазначити, що при розрахунку співвідношення позикового та 

власного капіталу для визначення 𝛽𝛽𝐿𝐿 та для подальших розрахунків 

середньозважених витрат на капітал, беремо лише платний позиковий капітал. 

Позиковий капітал, на який не нараховуються відсотки, не враховуються при 

визначення фінансового левериджу та WACC, тобто в процесі розрахунків 

загальна сума капіталу зменшується на зазначені позиції. Розраховані значення 

моделі CAPM представлені у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Значення модифікованої СAPM для досліджуваної вибірки підприємств 

АПК за 2009-2016 рр., % 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard» 16,32 12,45 11,23 14,04 14,36 19,76 36,95 39,49 
«Agroliga» 12,53 11,30 10,10 12,24 14,05 15,28 18,53 16,36 
«Agroton» 18,07 11,26 11,75 14,92 16,02 21,75 23,60 15,22 
«Astarta» 16,80 13,79 13,59 17,82 18,40 26,64 29,12 18,92 
«IMC» 15,93 11,80 10,61 16,79 19,85 62,34 38,86 26,50 
«Kernel» 17,08 13,93 11,85 16,37 17,00 21,96 24,27 17,72 
«МХП» 18,24 17,31 14,86 19,15 20,77 27,54 41,47 31,01 
«Ovostar» 13,51 11,49 9,56 12,01 13,43 15,58 20,34 15,70 

Джерело: розраховано автором 
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Отже, гібридність у  цьому випадку означає поєднання в  одній моделі 

різних типів ризиків – глобальних, локальних і специфічних, характерних для 

конкретного активу. У пропонованій моделі задіяні такі параметри: глобальна 

безризикова ставка дохідності, глобальна ринкова премія за ризик, премія за 

ризик країни, бета-фактор, розрахований на базі аналогового підходу, надбавка 

за специфічні ризики вкладень у конкретний актив. Кількісне значення 

локальних ризиків виражене в показнику CRP. З огляду на неможливість 

об’єктивного розрахунку безризикової ставки дохідності та відсутність 

вірогідної інформації з локального фондового ринку, для України адекватними 

моделями обчислення ставки дисконтування будуть ті, які передбачають 

урахування глобальної безризикової ставки, глобальної премії за ризик та 

мінімальне використання даних вітчизняного фондового ринку як інформаційної 

бази. За глобальну премію приймається ринкова премія для країн із розвинутим 

фондовим ринком, що має тривалу історію функціонування. Ідеться про MRP для 

США, Німеччини чи інших країн із найвищими кредитними рейтингами [135]. 

Розрахунок вартості позикового капіталу  здійснюємо за формулою 

[94, c. 116]: 

                              Кпк = Фінансові витрати
ПК,   на який нараховуються %

                                (2.10) 

Отримані значення для аналізованих підприємств наведені у Додатку Д.  

Розраховані значення вартості власного капіталу та позикового капіталу 

коригуємо на їх частку у інвестованому у підприємство капіталі та ставку 

податку на прибуток (за формулою (2.6)) та отримуємо наступні значення ставки 

середньозважених витрат на капітал – WACC (табл. 2.10). 

У результаті проведеного аналізу визначено фактори впливу на значення 

показника економічної доданої вартості. Варто зауважити, що для розрахунку 

EVA може використовуватись величина інвестованого капіталу як на початок 

періоду, так і середнє значення на початок та на кінець звітного періоду. У даній 

роботі виходитимо із припущення, запропонованого Б. Стюартом, 

використовуючи інвестований капітал на початок звітного періоду, адже це саме 
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та величина, яка була задіяна у створенні економічної доданої вартості протягом 

усього звітного періоду [94, c. 19]. 

Таблиця 2.10 

WACC для досліджуваної вибірки підприємств АПК за 2009-2016 рр., %. 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard» 14,91 11,43 10,32 12,49 13,13 15,34 18,25 15,36 
«Agroliga» 13,20 11,90 10,87 13,71 14,14 16,79 19,33 14,06 
«Agroton» 15,42 11,09 10,73 13,88 13,02 15,27 17,02 14,79 
«Astarta» 12,12 10,50 10,10 12,64 12,70 14,71 19,47 15,62 
«IMC» 12,29 11,28 9,71 12,12 15,82 19,99 21,96 18,13 
«Kernel» 12,61 9,95 9,89 12,14 13,61 15,67 19,32 15,70 
«МХП» 12,62 10,85 10,31 11,80 14,37 16,01 18,60 15,60 
«Ovostar» 13,66 11,56 9,65 11,64 12,46 14,51 17,57 14,15 
Середнє 
значення 13,35 11,07 10,20 12,55 13,66 16,04 18,94 15,42 
Джерело: розраховано автором 
Підставивши усі розраховані компоненти у формулу рохрахунку EVA, 

отримаємо наступні значення для досліджуваної вибірки підприємств АПК 

(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

EVA досліджуваної вибірки підприємств АПК за 2010-2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard»     121 269        114 120      135 393         87 216    -  215 311    -  277 748    - 135 140    
«Agroliga»        3 798           1 740          3 622           3 583             832           1 496          1 465    
«Agroton»      11 953    -      9 585    -    1 779    -    25 974    -   44 629         12 213        21 086    
«Astarta»      83 490        103 748        19 604    -    35 228    -   36 519         23 424        30 509    
«IMC»        6 764           9 764        10 808         11 634    -   75 360    -     2 861    -     1 616    
«Kernel»      90 435        170 781      132 420    -    45 585    -  316 894    -  280 929        35 324    
«МХП»     150 124        162 004      181 931    -    21 024    -  671 433    -  409 860    - 189 980    
«Ovostar»        4 825         17 658        15 944         19 445          7 678         19 398          6 693    

Джерело: розраховано автором 

Розрахунок показника з використанням Value-Spread формули наведений 

у Додатку Е. Порівняння середніх для досліджуваної вибірки підприємств 

значень рентабельності інвестованого капіталу та ставки середньозважених 

витрат на капітал наведено на рис. 2.6. 
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У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

діяльність підприємств АПК характеризується досить високим рівнем 

рентабельності, зокрема рентабельність інвестованого капіталу до фінансової 

кризи в середньому сягала 23–33%.  Різкий спад рентабельності спостерігається  

в кінці 2013 та протягом 2014 років призвів до поглинання, а не створення ними 

доданої вартості, наслідком чого є отримані переважно від’ємні значення 

вартісного спреду, а відтак, і показника EVA у 2014 році. 

 
Рис. 2.6. Порівняння середніх значень ROIC та WACC досліджуваної 

вибірки підприємств АПК за 2010-2016 рр., % 
Джерело: розраховано автором 

 Проте варто зазначити, що результативність досліджуваної вибірки 

підприємств значно покращилась у 2015–2016 рр., що зумовлено загальним 

покращенням макросеpедовища вітчизняних підприємств та зростанням 

прибутків від операційної діяльності внаслідок збільшення обсягів продажів, 

зокрема, експорту продукції. У результаті цього рентабельність інвестованого 

капіталу у 2015 році суттєво зросла. Проте вартісний спред набув додатного 

значення лише у 2016 році. Очікується подальше зростання рентабельності 

капіталу та, відповідно, вартісного  спреду у найближчих роках. 
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2.2. Регресійний аналіз залежності вартості підприємства від 

показника економічної доданої вартості. 

Відповідно до теореми Прайнрайха-Люке вартість підприємства, 

розрахована методом дисконтування майбутніх значень показника економічної 

доданої вартості, визначається за формулою (2.11.): 

                                        𝑀𝑀𝑁𝑁0 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 + ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1                                       (2.11) 

Можна зробити висновок, що підприємство створює додану вартість на 

ринку, коли очікування щодо майбутніх значень показника економічної доданої 

вартості перевищують значення інвестованого у підприємство капіталу,  

Відповідно до тверджень даної теореми можна сформулювати наступну 

гіпотезу: 

Гіпотеза 1: Ринкова вартість підприємства більшою мірою залежить від 

зміни значень показника EVA, ніж від зміни значень традиційних показників 

дохідності, розрахованих на базі бухгалтерської звітності.  

 До традиційних показників дохідності у даному випадку відносимо 

наступні:  

- чистий прибуток, який серед вітчизняних підприємств є одним із 

найпоширеніших індикаторів результативності діяльності підприємства 

(NI);  

- прибуток після оподаткування та перед сплатою відсотків за кредит 

(NOPAT); 

- прибуток від операційної діяльності до сплати відсотків та податків 

(EBIT); 

- прибуток від операційної діяльності до сплати відсотків, податків та 

амортизаційних відрахувань (EBITDA). 

Для перевірки визначеної гіпотези та встановлення зв’язку між значеннями 

економічної доданої вартості із ринковою вартістю підприємства у порівнянні із 

переліченими вище показниками використано лінійний регресійний аналіз, що  

дозволило дослідити вплив однієї змінної (EVA, NI, NOPAT, EBIT, EBITDA) на 
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іншу – ринкову вартість, та визначити, яка з незалежних змінних має найбільший 

вплив на значення ринкової вартості підприємства. Цей вплив може бути як 

прямим, коли зростання (зниження) значення однієї змінної призводить до 

зростання (зниження) значення іншої, так і зворотнім, коли зростання (зниження) 

однієї змінної призводить до зниження (зростання) значення іншої [93, c. 143].  

 Для визначення вказаних взаємозв’язків побудовано декілька регресійних 

моделей. Найпростіша модель базується на підході описаному вище, що 

визначає ринкову вартість як суму інвестованого у підприємства капіталу та 

капіталізованого значення економічної доданої вартості за звітний період [142]: 

𝑀𝑀𝑁𝑁 = 𝑎𝑎 × 𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑏𝑏 ×
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴
𝑐𝑐  

Для більшої точності проведення регресійного аналізу, необхідно поділити 

обидві сторони рівняння на величину інвестованого капіталу (оскільки відносна 

похибка вимірювання більше наближена до нормального розподілу, ніж 

абсолютні похибки) [57, c. 126]. Тому модель виглядатиме наступним чином: 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ×
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 𝑐𝑐⁄
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

 

Для проведення аналізу взаємозв’язку NI, NOPAT, EBIT, EBITDA із 

вартістю підприємства використано наступні моделі: 

1) 
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ×
𝑁𝑁𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

 

2) 
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ×
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

 

3) 
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ×
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

 

4) 
𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ×
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡

𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡
 

 Значення EBIT, у свою чергу, визначається як прибуток від операційної 

діяльності зі звіту про фінансові результати, а показник EBITDA розраховується 

за наступною формулою: 

                           𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝑁𝑁𝑡𝑡 + Амортизаційні відрахування             (2.12) 

 
 
 



119 
 
 Проведення даного регресійного аналізу та визначення взаємозв’язку між 

ринковою вартістю та вказаними показниками базуватиметься на даних 

досліджуваної вибірки підприємств АПК за 7 років (з 2010 по 2016 рік). Отже, 

кількість спостережень становить – 53 (дані восьми підприємств за 7 років, за 

виключенням даних щодо ринкової вартості підприємств «Agroliga», «IMC» та 

«Ovostar», які здійснили IPO у 2011 році). Результати проведеного регресійного 

аналізу наведені у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12. 

Результати регресійного аналізу взаємозв’язку між вартістю підприємства 
та показниками результативності 

Регресійна 
статистика 

EBITDA EBIT NOPAT NI EVA 

Множинний R 0,071 0,086 0,063 0,154 0,182 
R-квадрат 0,005 0,007 0,004 0,024 0,033 
Стандартна 
помилка 

0,482 0,481 0,482 0,477 0,475 

Спостереження 53 53 53 53 53 
Джерело: розраховано автором 

 На основі отриманих результатів можемо зробити ряд висновків. Значення 

коефіцієнта кореляції та детермінації є найвищим для показника економічної 

доданої вартості у порівнянні з обраними показниками дохідності, 

розрахованими на основі фінансової звітності. У той же час отримані результати 

є дуже низькими (повна відсутність кореляції між ринкової вартістю та 

показниками EBITDA, EBIT, NOPAT; дуже низька кореляція між вартістю та 

показниками EVA, чистий прибуток), щоб говорити про залежність зміни 

значень ринкової вартості підприємства від зміни значень обраних показників 

результативності. Тому на основі отриманих результатів важко зробити 

висновок щодо підтвердження або спростування поставленої гіпотези. Нами 

було проаналізовано фактори, що призвели до отримання наведених вище 

результатів, які ставлять під питання наскільки прийнятною є модель або вихідні 

дані для проведення даного регресійного аналізу. Для кращого розуміння 

отриманих результатів розглянуто детальніше дані досліджуваної вибірки 

підприємств. 
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 Сукупність 53 спостережень можна розглядати як дві підгрупи даних: 

сукупність у розрізі компаній досліджуваної вибірки підприємств та сукупність 

у розрізі років аналізованого періоду часу. Детальніше, на наш погляд, варто 

розглянути  отримані резцльтати у розрізі аналізованих компаній, оскільки 

підприємства досліджуваної вибірки різні за розміром, сферою галузі, 

перебувають на різних стадіях свого розвитку, розкривають різну інформацію 

про свою діяльність. Відтак, можна зробити висновок, що якість вихідних даних 

може впливати на кінцеві результати регресії. Тому нами проведено аналіз 

залежності вартості від значень показників економічної доданої вартості 

окремих підприємств, для того, щоб визначити результати яких підприємств 

найбільше впливають, а які можуть викривляти кінцеві результати (рис. 2.7).  

З представлених отриманих значень  R2 можна зробити наступні висновки: 

1) окремі коефіцієнти детермінації більшості підприємств є значно 

вищими (більше 50%) ніж загальний результат R2 для усієї вибірки, за 

виключенням результатів підприємства «Agroton»; 

2) для підприємств «Avangard», «ІМС» та «Ovostar» коефіцієнт кореляції 

є від’ємним, що говорить про існування зворотнього звязку між значеннями EVA 

та ринкової вартості (тобто зростання EVA призводить до зниження вартості та, 

навпаки); 

3) результат коефіцієнта детермінації може бути вищим у результаті 

виключення 3 або 5 компаній з вибірки (23,6% та 35,1%). 

Проаналізувавши отримані результати запропоновано два додаткових 

варіанти для тестування гіпотези: 

1) виключення з вибірки підприємств, що мають найвищий та найнижчий 

коефіцієнт кореляції («Avangard» (-0,85) та «Agroliga» (0,87)) та підприємство 

«Agroton», результати якого говорять про повну відсутність взаємозв’язку між 

показниками результативності та вартістю підприємства (рис. 2.7 (3)). 

2) проведення регресійного аналізу на основі даних трьох найбільших 

підприємств досліджуваної вибірки, що мають найвищу капіталізацію (Астарта, 

МХП, Кернел), оскільки ці підприємства найбільше підлягають порівнянню між 
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собою відповідно до розміру, результативності, місця на ринку та періоду 

здійснення IPO.   
1) «Avangard»  2) «Agroliga»  3) «Agroton» 

 

   
 

4) «Astarta» 5) «ІМС» 6) «Kernel» 
 

   
 

7) «МХП» 8) «Ovostar» 9) Результат усієї вибірки 
 

   

Рис. 2.7. Результати регресійного аналізу залежності значення вартості 

підприємства від значень показника EVA 
Джерело: розраховано автором 

 Результати регресійного аналізу за використання вказаних припущень 

наведені у табл. 2.13. 
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Таблиця 2.13 

1) Результати регресійного аналізу залежності ринкової вартості 

підприємств від показників результативності  

(за викюченням підприємств «Avangard», «Agroliga», «Agroton») 
Регресійна 
статистика 

EBITDA EBIT NOPAT NI EVA 

Множинний R 0,134 0,249 0,378 0,465 0,486 
 

R-квадрат 0,018 0,062 0,143 0,216 0,236 
Стандартна 
помилка 

0,319 0,311 0,298 0,285 0,281 

Спостереження 33 33 33 33 33 
 
2) Результати регресійного аналізу залежності ринкової вартості 

підприємств від показників результативності  

(для підприємств «Astarta», «МХП», «Kernel») 
Регресійна 
статистика 

EBITDA EBIT NOPAT NI EVA 

Множинний R 0,184 0,325 0,402 0,556 0,592 
R-квадрат 0,034 0,106 0,162 0,309 0,351 
Стандартна 
помилка 

0,349 0,336 0,326 0,295 0,286 

Спостереження 21 21 21 21 21 
Джерело: розраховано автором 

 За використання обох варіантів можна побачити суттєве покращення 

кінцевих результатів, що показують наявність або слабкої, або суттєвої 

залежності залежності між показниками результативності та ринковою вартістю 

підприємства. Значення показника множинної кореляції говорить, що найбільшу 

тісноту звязку із ринковою вартістю підприємства в обох випадках мають 

показники економічної доданої вартості та чистого прибутку. Значення 

коефіцієнта детермінації набільших підприємств досліджуваної вибірки 

(табл. 2.13 (2)) свідчать про те, що варіація ринкової вартості підприємства 

залежить найбільше від варіації EVA (на 35,1%). Тому можна підтвердити 

посталену гіпотезу: значення показника EVA у найбільшій мірі пов’язане із 

значенням ринкової вартості підприємства, ніж інші показники прибутковості, 

розраховані на основі фінансової звітності. 
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 Формулу (2.11) можна трансформувати наступним чином: 

                        𝑀𝑀𝑁𝑁0 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 + ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴0                         (2.13) 

 Інакше кажучи, вартість підприємства створюється у випадку позитивного 

значення показника ринкової доданої вартості – MVA (англ. «Market Value 

Added») [38, c. 29]. На відміну від EVA, який є періодичним показником, MVA є 

кумулятивним показником доданої вартості на певний момент часу. Крім того, 

ключовою відмінністю між двома аналізованими індикаторами є й те, що 

економічна додана вартість є показником минулих результатів діяльності, а 

ринкова додана вартість – відображенням очікувань інвесторів щодо потенційної 

результативності діяльності підприємства [93, c. 40].  

Тому взаємозв’язок вартості компанії та показника економічної доданої 

вартості найкраще може бути представлений за допомогою показника ринкової 

доданої вартості (MVA). Б. Стюарт визначає сутність MVA як «різницю між 

справедливою вартістю компанії, що відображається у ціні її акцій та 

бухгалтерською вартістю інвестованого капіталу» [93, c. 40].   

 Виходячи з формули (2.13), можна виокремити два підходи до розрахунку 

значення MVA:  

1) ex-post (реалізована ринкова додана вартість, що визначається як різниця 

між ринковою вартістю підприємства та інвестованим капіталом);  

2) ex-ante (очікувана ринкова додана вартість, тобто теперішня вартість 

майбутніх значень економічної доданої вартості).  

Формула (2.14) та графічне зображення (рис. 2.8) розрахунку 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 

та 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 представлені нижче [93, c. 41]: 

              𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑁𝑁0 − 𝐼𝐼𝐶𝐶0 = ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒         (2.14) 

Звісно, на практиці досягти рівності 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 досить 

важко, що зумовлено, зазначеним у попередньому розділі розривом між 

ринковою та внутрішньою вартістю підприємства. Чим більша різниця між 

вказаними значеннями ринкової доданої вартості, тим більшим є цей розрив. 
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Рис. 2.8. Розрахунок MVA ex-post i ex-ante 

Джерело: побудовано автором на основі [93, c. 41] 

 Розрахунок 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 є відносно простим для підприємств, чиї акції 

обертаються на фондовому ринку, оскільки усі вхідні дані є відомими, а 

розрахунок значення показника не потребує здійснення значної кількості 

припущень [93, c. 142]. Базою для розрахунку є визначення ринкової вартості 

підприємства. Ринкова вартість компанії дорівнює сумі ринкової вартості вимог 

усіх капіталодавців підприємства на певну дату. Інакше кажучи, це сума 

ринкової вартості боргу та ринкової вартості власного капіталу  [93, c. 29].  

Ринкова вартість власного капіталу це ринкова капіталізація підприємства, тобто 

кількість акцій помножена на їх ринковий курс. Рейтинг підприємств вибірки за 

рівнем капіталізації наведений на рис. 2.9. До підприємств АПК з найвищою 

капіталізацією у 2010–2016 рр. належать «МХП», «Kernel» та «Astarta».  

При розрахунку ринкової ватості боргу ми виходитимо із 

загальноприйнятого припущення, що ринкова вартість боргу дорівнює його 

бухгалтерській вартості. Додавши до ринкової вартості власного капіталу 

ринкову (бухгалтерську) вартість позикового капіталу, отримаємо ринкову 

вартість підприємств вибірки. Отримане значення запропоновано скоригувати на 

величину надлишкової готівки для уникнення ефекту впливу зростання запасів 

грошових коштів та їх еквівалентів на вартість підприємства.  Результати 

отриманих розрахунків наведені у табл. 2.15. 

Ex-post Ex-ante 

Ринкова 
вартість 

ВК 

ПК 
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Рис. 2.9. Рейтинг підприємств вибірки за рівнем капіталізації  

(середнє значення за 2010-2016 рр. та за 2016 р., тис. дол.) 
Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності підприємств та інформації 

з фондових бірж [143, 144] 
 

Таблиця 2.14. 

Ринкова вартість досліджуваної вибірки підприємств АПК  
у 2010-2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
"Avangard"    215 059         174 510      279 147         302 854         278 161        364 439         376 294    
"Agroliga"  н/д9           6 477          8 513           12 874             4 735            1 916             4 403    
"Agroton"    264 899         160 193      120 180           66 833           40 202          23 434           22 938    
"Astarta"    940 495         685 161      809 688         992 098         470 245        465 356         513 483    
"IMC"  н/д         94 141      247 397         262 838         179 910        149 487         146 548    
"Kernel" 1 798 357      2 093 362    2 269 052      2 022 970      1 519 481     1 236 421     1 614 514    
"МХП" 2 679 332      2 067 510    2 754 868      3 075 329      2 205 842     2 280 696      2 136 164    
"Ovostar" н/д      103 508       175 516         212 476         130 881        149 695         135 662    

Джерело: розраховано автором 

Ринкова вартість підприємства фактично відображає ефективність 

менеджменту у використанні та інвестуванні наданого капіталу. Отже, маючи всі 

вихідні дані, можемо визначити значення показника ринкової доданої вартості  

для досліджуваної вибірки підприємств АПК (табл. 2.15) 

 

9 «н/д» – немає даних 
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Таблиця 2.15 

𝑴𝑴𝑬𝑬𝑬𝑬𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 досліджуваної вибірки підприємств АПК  
у 2010-2016 рр., тис. дол. 

 
Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

"Avangard" -     793 581    -  1 083 333    -  1 240 656    -  1 467 419    -    711 663    -     237 015    -     136 574    
"Agroliga" н/д  -         2 685    -        5 055    -         7 973    -        8 127    -         8 127    -         7 346    
"Agroton"       126 415    -       11 292    -       58 896    -     106 968    -      37 175    -       45 208    -       57 577    
"Astarta"       494 981    -       16 298    -         9 232            20 737    -     125 566    -       42 161    -       48 480    
"IMC" н/д  -       39 989            35 749    -       34 192            22 418    -       13 308    -         4 585    
"Kernel"       606 945          990 622          188 140    -     204 914    -    153 730    -     108 337            58 750    
"МХП"    1 173 950          241 181          412 757          516 835            24 341          315 280          196 476    
"Ovostar"  н/д          17 310            62 781            58 816            35 895            53 306            31 201    

 Джерело: розраховано автором 

 
Від’ємне значення MVA свідчить про те, що діяльність підприємства та 

прийняті управлінські рішення як операційні, так і інвестиційні є неефективними 

(рентабельність здійснених інвестицій є нижчою за витрати на капітал). Це 

свідчить про поглинання, а не створення вартості. 

Аналізуючи отримані значення показника, бачимо, що діяльність 

підприємств АПК протягом аналізованого періоду (рис. 2.10), в основному, 

характеризується від’ємним значенням показника, причиною чого є 

перевищення бухгалтерської вартості власного капіталу над ринковою.  

  Перевищення бухгалтерської вартості власного капіталу над ринковою 

може бути зумовлене рядом причин. Спеціалісти з оцінки вартості бізнесу 

компанії KPMG у своєму дослідженні «Companies with market value below book 

value» аналізують лістингові компанії США та Європи, ринкова капіталізація 

яких є нижчою від бухгалтерської вартості власного капіталу протягом періоду 

до та після фінансової кризи 2008 року. Результати досліджень показують, що 

таке явище як від’ємна різниця між ринковою та бухгалтерською вартістю є 

більш характерним для європейських країн, аніж для США [145]. Значна увага у 

даному дослідженні приділяється дослідженню впливу облікової політики 

(особливо обліку гудвілу та нематеріальних активів) на вартість підприємства.  
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Рис. 2.10. Середнє значення MVA для досліджуваної вибірки 

підприємств АПК у 2010-2016 рр., тис. дол. 
Джерело: розраховано автором 

   Проте різниця між ринковою та бухгалтерською вартістю визначається не 

тільки обліковою політикою, але й оцінкою та очікуваннями учасників ринку 

капіталів. Адже якщо ринкова капіталізація є нижчою за бухгалтерську вартість 

власного капіталу, це свідчить про те, що акції компанії є недооціненими. 

Вартість підприємства – це теперішня вартість усіх майбутніх грошових потоків. 

Ринкова вартість є меншою за бухгалтерську тоді, коли учасники ринку 

вважають, що через як зовнішні, так і внутрішні фактори (менеджмент, 

стратегію) підприємство не здатне генерувати достатню кількість коштів для 

забезпечення свого довгострокового розвитку, створення вартості та добробуту 

акціонерів. Тому саме врахування очікувань інвесторів у побудові системи 

вартісно-орієнтованого контролінгу для компаній з низькою ринковою 

капіталізацією (у порівнянні з компаніями з високою ринковою вартістю) є 

важливим фактором забезпечення зростання вартості компанії у 

майбутньому, на чому і базуватиметься подальше дослідження, представлене у 

даній дисертаційній роботі. 
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  Метою менеджменту компанії має бути досягнення зростання її вартості, 

що означає досягнення максимально можливого значення  саме MVA, а не 

просто збільшення величини інвестованого капіталу шляхом залучення 

додаткових ресурсів [28, c. 29].   

  Особливості розрахунку 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒 можна схематично представити 

наступним чином (рис. 2.11). 

   = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴1
(1+𝑐𝑐)1

+ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴2
(1+𝑐𝑐)2

+ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴3
(1+𝑐𝑐)3

+ ⋯ 

 

 

 

=
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴3 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)2

+ ⋯ 

  
 

 

Рис. 2.11. Взаємозв’зок MVA та EVA 
  Джерело: розроблено автором 

 Отже, виходячи із рис. 2.11 та проведених розрахунків, можна 

стверджувати, що додатне значення показника ринкової доданої вартості 

свідчать не тільки про те, що інвестори очікують позитивне значення майбутніх 

показників економічної доданої вартості, а й очікують зростання EVA  у 

майбутньому. Тому формулу (2.13) можна представити наступним чином:  

  𝑀𝑀𝑁𝑁0 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴3 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)2

+ ⋯ 

= 𝐼𝐼𝐶𝐶0 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐

−
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐) +

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴3 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)2

+ ⋯ 

= 𝐼𝐼𝐶𝐶0 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0

𝑐𝑐
+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)

+
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴3 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2
𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)2

+ ⋯ 

 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴0
𝑐𝑐

+ (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−1
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1                                                                (2.15)  

 З формули (2.15) можна зробити висновок, що для досягнення позитивного 

значення MVA можна виділити два джерела генерування майбутніх EVA: 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴0 

𝐼𝐼𝐶𝐶0 
𝑀𝑀𝑁𝑁0 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴 відображає очікування щодо теперішньої 

вартості усіх майбутніх значень EVA 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴0 

𝐼𝐼𝐶𝐶0 
𝑀𝑀𝑁𝑁0 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴 відображає очікуване зростання 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1 у 
наступних періодах 
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продовження реалізації вже досягнутого рівня економічної доданої вартості у 

звітному періоді та зростання майбутніх значень EVA у кожному наступному 

періоді у порівнянні з попереднім. Сума інвестованого капіталу та 

капіталізованої EVA (остання визначається діленням показника економічної 

доданої вартості за звітний період на середньозважену вартість капіталу 

(EVA/с)) становить поточну операційну вартість підприємства – COV (англ. 

«current operating value»). Ринкова вартість підприємства дорівнює поточній 

операційній вартості тоді, коли ринок капіталів очікує незмінне та стабільне 

значення показника економічної доданої вартості звітного періоду протягом усіх 

майбутніх періодів: 

𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁0 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴0
𝑐𝑐

                                          (2.16) 

 Якщо   𝑀𝑀𝑁𝑁0 > 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁0, то це означає, що капіталодавці очікують зростання 

значення показника економічної доданої вартості у майбутньому. Різниця між 

ринковою та поточною операційною вартістю – це вартість майбутнього 

зростання – FGV (англ. «Future Growth Value») [28, c. 36]:  

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁0 = (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−1
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1    (2.17) 

 
Визначення таких компонентів вартості має важливе значення у розвитку 

сучасної теорії оцінки бізнесу, вагомий внесок у розвиток якої зробили 

М. Міллер та Ф. Модильяні у своїй праці «Дивідендна політика, зростання та 

оцінка акцій» автори презентують наступну модель оцінки вартості [146]: 

 

 

де 𝑋𝑋0 – очікуваний незмінний дохід, 

𝐼𝐼(𝑡𝑡) – інвестиції у кінці періоду 𝑡𝑡, 

𝑟𝑟 – дохідність інвестицій. 

 Основні припущення даної моделі полягають у наступному:  

1) 𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 протягом усього прогнозного періоду; 

2) 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 протягом усього прогнозного періоду. 

      𝑁𝑁0 = 𝑋𝑋0
𝑐𝑐

+ ∑ 𝐼𝐼(𝑡𝑡) ∙ (𝑟𝑟−𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∞
𝑡𝑡=0 (1 + 𝑐𝑐)−(𝑡𝑡+1),            (2.18) 
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Таким чином, М. Міллер і Ф. Модильяні оцінюють вартість компанії як 

суму двох компонентів: капіталізованої вартості доходів, отриманих із 

урахуванням наявних активів, та вартості майбутніх можливостей. Алгоритм 

розрахунку останнього компоненту можна представити наступним чином [146]: 

1. Різниця між дохідністю та витратами на здійснення інвестицій у періоді 𝑡𝑡: 

   𝐼𝐼(𝑡𝑡) 𝑟𝑟
𝑐𝑐
− 𝐼𝐼(𝑡𝑡) = 𝐼𝐼(𝑡𝑡)[𝑟𝑟−𝑐𝑐

𝑐𝑐
] 

2. Теперішня вартість майбутніх додаткових інвестицій: 

𝐼𝐼(𝑡𝑡)[
𝑟𝑟 − 𝑐𝑐
𝑐𝑐 ](1 + 𝑐𝑐)−(𝑡𝑡+1) 

3. Теперішня вартість усіх майбутніх інвестицій: 

�𝐼𝐼(𝑡𝑡)
𝑟𝑟 − 𝑐𝑐
𝑐𝑐

∞

𝑡𝑡=0

(1 + 𝑐𝑐)−(𝑡𝑡+1) 

Співставлюючи підхід Міллера-Модильяні  та представлені компоненти 

(формула 2.15), можна визначити альтернативний підхід до оцінки вартості 

підприємства, основними компонентами якої є: 1) інвестований капітал; 2) 

капіталізована вартість EVA за звітний період; 3) капіталізована вартість 

майбутніх зростань значення EVA, тобто майбутніх ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴. Графічно зазначені 

компоненти ринкової вартості підприємства представлено на рис. 2.12. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2.12. Компоненти ринкової вартості підприємства 
Джерело: побудовано автором на основі [147] 

Результати розрахованих значень показника поточної операційної вартості 

для підприємств вибірки наведені у табл. 2.16. 
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Таблиця 2.16. 

Значення показника поточної операційної вартості (COV)  

для досліджуваної вибірки підприємств АПК у 2010-2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard»  2 069 674         2 363 936       2 604 208       2 434 358    -   413 333    -920 193    -  367 211    
«Agroliga»        38 280              24 751            39 430            46 186          17 992          20 748         26 659    
«Agroton»         246 271              81 993          166 204    -     25 770    -   215 014        140 332       223 012    
«Astarta»      1 233 754         1 729 050          965 277          682 005        347 637        618 015       757 330    
«IMC»         123 645            234 732          300 104          370 580    -   219 485        149 660       140 290    
«Kernel»      1 890 635         2 992 531       2 888 020       1 778 153    -   216 709    -     78 931    1 615 545    
«МХП»      2 889 563         3 397 650       3 883 811       2 398 219    -2 383 359    -   237 884       637 637    
«Ovostar»           78 660            268 813          249 659          309 568         147 905        206 800       151 771    

Джерело: розраховано автором 
Від’ємне значення показника поточної операційної вартості пояснюється 

від’ємним значенням показника економічної доданої вартості, капіталізоване 

від’ємне значення якого перевищує інвестований у підприємство капітал. Цей 

взаємозв'язок  можна простежити, співставивши динаміку отриманих значень 

COV та EVA. 

 Ринкова вартість підприємства є основою для визначення очікувань 

інвесторів щодо майбутніх результатів операційної діяльності. Визначення 

очікувань інвесторів означає розрахунок майбутніх значень ∆EVA, яких 

необхідно досягти менеджерам для досягнення задовільного рівня (не менше 

рівня витрат на капітал) дохідності (далі: «с-дохідність») поточної ринкової 

вартості  здійснених інвесторами вкладень [142]. Вирахувавши із ринкової 

вартості підприємства значення поточної операційної вартості, отримаємо 

значення вартості майбутнього зростання (табл. 2.17). 

Графічне співставлення середніх для аналізованих підприємств АПК 

значень COV та FGV за 2010-2016 рр. наведено на графіку нижче (рис. 2.13). 

Проведений аналіз отриманих, в основному, від’ємних значень  показника 

FGV до 2013 року, говорить про негативні очікування інвесторів щодо 

результативності та зниження показника EVA у майбутньому. Отримані 

результати, фактично, є індикатором того, чому акції є недооціненими та 

ринкова вартість власного капіталу є нижчою за бухгалтерську. Такі результати 

свідчать про необхідність врахування очікувань інвесторів при впровадженні 
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вартісно-орієнтованого управління підприємством. Особливо важливого 

значення очікування мають для підприємств на ринках, що розвиваються. 

Таблиця 2.17 

FGV для досліджуваної вибірки підприємств АПК 

у 2010-2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
"Avangard" -1 854 614    -2 189 426    -2 325 061         -2 131 504        691 494       1 284 632         743 504    
"Agroliga" н/д -     18 274    -      30 916    -     33 313    -     13 258    -      18 832    -      22 256    
"Agroton"       18 628          78 199    -      46 024           92 602         255 217    -    116 899    -    200 074    
"Astarta" -  293 259    -1 043 888    -    155 589         310 092         122 609    -    152 659    -    243 847    
"IMC"  н/д -   140 592    -      52 708    -    107 742         399 395    -           173             6 257    
"Kernel" -    92 278    -   899 169    -    618 968         244 817      1 736 189       1 315 352    -        1 032    
"МХП" -  210 231    -1 330 141    - 1 128 943         677 110      4 589 201       2 518 580      1 498 527    
"Ovostar"  н/д -   165 305    -      74 143    -      97 092    -      17 024    -       57 105    -     16 110    

Джерело: розраховано автором 

 

 
Рис. 2.13. Співставлення COV та FGV для досліджуваної вибірки 

підприємств АПК у 2010-2016 рр., тис. дол. 
Джерело: розраховано автором 

Підвищення результативності діяльності аналізованих підприємств АПК у 

2015–2016 рр. має вплив на вартість підприємства та підвищення привабливості 

аналізованих підприємств на ринках капіталів, адже в середньому 

спостерігається позитивне значення як поточної операційної вартості, так і 

вартості майбутнього зростання у 2016 році, що говорить по покращення 
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поточної результативності та позитивні очікування інвесторів щодо майбутньої 

діяльності та розвитку підприємств. 

 Вихідною точкою у проведенні аналізу очікувань інвесторів є оцінка 

вартості майбутнього зростання. Якщо поточна ринкова вартість дорівнює 

поточній операційній вартості, тобто сумі бухгалтерського значення 

інвестованого капіталу та капіталізованої вартості показника економічної 

доданої вартості за звітний період, то вартість майбутнього зростання дорівнює 

нулю. Якщо вартість майбутнього зростання дорівнює нулю, значить, зростання 

EVA в майбутньому не є необхідним для забезпечення задовільного рівня 

дохідності (на рівні витрати на капітал) здійснених інвестицій [142].  

Для того, щоб забезпечити інвесторам задовільний рівень дохідності 

поточної операційної вартості достатньо буде значення показника чистого 

операційного прибутку після оподаткування (NOPAT) за звітний період: 

𝒄𝒄 × 𝑰𝑰𝑵𝑵𝑬𝑬𝒑𝒑 = 𝑐𝑐 × �𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑐𝑐
� = 𝑐𝑐 × 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 × 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝑐𝑐 × 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑬𝑬𝑵𝑵𝒑𝒑  10 

Але, якщо значення майбутньої вартості зростання не дорівнює нулю, тоді 

компанія має забезпечити «с-дохідність» інвестицій не тільки щодо поточної 

операційної вартості, а й щодо майбутньої вартості зростання.  У такому 

випадку, значення чистого операційного прибутку після оподаткування буде 

недостатньо. Крім того, збереження незмінного значення показника EVA за 

звітний період забезпечує «с»-дохідність поточної операційної вартості, проте не 

забезпечує належного рівня дохідності майбутньої вартості зростання. Для 

забезпечення «с»-дохідності майбутньої вартості зростання – необхідно 

досягнення зростання EVA в майбутньому [142]. Доказом цього є аналіз 

наступних формул. 

𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁0 = ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 + ∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+ ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1                      (2.19) 

 Дана рівність справджується за припущення, що очікувана дохідність від 

ринкової вартості інвестованого капіталу (ринкової вартості підприємства) 

10 𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 за припущення, що чисті інвестиції дорівнюють 0, отже, 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1: 
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дорівнює сумі зміни вартості за звітний період у порівнянні з попереднім та 

реалізованим у звітному періоді значенням вільного грошового потоку: 

𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 −𝑀𝑀𝑁𝑁0 = 𝑐𝑐 × 𝑀𝑀𝑁𝑁0,                        (2.20) 

де 𝑀𝑀𝑁𝑁0 = 𝐼𝐼𝐶𝐶0 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁0,  

𝑀𝑀𝑁𝑁1 = 𝐼𝐼𝐶𝐶1 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁1 − ∆𝐼𝐼𝐶𝐶1 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 + 𝑐𝑐 × 𝐼𝐼𝐶𝐶0 − ∆𝐼𝐼𝐶𝐶1. 

  Підставивши вищенаведені значення у формулу (2.20), отримаємо: 

𝐼𝐼𝐶𝐶1 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 + 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 + 𝑐𝑐 × 𝐼𝐼𝐶𝐶0 − ∆𝐼𝐼𝐶𝐶1 − �𝐼𝐼𝐶𝐶0 +

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁0�

= 𝑐𝑐 × �𝐼𝐼𝐶𝐶0 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐 + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁0� 

 Спростивши даний вираз, отримаємо рівність (2.19), з якої можна 

визначити два джерела «с-дохідності» майбутньої вартості зростання: 

1) Зростання поточного значення показника EVA у наступному періоді у 

порівнянні зі звітним; 

2) Зростання очікуваних майбутніх значень EVA, що виражається у зростанні 

вартості майбутнього зростання (∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁). 

Як саме визначити очікуване інвесторами значення майбутніх ∆EVA, які 

сприятимуть створенню вартості та забезпеченню добробуту інвесторів 

підприємства, буде досліджено у розділі 3. 

 Отже, взаємозв’язок показника EVA та вартості підприємства можна 

довести не тільки теоретично, а й практично. Адже у результаті проведеного 

регресійного аналізу доведено, зміна ринкової вартості більшою мірою пов’язана 

із зміною значень показника EVA, ніж з іншими традиційними показники, 

визначеними на базі фінансової звітності (чистий прибуток, NOPAT, EBIT, 

EBITDA). Ринкова вартість являє собою суму інвестованого капіталу та 

майбутніх значень економічної доданої вартості – ринкової доданої вартості. 

Виходячи з цього, запропоновано альтернативний підхід до оцінки та аналізу 

створення вартості, який визначає вартість як суму поточної операційної 
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вартості та вартості майбутнього зростання. Тому для побудови ефективного 

вартісно-орієнтованого управління на підприємстві необхідно застосовувати 

показник EVA не тільки в якості індикатора минулих результатів діяльності, а й 

для відображення очікувань інвесторів щодо майбутньої результативності 

підприємства. 
 

 

2.3. Моделювання залежності акціонерної вартості від генерованої 

підприємством економічної доданої вартості.  

 Додатне значення EVA (> 0) часто ототожнюють із  забезпеченням 

добробуту (англ. «wealth creation»)  та створенням акціонерної вартості (англ. 

«shareholder value creation», «excess value creation», «excess investor return»), а 

від’ємне значення – із її поглинанням. Тому поряд з визначенням взаємозв’язку 

із ринковою вартістю підприємства наступним завданням проведення даного 

дослідження є визначення залежності акціонерної вартості від генерованої 

підприємством економічної доданої вартості. Для цього сформулюємо наступну 

гіпотезу: 

Гіпотеза 2: Значення показника EVA за періоод є індикатором створення 

акціонерної вартості. 

 Для початку визначимо, що являє собою створення акціонерної вартості  

протягом періоду, що закінчується у часі t. Використовуючи зазначене у 

попередньому підрозділі визначення, вартість підприємства у періоді 𝑡𝑡 − 1 

(𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1) – це наявна на кінець періоду 𝑡𝑡 − 1 сума вимог усіх капіталодавців.  Так 

само на кінець періоду 𝑡𝑡 усі інвестори володіють вартістю підприємства, що 

дорівнює 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 та мають у розпорядженні величину вільного грошового потоку, 

зароблену за період – 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡.  Для визначення зміни акціонерної вартості за 

звітний період необхідно порівняти суму усіх інвестицій періоду 𝑡𝑡 та наявної для 

розподілу між інвесторами величини вільного грошового потоку (FCF) із 

величиною їхніх вимог на початок звітного періоду (𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1). Для створення 
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вартості недостатньо просто порівняти перевищення суми (𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) із 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1, оскільки інвестори, вклавши кошти у підприємство, очікують норму 

дохідності на вкладений капітал – 𝑐𝑐. Таким чином, акціонерна вартість 

підприємства зростає протягом аналізованого періоду 𝑡𝑡 (∆𝑁𝑁𝑡𝑡) лише тоді, коли 

вартість підприємства та генерована сума вільного грошового потоку (𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 +

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) перевищують вартість підприємства на початок періоду (𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1) з 

урахуванням очікуваної інвесторами норми дохідності (𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1 ∙ с), тобто 

очікуваної у періоді 𝑡𝑡 − 1 вартості підприємства та генерованої у періоді 𝑡𝑡 

величини вільного грошового потоку [104]: 

(𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) > (M𝑁𝑁𝑡𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1 ∙ с) 

 Зміну акціонерної вартості можна визначити за формулою: 

∆𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − M𝑁𝑁𝑡𝑡−1 ∙ (1 + 𝑐𝑐)                     (2.21) 

                                             𝐸𝐸𝑡𝑡−1[𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡] 

 Виходячи із зазначеного вище припущення, можна стверджувати, що: 

1) Акціонерна вартість у періоді 𝑡𝑡 = 1 створюється, якщо: 

𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 > 𝐸𝐸0[𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1] 

2) Акціонерна вартість у періоді 𝑡𝑡 = 1  не створюється, якщо: 

𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 𝐸𝐸0[𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1] 

 

3) Акціонерна вартість у періоді 𝑡𝑡 = 1  поглинається, якщо: 

𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1 < 𝐸𝐸0[𝑀𝑀𝑁𝑁1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1] 

 З вищенаведених нерівностей можна зробити висновок, що акціонерна 

вартість створюється та добробут інвесторів забезпечується у випадку 

перевищення досягнутих результатів над очікуваннями капіталодавців, що знову 

наголошує на необхідності врахування очікувань інвесторів в управлінні 

підприємством для забезпечення зростання його капіталізації та добробуту 

інвесторів. 
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 Для визначення залежності акціонерної вартості від генерованої 

підприємством економічної  доданої вартості у формулу (2.21), необхідно 

зробити наступні підстановки: 

1) 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 ; 

2) 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1; 

3) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − ∆𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡. 

У результаті трансформації формули (2.21) (див. Додаток Ж) отримаємо 

наступне:  

∆𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 + (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1       (2.21) 

 З формули (2.21) можна зробити висновок, що створена акціонерна 

вартість являє собою суму «реалізованої» економічної доданої вартості за 

звітний період та перевищення фактичного значення ринкової доданої вартості 

над очікуваним.  

 Стверджувати про те, що створена акціонерна вартість дорівнює 

економічній доданій вартості (∆𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡) можна лише, якщо: 

(𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1) = 0 

 Дана рівність можлива лише у 2 випадках: 

1) 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1 = 0 – такий варіант виникає тоді, коли ринкова вартість 

підприємства повністю відповідає бухгалтерській, яка включає в себе увесь 

людський та інтелектуальний капітал та ін., тобто 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 , а 𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡−1 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1. 

2) 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 −𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1 = 𝑐𝑐 ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1 – дана ситуація можлива у випадку, коли 

MVA зростає у такому темпі, що відповідає очікуваній величині дохідності від 

значення ринкової доданої вартості на початок звітного періоду [28, c. 34]. 

  Оскільки вищевказані випадки малоймовірні на практиці, то можна 

стверджувати, що значення показника EVA за період не є індикатором створення 

акціонерної вартості. Такий результат спростовує наведену у даному пункті 

гіпотезу. Доказом цього є також той аргумент, що окремі стратегічні дії чи 

прийняті рішення можуть призводити до зменшення значення показника за 

звітний період, проте зумовлювати його зростання у майбутньому, що, в 
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кінцевому випадку, сприяє зростанню MVA і, навпаки. Тому використання EVA 

за окремий період для розрахунку винагороди може мотивувати до помилкових 

дій [28, c. 35].  

  Трансформувавши формулу (2.22) далі (див. Додаток Ж), отримаємо: 

∆𝑁𝑁1 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 + (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴1 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴0), 

  𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴1 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+ 1+𝑐𝑐
𝑐𝑐
∑ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]

(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡−1
∞
𝑡𝑡=2 ; 

    𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴0 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟎𝟎
𝒄𝒄

+ 𝟏𝟏+𝒄𝒄
𝒄𝒄
∑ 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]

(𝟏𝟏+𝒄𝒄)𝒑𝒑
∞
𝒑𝒑=𝟏𝟏  ; 

 ∆𝑬𝑬𝟏𝟏 = (𝟏𝟏+𝒄𝒄)
𝒄𝒄

(∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏 − 𝑬𝑬𝟎𝟎[∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏]) + (𝟏𝟏+𝒄𝒄)
𝒄𝒄

(∑ 𝑬𝑬𝟏𝟏[∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑]−𝑬𝑬𝟎𝟎[∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑]
(𝟏𝟏+𝒄𝒄)𝒑𝒑−𝟏𝟏

)∞
𝒑𝒑=𝟐𝟐       (2.23) 

Таким чином, створена акціонерна вартість – це сума двох компонентів: 

1. Капіталізованої вартості  різниці між фактичним та очікуваним значенням 

∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴; 

2. Капіталізованої теперішньої вартості додаткових ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴, очікуваних у 

майбутньому [148].  

Отже, з отриманої формули (2.23.), можна зробити висновок, що існує два 

шляхи створення акціонерної вартості для забезпечення добробуту інвесторів 

компанії: 

1) Перевищення досягнутого у звітному періоді значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 у порівнянні з 

очікуваним [149]; 

2) Зростання значення вартості майбутнього зростання, тобто ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 > 0. 

  Тобто зростання акціонерної вартості можливе як за рахунок вже 

здійснених інвестицій, так і за рахунок майбутніх інвестицій.  Зростання ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 у 

порівнянні з очікуваним можливе внаслідок: 

• Дій та прийнятих менеджментом рішень для зменшення витрат та 

збільшення доходів у періоді 𝑡𝑡 + 1 і далі; 

• Змін навколишнього середовища діяльності  фірми, зокрема, у зв’язку із 

діями конкурентів; 

• Змін загальної економічної ситуації (спад, підйом).  
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  Таким чином, лише перший із вказаних факторів пов'язаний безпосередньо 

із діями та рішеннями менеджерів та є передумовою їх винагороди. Хоча досить 

важко розділити джерела зростання акціонерної вартості, які залежать та не 

залежать від дій та рішень менеджерів і пов’язані із зовнішніми факторами 

діяльності підприємства. На додачу до вказаного вище, компанія може 

створювати вартість для інвесторів у разі здійснення нових інвестицій, що 

сприятимуть зростанню майбутніх значень економічної доданої вартості. Інакше 

кажучи, реалізація нових проектів з позитивним NPV сприяє зростанню 

акціонерної (понад очікування) вартості. 

  Розраховані за формулою (2.21) значення створеної додаткової вартості 

підприємствами АПК у 2011–2016 рр. наведені у табл. 2.18. 

  З наведених у табл. 2.18. значень, можна стверджувати, що більшість 

підприємств АПК за аналізований період часу не створюють акціонерну вартість, 

тобто фактична ринкова вартість та зароблений FCF є нижчими за очікування 

інвесторів. 

Таблиця 2.18. 

Створення акціонерної вартості (∆𝑬𝑬𝒑𝒑) досліджуваної вибірки  
підприємств АПК у 2011-2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
"Avangard" -   84 932         89 841        15 354        733 165          306 102              8 563    
"Agroliga"  н/д         1 466          1 358            1 633    -           541              3 506    
"Agroton" - 161 328    -    48 177    -   65 877          39 077              9 843            16 390    
"Astarta" - 459 505         27 204    -     5 601    -   185 454          123 394            32 398    
"IMC"  н/д       90 343    -   62 641    -     13 323    -      43 090              9 679    
"Kernel" -   94 043    -  265 709    - 509 004    -    501 056    -      87 860          424 521    
"МХП" - 898 088        328 642        32 341    - 1 297 764    -    122 819    -    380 512    
"Ovostar"  н/д        59 744          8 149    -      22 571            31 601    -      24 777    

Джерело: розраховано автором 

 
  Отримані результати підтверджують, що значення EVA за звітний період 

не є індикатором створення вартості для інвесторів. Адже середні значення ∆𝑁𝑁𝑡𝑡 

для підприємств АПК не дорівнюють періодичним  значенням показника EVA, 

крім того, динаміка цих показників також може бути різною  (рис. 2.14.). 
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Рис. 2.14. Співставлення середніх для досліджуваної вибірки підприємств 

АПК значень ∆V та EVA у 2011-2016 рр., тис. дол. 
Джерело: побудовано автором 

 
  Отже, у результаті проведеного дослідження залежності акціонерної 

вартості від значень показника EVA можна визначити, що значення показника 

економічної доданої вартості за окремий період не є індикатором створення 

акціонерної вартості. EVA – це бухгалтерська концепція залишкового прибутку, 

яка говорить про отримання прибутку (збитку), який перевищує (або є меншим 

за) витрати на капітал, інвестований у підприємство. Бухгалтерські показники не 

можуть бути індикаторами створення акціонерної вартості. Вартість фірми та її 

зростання за певний період часу, в основному, пов’язані із змінами в очікуваннях 

стосовно зростання майбутніх грошових потоків компанії, а також змінами у 

ризиках фірми, які виражаються у зміні ставки дисконтування. У той час як 

бухгалтерська звітність, що використовується для розрахунку показника, лише 

відображає історичні результати діяльності компанії. Як звіт про фінансові 

результати (що пояснює джерела отримання прибутків та здійснені витрати), так 

і баланс (що є відображенням фінансового стану активів  та зобов’язань 

підприємства) є джерелеми минулої інфрмації на певну дату. Як наслідок, 

неможливо, щоб бухгалтерські показники результативності були індикаторами 

створеної вартості. П. Фернандез у своїй роботі «EVA do not measure value 

creation» підтверджує, що бухгалтерські концепції залишкового прибутку 
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(зокрема, EVA, економічний прибуток (EP) та додана вартість грошових потоків 

(CVA)) не вимірюють вартість, що створюється [150].  

  Поряд із зазначеною вище проблемою використання періодичного 

показника економічної доданої вартості можна назвати такі основні недоліки 

його застосування як концепції вартісно-орієнтованого контролінгу на 

підприємстві: 

1. Можливість маніпулювання. Оскільки показник економічної доданої 

вартості є бухгалтерським, то, використовуючи ті чи інші методи облікової 

політики, можна впливати на значення показника за окремі періоди [151]. 

Особливо явним цей недолік може бути у тому випадку, коли існує інтерес 

менеджера до отримання винагороди, розрахованої на основі значення EVA за 

звітний період. Це зумовлено тим, що менеджери  мають вплив на бухгалтерські 

значення, що використовуються для оцінки результативності діяльності, не за 

рахунок прийняття тих чи інших рішень, а за рахунок подання звітної інформації 

у тому вигляді, як це вигідно для розрахунку їхньої винагороди.  У такому 

випадку менеджери схильні до викривлення інформації для досягнення вищої 

винагороди. Такі дії є проявом так званого «управління прибутками» (англ. 

«earnings management»). Управління прибутком (або «творча бухгалтерія») – це 

стратегія, яку використовують менеджери для генерування прибутків за рахунок 

управлінських повноважень та свободи дій щодо вибору облікової політики та 

впливу на значення операційних грошових потоків [46].  

2. Складність розрахунку – дана проблема є наслідком попередньої. Адже 

для отримання саме «економічного», а не бухгалтерського значення 

пропонується ряд коригувань, який налічує близько ста шестидесяти можливих 

варіантів. Тому визначення релевантних для конкретного підприємства 

коригувань в залежності від галузі та особливостей його діяльності, 

використовуваних методів облікової політики та характерних ризиків 

перетворює розрахунок показника у трудоємкий та тривалий процес [151]. Тому 

у даній роботі ми незначну увагу приділяємо коригуванням, адже для кожного 
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підприємства вибірки вони будуть різними. Чим більш ускладненим буде 

розрахунок показника, тим більше часу треба буде для проведення 

роз’яснювальних робіт працівникам компанії та забезпечення розуміння ними 

технічних аспектів розрахунку показника. 

3. Недоінвестування – відхилення проектів з позитивним значенням 

чистої теперішньої вартості у разі від’ємних або надто низьких значень величин 

економічної доданої вартості. Адже бонус, розрахований на основі таких 

значень, може бути або низьким, або взагалі відсутнім навіть за умов, що не 

залежать від рішень чи дій менеджменту [152].  

4. Проблема короткостроковості – це суттєвий недолік концепції EVA, 

що передбачає можливість недалекоглядної поведінки менеджера. Наприклад, 

реалізація інвестиційного проекту, що характеризується значними 

капіталовкладеннями, витратами на рекламу, дослідження та розвиток та ін., 

призводить до зниження значення показника залишкового прибутку у перші 

роки реалізації проекту. Це спонукає до відхилення стратегічних проектів у 

випадку, якщо винагорода розраховується на основі значення показника за 

період або на основі зміни показника у порівнянні з попереднім періодом. У 

таких випадках необхідним є здійснення коригувань значень показника, 

наприклад, коригувань пов’язаних із витратами на дослідження та розвиток. 

Інший випадок недалекоглядної поведінки менеджера виникає, коли його 

часовий горизонт прийняття рішень коротший за період реалізації 

інвестиційного проекту. 

  Крім того, як для будь-якого абсолютного показника, для EVA характерна 

проблема порівняння з аналогічними показниками інших підприємств. Для 

кращого розуміння ефективне використання показника можливе лише в 

динаміці. В ідеальному випадку використання того чи іншого показника має 

свідчити про зміну доданої вартості, що створюється, внаслідок прийняття того 

чи іншого проекту або рішення. У випадку використання періодичних значень 

EVA, винагорода виплачуватиметься лише у періоди, коли EVA>0, що може 

сприяти відхиленню проектів із позитивним значенням NPV [153, 154, 155, 156]. 
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  Б. Стюарт обґрунтовує та рекомендує використовувати зміну значення 

показника EVA у порівнянні із значенням минулого періоду – ∆EVA – як 

ключового показника оцінки результативності та розрахунку винагороди 

менеджера [157]. Сутність даного показника як інструменту контролінгу 

поведінки полягає у тому, що позитивне значення має місце лише тоді, коли 

приймаються ті рішення і дії, які сприяють створенню доданої вартості у 

звітному періоді у порівнянні із попереднім. Проте питання відповідності 

показника ∆EVA критерію конґруентності цілей залишається відкритим. Автори 

Т. Балденіус та ін. у своїй статті «Zurück zu EVA» [157],  досліджуючи питання 

доцільності та ефективності використання показника ∆EVA,  зазначають, що 

сума дисконтованих значень ∆EVA принаймні пропорційно дорівнює чистій 

теперішній вартості проекту. Для доказу цього автори вводять додатковий 

коефіцієнт: (1 − у), де у =  1/(1 + 𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶). 

Відповідно теорема Люке-Прайнрайха  у даному випадку виглядає 

наступним чином: 

∑ γt∆EVAt = (1 − γ)NPVT+1
t=1                               (2.24) 

Відповідність суми дисконтованих значень ∆EVA  та чистої теперішньої 

вартості з урахуванням зазначеного коефіцієнта можлива за наступних 

припущень:  

1) Капіталізація інвестицій у 0-му періоді та їхнє повне списання протягом 

життєвого циклу проекту; 

2) Надходження усіх прогнозованих грошових потоків починаючи з 

першого року до T-го періоду [157]. 

Враховуючи наведені вище припущення, EVA0 = EVAt+1   = 0. 

Роз’яснення формули (2.24.) наведено у Додатку З [157].  

  Показник відповідає критерію конґруентності. Відповідно до формули 

(2.24) можна стверджувати про слабку форму відповідності критерію 

конґруентності цілей за різних  часових преференцій менеджерів та власників 

компанії [73]. Крім того, показник ∆EVA відповідає таким критеріям, зазначеним 

у розділі 1, як: 
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-  Контрольованість – менеджмент компанії може своїми діями та 

рішеннями впливати на зміну показника економічної доданої вартості у 

динаміці; 

- Нижчий ризик маніпулювання значеннями ∆EVA, ніж значеннями EVA за 

окремі періоди; 

- Зрозумілість – показник є простим для розуміння, якщо розрахунок EVA 

не ускладнений значною кількістю коригувань; 

- Врахування очікувань інвесторів – важливе значення для аналізу створення 

вартості є аналіз очікування інвесторів щодо майбутніх EVA. Врахування 

очікуваних ∆EVA є невід’ємною складовою при побудові ефективної системи 

вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві.  

  Очікування інвесторів щодо діяльності компанії є одним із визначальних 

факторів зростання ринкової вартості підприємства не тільки з теоретичної точки 

зору, як було зазначено вище, а й з практичної. Так, одним із останніх доказів 

цього є приклад Apple. Після оголошення фінансових показників за 2 квартал 

2015 року акції Apple впали на 8,3 %, з 131,25 дол. до 120,33 дол. за акцію менше, 

ніж за 10 хв. Через падіння вартості акцій капіталізація компанії знизилась на 62 

млрд. дол.: з 760,9 млрд. до 698,9 млрд. доларів. У своєму квартальному звіті 

Apple повідомила про зростання виручки (33%) і прибутку (38%) у порівнянні із 

аналогічним періодом минулого року. 63,2 % усієї виручки склали продажі 

iPhone. Інвесторів компанії занепокоїла така залежність Apple від iPhone, доходи 

від продажу яких складають більше половини виручки за квартал, навіть не 

зважаючи на зростання доходів. Також у аналітиків виникли питання через 

значний запас грошових коштів, що на кінець вказаного звітного періоду  

становили 202,9 млрд. дол. Дехто вважає, що Apple майже досягла «верху» свого 

розвитку.  

  Даний приклад показує, що ціна акції відображає очікування інвесторів 

щодо майбутніх грошових потоків, які компанія може генерувати. Якщо 

очікування падають, те саме відбувається і з ціною та, відповідно, капіталізацією 
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підприємства, навіть якщо доходи зростають, а рентабельність капіталу 

залишається на високому рівні. 

  Оскільки менеджмент компанії не може безпосередньо впливати на  ціну 

акції підприємства на ринку капіталів, він може робити це опосередковано – 

підвищуючи результативність діяльності та шляхом комунікації досягнутих 

результатів, драйверів прибутковості, бачення подальшого розвитку та 

майбутніх переваг компанії. Управління компанією на основі очікувань (англ. 

«Expectations-Based Management», EBM) є однією із новітніх концепцій 

управління вартістю [95]. 

Розуміння концепції управління на основі очікувань (EBM) дозволяє: 

• Встановити причинно-наслідкові зв’язки між результативністю 

діяльності підприємства та цінами на його акції. Результативність має 

вимірюватись не відносно витрат на інвестований капітал,  а відносно 

перевищення отриманого результату над очікуваним. 

•   Використовувати дві мінімальні очікувані норми дохідності (щодо 

інвестицій, які мають сприяти зростанню цін на акції), а не одну. Ринок 

відображає очікування щодо рентабельності існуючого інвестованого капіталу у 

ціні на акцію. Інвестиції здійснюються для підтримки очікуваного рівня 

дохідності існуючого інвестованого капіталу. Для успішних компаній зазвичай 

цей рівень перевищує витрати на капітал. Реалізовані інвестиції, рентабельність 

яких нижча, ніж очікується, але перевищує витрати на капітал – це краще, ніж 

відсутність інвестицій взагалі. Проте у даному випадку  ціна акцій не буде рости 

у достатньому темпі для покриття витрат на власний капітал.  Нові інвестиції, 

такі як, наприклад, поглинання інших підприємств, є неочікуваними, і, у 

випадку, якщо вони є успішними, то створюватимуть додаткову вартість 

протягом того часу, поки рентабельність перевищуватиме витрати на капітал. 

Таким чином, для сприяння зростанню цін на акції необхідно забезпечувати 

рентабельність інвестованого капіталу вищу за очікувану для існуючих 

інвестицій (перша мінімальна очікувана норма дохідності) та дохідність вищу за 
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витрати на капітал – для нових інвестицій (друга мінімальна очікувана норма 

дохідності). 

• Підвищити ефективність комунікації з потенційними інвесторами. 

Менеджери можуть впливати на очікування, так як вони краще поінформовані 

щодо перспектив та потенціалу зростання вартості підприємства. Т. Коупленд та 

А. Долгофф стверджують, що на основі проведених емпіричних досліджень 

можна стверджувати, що інформація щодо довгострокового зростання та 

розвитку фірми  набагато важливіша, ніж інформація щодо минулих результатів.  

• Вдосконалити систему бюджетування та планування. EBM передбачає, 

що результати будуть вищі за очікувані, коли очікування будуть враховані у 

процесі планування та бюджетування на підприємстві. 

• Забезпечити систему мотивації, що більшою мірою буде пов’язана із 

результативністю. Замість концентрації на фіксованій заробітній платі та 

бонусі, варто поділити загальну компенсацію на компоненти очікувані та 

неочікувані, а потім визначити, що «неочікувана» плата це та, яка підлягає 

ризику та може бути виплачена, якщо досягнуті результати перевищать очікувані 

інвесторами. 

• Використовувати ціну акції як дедуктивну базу для визначення очікувань 

на ринках капіталів. Ціна акції містить в собі значну кількість інформації. 

Використовуючи ціну акції як базу для визначення очікувань щодо зростання 

доходів, операційного прибутку, рентабельності інвестованого капіталу, 

оборотності капіталу та фінансового левериджу, можна зрозуміти різницю між 

очікуваннями ринків капіталів і тим, що реально може запропонувати 

менеджмент на певний момент часу [159, c. 8].  

  Тому варто враховувати не тільки поточну вартість підприємства та 

історичну результативність при побудові системи управління вартістю, а й 

потенціал створення вартості у майбутньому. Отже, ключовою характеристикою 

EBM являється визнання того факту, що на курс акцій компанії впливає зміна 

показників в порівнянні з їх очікуваними значеннями. Очікувані значення 
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формуються ринком (аналітиками) на основі інформації, яка надається топ-

менеджерами компаній. Розрахований щорічно показник ЕВМ дорівнює різниці 

фактичного та очікуваного економічного прибутку (EVA) як компанії в цілому, 

так і її підрозділів: 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]                              (2.25) 

  Значення показника економічної доданої вартості 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 не враховує 

очікування інвесторів, тому  для того, щоб визначити величину створеної 

вартості, необхідно визначити та врахувати очікування інвесторів щодо значення 

економічної доданої вартості (𝐸𝐸𝑡𝑡−1[𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]). 

  Фактично, можна стверджувати, що формула (2.25) є частиною 

трансформованої формули створення додаткової вартості: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]; 

            = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]); 

            = ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]. 

  Якщо фактичне значення перевущує очікуване (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀 > 0), то компанія 

перевершила очікування інвесторів, тому ринкова капіталізація зросте. Якщо 

фактичне значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 нижче за очікуване (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀 < 0), це означає, що 

компанія не виправдала очікувань інвесторів, тому ринкова вартість її знизиться, 

незважаючи на можливий ріст в динаміці показників прибутку чи обсягів 

інвестованого капіталу. Менеджмент на основі очікувань являє собою ланку між 

заданими критеріями ефективності діяльності, системою її оцінки та 

досягнутими результатами. Головна теза EBM: курс акцій зростає, якщо 

ефективність діяльності перевищує очікування ринку. 

  Тому на основі проведених у пункті 2.2 та 2.3 досліджень та визначивши 

переваги і недоліки значення показника EVA за період, на нашу думку, варто 

використовувати похідний від EVA показник, а саме зміну значення показника 

EVA у порівнянні із значенням минулого періоду – ∆EVA у якості концепції 

вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві. Крім того, на нашу думку, 

при інтеграції даного показника у систему планування і контролю, мотивації та 
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комунікації варто враховувати закладені у ринковій вартості підприємства 

очікувані інвесторами майбутні ∆EVA. 

  Розраховані фактичні значення ∆EVA для підприємств АПК за 

аналізований період наведені у Додатку И. У зв’язку із погіршенням результатів 

діяльності у 2013–2014 рр., спостерігається зменшення показників ∆EVA  у 

цілому по всіх підприємствах. Проте, починаючи з 2015 року, спостерігається 

позитивна динаміка змін значень показника EVA за результатами діяльності всіх 

підприємств досліджуваної вибірки, за витнятком від’ємного значення ∆EVA у 

підприємства «Avangard» у 2015 році та підприємства «Ovostar» у 2016 році.  

Проте порівнювати значення ∆EVA між підприємствами галузі, не можна, 

оскільки невирішеною залишається проблема характерна для періодичного EVA 

– проблема порівняння з аналогічними показниками інших підприємств, 

оскільки підприємства вибірки різні за розміром, мають різну величину 

інвестованого капіталу та обсяги реалізації продукції. Для вирішення даної 

проблеми у випадку необхідності проведення аналізу результативності 

підприємств галузі на основі показника ∆EVA, можна використовувати 

запропоновану Б. Стюартом у 2009 р. модифіковану версію ∆EVA – EVA-

Momentum [161]. 

  EVA-Momentum – це відносний показник, який характеризує зміну 

економічної доданої вартості компанії за визначений період у співвідношенні із 

обсягами реалізації продукції у попередньому періоді [161, 162]: 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 = ∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡
Виручка𝑡𝑡−1

= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−1
Виручка𝑡𝑡−1

                         (2.26) 

Ключовою перевагою даної концепції для нашого дослідження  є те, що 

показник не залежить від розміру компанії, що дозволяє використовувати його 

для порівняння та проведення бенчмаркінгу. Крім того, автори концепції 

зазначають, що: 1) показник є не бухгалтерським, а економічним; 2) врахування 

динаміки значень EVA вирішує проблему його недалекоглядності; 3) зростання 

значення є завжди позитивним; 4) показник є сигналом раннього попередження 

[161].  
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Для порівняння аналізованих підприємств АПК за результативністю, 

розраховано значення EVA-Momentum за 2011-2016 рр., що наведені у 

Додатку К. На рис. 2.13. зображені середні значення EVA-Momentum 

аналізованих підприємств за 2011–2016 рр. 

З наведеного графіку видно, що більшість підприємств досліджуваної 

вибірки мають від’ємне середнє значення показника за 6 років. В основному, такі 

результати обумовлені значним і різким спадом результативності діяльності 

підприємств у 2013–2014 рр. Проте у 2015–2016 рр.  для більшості підприємств 

характерна позитивна тенденція зростання економічної доданої вартості, а 

відтак, і значень показника EVA-Momentum.  

Отже, у результаті аналізу залежності акціонерної  вартості та добробуту 

акціонерів від генерованої підприємством економічної доданої вартості за 

відповідні періоди можна спростувати наведену у даному пункті гіпотезу. EVA 

як бухгалтерський показник не може бути індикатором створення акціонерної 

вартості, оскільки вартість створюється тоді, коли фактично досягнуті 

результати перевищують очікування інвесторів. 

 
Рис. 2.15. Середні значення EVA-Momentum для досліджуваної 

вибірки підприємств АПК у 2011–2016 рр., % 
Джерело: розраховано автором 
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 Тому для  мінімізації визначених недоліків використання показника EVA, 

запропоновано використання похідного показника – ∆EVA.  Його перевагами є 

контрольованість, нижчий ризик маніпулювання (у порівнянні з EVA), 

зрозумілість та простота розрахунку. Крім того, врахування очікуваних 

інвесторами значень ∆EVA, що закладені у ринковій вартості, є невід’ємною 

складовою запровадження ефективної системи мотивації, планування та 

контролю на підприємстві. 

 

Висновки до розділу 2 

У результаті проведеного вартісно-орієнтованого аналізу підприємств 

можна зробити наступні висновки: 

1. Досліджено підходи до розрахунку компонентів економічної доданої 

вартості з урахуванням особливостей ринків, що розвиваються. Розраховано 

значення показника EVA для вітчизняних підприємств агропромислового 

комплексу. Різкий спад рентабельності інвестованого капіталу в кінці 2013 р. та 

протягом 2014 р. зумовив перевищення витрат на капітал над їх дохідністю, що 

стало причиною падіння значення показника економічної доданої вартості 

майже по всіх підприємствах вибірки у 2013–2014 рр. Проте з 2015 року 

результативність покращилась у зв’язку із зростанням обсягів реалізації, 

виробничих потужностей та збільшенням частки експорту. Останнє, у свою 

чергу, дало змогу зменшити негативний вплив девальвації гривні. Очікується 

покращення результатів діяльності у наступних роках. 

2. Доведено гіпотезу: показник EVA у більшою мірою пов'язаний із 

вартістю підприємства ніж інші показники дохідності, такі як чистий прибуток, 

чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPAT), EBIT та EBITDA. 

Для підтвердження гіпотези використано лінійний регресійний аналіз. Ринкова 

вартість підприємства складається із бухгалтерського значення інвестованого 
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капіталу та суми усіх майбутніх (очікуваних) значень EVA – показника ринкової 

доданої вартості (MVA).  

3. У результаті оцінки отриманих, в основному, від’ємних значень 

показника MVA підприємств вибірки, можна стверджувати про низьку 

капіталізацію вітчизняних підприємств АПК. Різниця між ринковою та 

бухгалтерською вартістю визначається як обліковою політикою, так і оцінкою й 

очікуваннями учасників ринку капіталів. Отримані результати свідчать про те, 

що акції аналізованих підприємств є недооціненими. 

4. Важливе значення для підвищення капіталізації вітчизняних 

підприємств має врахування очікувань інвесторів у побудові системи вартісно-

орієнтованого контролінгу. Досліджено альтернативний підхід до визначення 

компонентів ринкової вартості підприємства: вартість підприємства складається 

з поточної операційної вартості та вартості майбутнього зростання. Саме оцінка 

вартості майбутнього зростання передбачає визначення очікувань інвесторів 

щодо зростання (зменшення) значень показника економічної доданої вартості у 

майбутньому. 

5. Досліджено залежність зміни акціонерної вартості від зміни значень 

показника економічної доданої вартості. Спростовано гіпотезу, яка твердить, що 

періодичний показник EVA є індикатором створення акціонерної вартості. 

Розраховані середні значення створеної акціонерної вартості для досліджуваної 

вибірки підприємств АПК не дорівнюють значенням показника EVA за період, 

крім того, динаміка цих показників є також різною. 

6. Компанія створює вартість для інвесторів протягом аналізованого 

періоду лише тоді, коли вартість підприємства та реалізована сума вільного 

грошового потоку перевищують вартість підприємства на початок періоду з 

урахуванням очікуваної інвесторами норми дохідності. Тобто акціонерна 

вартість зростає у випадку перевищення досягнутих результатів над 

очікуваннями капіталодавців, що знову підтверджує необхідність врахування 

очікувань інвесторів при розробці та впровадженні системи вартісно-

орієнтованого контролінгу на підприємстві. 
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7. Доведено, що існує 2 шляхи створення акціонерної вартості: 1) 

перевищення досягнутого у звітному періоді значення ∆EVA у порівнянні з 

очікуваним; 2) збільшення значення вартості майбутнього зростання. Тобто 

створення додаткової вартості можливе як за рахунок вже здійснених інвестицій, 

так і майбутніх інвестицій. 

8. Враховуючи отримані результати досліджень, у якості основи для 

розробки концепції вартісно-орієнтованого контролінгу нами обґрунтовано 

використання похідного показника – ∆EVA. Крім того, для ефективної побудови 

системи планування і контролю та мотивації менеджменту підприємства до 

прийняття рішень, дійсно орієнтованих на максимізацію вартості підприємства 

та добробуту акціонерів, варто враховувати очікування інвесторів щодо 

зростання показника економічної доданої вартості у майбутньому. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [73, 86, 

153, 160]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

3.1. Інтеграція вартісно-орієнтованих показників у систему 

планування та контролю на підприємстві 

Перевагою впровадження вартісно-орієнтованого контролінгу є 

вдосконалення систем планування і контролю на підприємстві, спрямування 

оперативних цілей та планів компанії  на реалізацію її стратегії. Планування та 

контроль, як сфери інтеграції вартісно-орієнтованого контролінгу у систему 

управління підприємством, полягають у визначенні стратегічних цілей та заходів 

для досягнення зростання вартості компанії у майбутньому із врахуванням 

необхідних для цього ресурсів, потенціалу та перспектив діяльності 

підприємства.   

 Класичними підходами для визначення інформаційної бази для 

планування є дані аналізованого підприємства або ж галузі.  Якщо компанія 

вибрала за основу результати своєї діяльності, то планові значення показників 

визначаються на основі результативності минулих періодів, наявних ресурсів та 

можливостей підприємства. З іншого боку, можуть використовуватись галузеві 

дані, що включають показники результативності конкурентів та середні галузеві 

значення у якості вихідної інформаційної бази [44, c. 141-142].  

 Поряд із «класичними» вихідними даними для планування у межах 

вартісно-орієнтованого контролінгу з урахуванням очікувань інвесторів, про що 

йшлося у попередньому розділі, у процесі планування та визначення цільових 

значень має сенс використання інформації з ринків капіталів, яка враховує 

очікування капіталодавців (як власників, так і кредиторів) щодо 

результативності підприємства у майбутньому. Очікування кредиторів мають у 

даному випадку другорядне значення, оскільки їхні вимоги зафіксовані в 

укладених угодах. Тому, коли мова йде про очікування капіталодавців, то, перш 
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за все, це стосується очікувань власників компанії, які можна визначити на 

основі аналізу значень ринкової капіталізації підприємства (у випадку 

лістингових компаній). Крім того, така інформація може бути отримана 

безпосередньо від учасників ринків капіталів (аналітиків, приватних та 

інституційних інвесторів) [44, c. 142].  

 Виділяють два підходи до планування із врахуванням очікувань інвесторів: 

1) підхід із безпосередньою орієнтацією на ринок капіталів; 2) підхід із 

опосередкованою орієнтацією на ринок капіталів. При прямій орієнтації на 

ринок капіталів вихідною базою є ринкова капіталізація підприємства, яка 

дозволяє визначити очікування щодо майбутньої результативності. Підхід із 

опосередкованою орієнтацією на ринок капіталів передбачає врахування 

очікувань інвесторів при розрахунку витрат на капітал або визначення 

мінімальної очікуваної норми дохідності [44, c. 144],  у якості якої зазвичай 

виступає ставка середньозважених витрат на капітал (WACC). 

Очікувані значення майбутніх EVA можна розрахувати дедуктивним 

методом, виходячи із значення вартості майбутнього зростання, яке можна 

отримати, знаючи ринкову вартість підприємства. Ринкова капіталізація 

використовується у якості вихідної бази для розрахунку планових значень 

показників результативності за умови, що вона реально відображає очікування 

інвесторів щодо фінансового розвитку підприємства [44, c. 145].  

У рамках підходу з безпосередньою орієнтацією на ринок капіталів 

виділяють декілька версій визначення очікуваних значень економічної доданої 

вартості. Перша і найпростіша версія, полягає у тому, що значення EVA за 

звітний період залишиться незмінним протягом усіх наступних періодів. 

Відповідно, очікування також будуть незмінними (форма вічної ренти) [44, 

c. 147-148]. Використання даного підходу можливе лише за припущення, що 

вартість майбутнього зростання дорівнює нулю (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. Визначення очікуваних незмінних значень EVA методом 

капіталізації 
Джерело: складено автором 

Такий метод оцінки очікуваних значень EVA можна порівняти із методом 

капіталізації доходів при оцінці вартості бізнесу. Метод  доцільно 

використовувати, щоб визначити очікувані EVA для підприємств із незмінними 

значеннями показника чи стабільними темпами його зміни. У такому разі має 

сенс використання «EVA-формули довічної ренти».  На практиці така ситуація є 

малоймовірною, що підтверджується динамікою значень показника економічної 

доданої вартості підприємств вибірки. Крім того, у розділі 2 нами була визначена 

важливість значень показника економічної доданої вартості не за окремий 

період, а його зміна в динаміці, ∆EVA. Очікування щодо змін показника EVA 

відображаються через показник FGV, який, зазвичай, не дорівнює нулю. Тому у 

даній роботі ми опиратимемось на 2 версію розрахунку, коли вартість 

майбутнього зростання не дорівнює нулю. 

Для розрахунку очікуваних значень ∆EVA необхідно з’ясувати ряд 

припущень, за яких цей розрахунок буде можливий. У першу чергу, варто 

визначити, який вплив матиме зміна значень показника ∆EVA на вартість 

підприємства. Для відображення впливу зміни значення показника економічної 

доданої вартості на зміну значення вартості майбутнього зростання 

використовується коефіцієнт 𝛼𝛼. Відтак, існує дві передумови вибору варіанта 

розрахунку значень очікуваних ∆EVA: 
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Припущення: 

1) 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡 = 0, отже  

𝑀𝑀𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡
𝑐𝑐

 

2)  𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡. , 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡. 

 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = (𝑀𝑀𝑁𝑁0 − 𝐼𝐼𝐶𝐶0) ∙ 𝑐𝑐  
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1. Зростання EVA трансформується у створення додаткової поточної 

операційної вартості, при цьому не зумовлюючи жодних змін значень 

вартості майбутнього зростання. Отже, : 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡., тобто ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 0. 

У такому разі 𝛼𝛼 = 0. 

2. Зміна показника EVA пов’язана зі змінами FGV [101, c. 45–46], тобто 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡., а ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 0. Значення 𝛼𝛼 у даному випадку не дорівнює 0. 

Використання першого варіанту (за припущення, що ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 0) 

передбачає, що «с-дохідність» від вартості майбутнього зростання 

забезпечуватиметься за рахунок зростання EVA в майбутньому: 

𝑐𝑐 × 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] + 𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡+1]
𝑐𝑐

                         (3.1) 

Трактувати вищенаведену формулу можна наступним чином. Кожний 

долар, на який зростає (спадає) значення EVA забезпечує зростання вартості за 

двома напрямами: додає долар до поточного значення вільного грошового 

потоку та долар до капіталізованої вартості (або 1/𝑐𝑐 до поточної операційної 

вартості). Враховуючи зазначене вище, загальний вплив  1 долара зростання EVA 

дорівнює наступній величині: 1 + 1/с [149]. Отже, кожний долар зростання 

(зменшення) значення EVA забезпечує (1 + с)/с додаткової поточної 

операційної вартості, не зумовлюючи при цьому зміну значення показника 

вартості майбутнього зростання (FGV) у наступних за звітним періодах. 

Виходячи із рівняння 3.1., для забезпечення задовільного рівня дохідності 

від майбутньої вартості зростання, очікувані значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 мають задовольняти 

рівняння: 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] ∙ 1+с
с

= 𝑐𝑐 ∙ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡                            (3.2) 

Таким чином, очікувані інвесторами значення ∆EVA можна розрахувати за 

формулою (трансформація формули наведена у Додатку Л): 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡 ∙
𝑐𝑐∙𝑐𝑐

𝑐𝑐∙�1𝑐𝑐+1�
=𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡 ∙

𝑐𝑐
(1с+с)

 , 

  або  𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] = 𝑐𝑐×𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑡𝑡
1+𝑐𝑐
𝑐𝑐

            (3.3) 
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Розрахунок за формулою (3.3) передбачає визначення незмінних 

абсолютних значень ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 за припущення, що вартість витрат на капітал (𝑐𝑐) 

залишається незмінною. Графічно розрахунок очікуваних ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 можна 

представити на рис. 3.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Визначення незмінних абсолютних значень очікуваних ∆𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄 
Джерело: складено автором 

 Аналізуючи рис. 3.2., можна виділити декілька основних недоліків 

наведеного вище варіанту розрахунку. По-перше, припущення щодо відсутності 

впливу змін значень EVA на вартість майбутнього зростання. Адже зміна 

значення показника насправді впливає як на значення поточної операційної 

вартості, так і на очікування інвесторів щодо майбутньої результативності 

(вартість майбутнього зростання). По-друге, за допомогою даного підходу 

можливе лише визначення незмінної абсолютної величини ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴, на яку 

зростатиме (зменшуватиметься) значення 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 у кожному наступному за звітним 

періоді (рис. 3.2.). 

 Для усунення зазначених вище недоліків існує другий варіант розрахунку 

очікуваних значень ∆EVA, який враховує вплив зміни значень показника EVA 

як на значення COV, так і на значення FGV. Для визначення очікуваних ∆EVA у 

EVA 

Період 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

 

… 

𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

 

𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

 
𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

 

… 

Варіант 1: Зростання (зменшення) показника ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 сприяє 
зростанню (зменшенню) COV, не змінюючи значення FGV 

 t       t+1             t+2          t+n … 

Припущення: 

1) 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡., 
    ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 0; 
2)  𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡. 

3) ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡.,  

                       𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1]= 

         = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁𝑡𝑡 ∙
𝑐𝑐

(1
с + с)

 

 

Значення EVA у   кожному 
наступному періоді зростає на 
одну й ту саму величину 
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майбутньому для забезпечення як мінімум задовільного рівня дохідності 

інвестицій за даним варіантом необхідно визначити ряд припущень: 

1. Припущення щодо моделі вартості майбутнього зростання: 

1.1. Визначення прогнозного періоду. Найбільш поширеним 

припущенням у даному випадку є визначення усього прогнозного 

періоду як періоду конкурентних переваг11 (англ. «competetive 

advantage period», CAP).   

1.2. Припущення щодо значень FGV у пост-прогнозний період. 

Найбільш зручними припущенням для простоти розрахунків є: 

FGV=0 у кінці прогнозного періоду (наприклад, 10 років). Таке 

припущення передбачає, що дохідність інвестицій після 

прогнозного періоду дорівнюватиме витратам на капітал. 

2. Припущення щодо темпів зростання EVA як протягом прогнозного 

періоду, так і протягом пост-прогнозного періоду. Найбільш поширеними 

припущеннями щодо темпів росту ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 є наступні. 

2.1. ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 є постійною незмінною абсолютною величиною. 

2.2. Майбутні ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 зростають в геометричній прогресії з постійним 

темпом росту (𝑔𝑔 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡). 

2.3. ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 є незмінною часткою інвестованого капіталу протягом 

прогнозного періоду. 

3. Припущення щодо впливу значень ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 на зміну вартості майбутнього 

зростання. Розрахунок коефіцієнта α, який відображає взаємозв’язок між 

∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 та ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁: 

∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 = 𝛼𝛼 × ∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴
𝑐𝑐

                                         (3.4) 
Виходячи із зазначеної вище формули, очікувані майбутні значення можна 

визначити двома методами: 

11Період конкурентних переваг – це період, протягом якого очікується отримання 
рентабельності інвестованого капіталу, що перевищує витрати на капітал. 
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3.1. За припущень, що рівень зростання інвестованого капіталу, 

рентабельність інвестованого капіталу та середньозважена вартість 

капіталу є незмінними величинами (константа), значення 𝛼𝛼 можна 

розрахувати за формулою: 

𝛼𝛼 = (1+𝑊𝑊𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼)×𝑔𝑔
𝑊𝑊𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑔𝑔

− 1                                   (3.5) 

3.2. Більш реалістичні значення можна отримати емпірично, у 

результаті регресійного аналізу ∆𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁 як функції від значень 

показника ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 [101, c. 45-46].  

Використовуючи такий підхід, значення очікуваних ∆EVA можна 

розрахувати за формулою: 

∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 = 𝑐𝑐×𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸
1+𝑐𝑐+𝛼𝛼

𝑐𝑐
                                             (3.6) 

Даний варіант є більш наближеним до практики, проте має ряд своїх 

недоліків. В першу чергу, проблеми використання підходу пов’язані із 

визначенням тривалості прогнозного періоду. «CAP»-підхід є зручним для 

здійснення розрахунків очікуваних значень ∆EVA, проте проблемним є 

визначення самого періоду, на який впливає ряд факторів діяльності 

підприємства. В першу чергу, проблема визначення періоду конкурентних 

переваг зумовлена відсутністю значних напрацювань в теорії та на практиці, 

тому дане питання потребує подальших досліджень. На практиці вибір 

тривалості CAP ускладнений рядом проблем. Вибір короткострокового CAP для 

визначення очікувань інвесторів часто призводить до результатів, коли поточні 

значення очікуваних ∆EVA значно перевищують минулі значення ∆EVA. З 

іншого боку, використання довгострокового CAP, передбачає прогноз 

результативності діяльності протягом періоду, який значно довший за період, 

який зазвичай використовується для оцінки вартості підприємства чи 

стратегічного планування. В кінці-кінців, припущення щодо CAP, як 

короткострокового, так і довгострокового, передбачають, що, наприклад, 

підприємство з постійними позитивними значеннями економічної доданої 
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вартості у кінці прогнозного періоду матиме нульове значення вартості 

майбутнього зростання, що є малоймовірним на практиці [142].    

 Іншим суттєвим недоліком використання останнього підходу є його 

складність, що визначається необхідністю здійснення значної кількості 

припущень.  

Тому для проведення даного дослідження ми користуватимемось другим 

методом та формулою (3.3) для розрахунку очікуваних у майбутньому ∆EVA для 

досліджуваної вибірки підприємств АПК станом на кінець 2016 року  (табл.  3.1). 

Таблиця 3.1 

Очікувані незмінні значення ∆EVA у майбутньому для досліджуваної 

вибірки підприємств АПК  (станом на кінець звітного 2016 року) 

Підприємство 
FGV,             

тис. дол.  
с,                      
% 

  
𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 

"Avangard"       743 504    15,36% 15197 
"Agroliga" -      17 769    14,06% -308 
"Agroton" -    200 074    14,78% -3809 
"Astarta"  -    243 847    15,62% -5143 
"IMC"           6 257    18,13% 174 
"Kernel" -    146 621    15,70% -3122 
"МХП"    1 498 527    15,60% 31529 
"Ovostar" -      16 110    14,15% -282 

Джерело: розраховано автором 

 Отже, з наведених у таблиці значень FGV для аналізованих підприємств 

АПК можна зробити висновок, що позитивне значення вартості майбутнього 

зростання говорить про очікування інвесторів щодо зростання економічної 

доданої вартості у майбутньому, а від’ємне значення FGV, навпаки, про 

зниження.  

Даний метод використовується у системі планування Metro Group (одне з 

найбільших у світі об’єднання оптових та роздрібних компаній). Компанія 

використовує ринкову капіталізацію як вихідну базу при плануванні для 

досягнення поставлених цілей та забезпечення зростання вартості. Metro Group 

використовує цільовий курс акцій, який наближений до реальної ринкової 

вартості корпоративних прав компанії. Визначення цільового курсу акцій 
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передбачає врахування не тільки ринкових значень, а й минулих результатів 

діяльності. 

Для кращого розуміння визначених очікуваних значень ∆EVA, розглянемо 

даний підхід до розрахунку на прикладі одного з підприємств вибірки – «МХП». 

Планові значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 пропонуємо розраховувати не на основі реального,  а 

цільового (або скоригованого) курсу акцій, визначення якого базується на аналізі 

наступної інформації:  

• стратегії діяльності підприємства; 

• оцінки минулих результатів діяльності; 

• очікуваннях менеджменту щодо майбутніх результатів.  

Комунікація вищевказаної інформації формує очікування інвесторів щодо 

діяльності та результативності компанії.  

Визначення скоригованого курсу з урахуванням минулої результативності, 

дозволяє згладити можливі значні коливання курсу акцій на ринку, які не завжди 

пов’язані із діяльністю компанії та діями її менеджменту. Тому побудова 

довгострокової системи мотивації з урахуванням реальної ринкової вартості 

акцій може бути неефективною. Цільовий курс акцій визначається «зверху-вниз»  

з урахуванням очікувань керівництва компанії [44, c. 181-182].  

Для прикладу та розуміння принципу розрахунку очікуваних змін значень 

показника економічної доданої вартості скористаємось вихідними даними 

підприємства «МХП». ПАТ «Миронівський хлібопродукт» є провідним 

виробником м’яса птиці в Європі, одним з найбільших виробників зерна та 

одним із лідерів м’ясопеперобки в Україні.  

У 2008 році МХП провело первинне публічне розміщення акцій на 

Лондонській фондовій біржі. На сьогоднішній день компанія належить до 

підприємств з найвищою ринковою капіталізацією в Україні, хоча і 

спотерігалась негативна динаміка курсу акцій та, відповідно, капіталізації 

підприємства, починаючи  з 2014 року (рис. 3.3.) 
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Рис. 3.3. Динаміка курсу акцій та ринкової капіталізації «МХП»  

у 2010–2016 рр. 
Джерело: складено автором на основі [117, 143] 

Такий різкий спад результативності акцій (майже вдвічі) у  2014 році був 

зумовлений погіршенням загальних результатів діяльності досліджуваної 

вибірки підприємств внаслідок загострення політичної та економічної кризи і 

девальвації гривні. Виручка знизилась лише на 8% (у порівнянні з попереднім 

2013 роком), а чистий збиток за даний період становив 412 млн. дол., що значною 

мірою було зумовлено збитком від курсових різниць внаслідок різкої девальвації 

гривні (табл. 3.2) [117].   

 Аналізуючи діяльність підприємства у 2015–2016 рр., можна говорити про 

покращення результативності, зокрема, досягнення позитивного значення 

чистого прибутку, зростання значення показника економічної доданої вартості 

на 206 800 тис. дол. у порівнянні із 2015 р. Спостерігався незначний спад ціни 

акції на ринку, що призвело до зниження ринкової капіталізації та вартості 

підприємства. Завдяки досягненню додатного значення EVA визначено додатне 

значення поточної операційної вартості та вартості майбутнього зростання за 

останній звітний період. Значення останнього свідчить про позитивні очікування 

інвесторів щодо майбутньої результативності діяльності даного підприємства. 
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Таблиця 3.2 

Показники результативності та вартості «МХП» у 2010–2016 рр., тис. дол. 
Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Виручка 944 206 1 229 090 1 407 522 1 496 079 1 379 048 1 183 283 1 135 462 

Чистий 
прибуток 

215 448 259 355 310 916 162 240 -412 338 -125 726 59 248 

EVA 150 124 162 004 181 931 -23 029 -731 007 -409 860 -203 060 

∆EVA н/д 11 881 19 927 -204 960 -707 978 321 147 206 800 

Ціна акції, дол. 17,10 10,82 15,25 17,03 9,20 9,30 8,79 

Ринкова 
капіталізація 

1 844 318 1 166 990 1 611 420 1 799 507 969 863 988 129 938 612 

Ринкова 
вартість 

2 679 332 2 067 510 2 754 868 3 075 329 2 205 842 2 280 696 2 136 164 

COV 2 889 563 3 397 650 3 883 811 2 398 219 -2 383 359 -237 884 637 637 

FGV -210 231 -1 330 141 -1 128 943 677 110 4 589 201 2 518 580 1 498 527 

 Джерело: розраховано автором 

 Відповідно до річної звітності підприємства «МХП» за 2016 рік основними 

напрямами розвитку на 2017 рік визначено наступні: 

- Початок другої фази будівництва першої лінії Вінницького комплексу для 

забезпечення  додаткових 130 000 тон виробничих потужностей. 

- Зростання експорту курятини до 220 000 тон. 

- Орієнтація на експорт та забезпечення правильної пропозиції продукції 

відповідно до географії збуту. 

- Початок будівництва альтернативного енергетичного комплексу у 

Вінниці. 

Менеджментом очікується подальше зростання фінансових результатів, 

зокрема, завдяки зростаючій частці надходжень валютної виручки від експорту 

курятини, олії та зерна. 

Важливим фактором, що впливає на очікування інвесторів є інформація 

про інвестиційну діяльність підприємства та злиття і поглинання (як фактичні, 

так і планові). У травні 2015 року «МХП» підписала угоду про обмін активами, 

відповідно до якої частку власності у Воронезькому агрохолдингу було замінено 

на частку акцій у групі компаній «Агрокультура Україна». Група компаній 

«Агрокультура Україна» – це підприємство з вирощування зерна із земельним 
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банком площею близько 60 тис. га у Львівській, Тернопільській та Івано-

Франківській областях України, де зберігається близько 90 тис. тон зерна. Крім 

того, підприємство придбало 100 % власності в групі компаній «Дністер-Агро» 

із земельним банком 10 000 га у Вінницькій області [117].  

 Для визначення скоригованого (планового) курсу варто проаналізувати 

детальніше динаміку курсу акцій підприємства «МХП» за останній звітний 

період (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Вартість акцій «МХП» на Лондонській фондовій біржі з  

01.01.2016 по 31.12.2016, дол. 
Джерело: побудовано автором на основі [143] 

 Вартість акцій підприємства була порівняно стабільною протягом усього 

минулого звітного періоду. На початок січня 2016 року ціна акції на ринку 

становила 8,7 дол. за акцію. Станом на кінець грудня 2016 року вартість акцій 

зросла на 1 % і становила 8,79 дол. за акцію.  

Відповідно до стратегії, прогнозів та очікувань менеджменту щодо 

майбутньої результативності даного підприємства можна припустити, що 

фінансові результати у наступних періодах покращуватимуться, що матиме 

безпосередній влив на зростання курсу акцій та ринкової капіталізації 

підприємства. На основі проведеного аналізу можна визначити скоригований 

курс акцій, що становить 10,10 дол. за штуку на кінець 2017 року. Крім того, на 
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основі історичної динаміки курсу акцій підприємсмтва (рис. 3.3) можна 

стверджувати про очікуване подальше зростання цін на акції підприємства до 

рівня 2012–2013 років у короткостроковій перспективі діяльності підприємства. 

Вихідні дані для розрахунку очікуваних змін значень економічної доданої 

вартості для досягнення цільової ринкової вартості підприємства наведено у 

табл. 3.3. За припущення, що кількість акцій залишиться незмінною, цільова 

ринкова вартість підприємства становить 1 078 496 тис. дол. 

Таблиця 3.3 

Розрахунок планових значень ∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 «МХП» на 2017 рік на основі 

скоригованого курсу акцій 

Ціна акції, дол. 
(середня) 8,88 

Скоригована 
ціна акції, дол. 10,1 

Кількість акцій     106 781 794    
Цільова ринкова 
капіталізація, 
тис. дол.         1 078 496    
Цільова ринкова 
вартість, 
тис.дол. 

        2 325 120    

COV, тис.дол.            637 637    
FGV, тис.дол.         1 687 483    
𝐸𝐸𝑡𝑡[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡+1] 35505 

Джерело: розраховано автором 

 Розраховане очікуване значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 становить 35 505 тис. дол і 

наближене до очікуваного значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 на ринку капіталів (31 529 тис. дол., 

табл. 3.1.). Графічно очікування щодо майбутньої результативності можна 

представити на рис. 3.5. 

Відповідно до графіку, наведеного нижче, можна стверджувати, що на 

основі даних 2016 року, який є базовим для розрахунку очікувань, інвестори 

очікують у подальшому зростання фактичного значення EVA (-203 060 тис. дол.) 

кожного наступного року до нескінченності на 35 505 тис. дол.  Звичайно, дане 

припущення є досить умовним і, виходячи з проведеного нами аналізу 
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підприємства, очікуємо, що позитивного значення економічної доданої вартості 

підприємство досягне швидше, ніж у 2022 році. Відтак, визначення очікуваних 

∆EVA рекомендуємо здійснювати на період тривалістю не більше трьох років. 

Враховуючи особливості невизначеного навколишнього середовища компаній, 

що функціонують на ринках, які розвиваються, рекомендуємо також постійний 

контроль фактичних ∆EVA із очікуваними та можливий перегляд очікуваних 

∆EVA для планування кожного звітного періоду. 

 
Рис.3.5. Очікувані зростання  значень показника EVA  

компанії «МХП» у майбутньому  
Джерело: розраховано автором 

 Таким чином, виділено п’ять етапів визначення очікуваних значень ∆EVA: 

1. Аналіз минулих результатів та оцінка потенціалу зростання вартості у 

майбутньому на основі планів, очікувань менеджменту та визначеної 

стратегії підприємства. 

2. Розрахунок ринкової капіталізації на основі визначеного скоригованого 

ринкового курсу акцій.  

3. Вартість майбутнього зростання визначається як різниця між ринковою 

капіталізацією (яка відображає очікування) та поточною операційною 

вартістю. 
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4. Очікуване значення ∆EVA визначається виходячи із величини вартості 

майбутнього зростання та являє собою незмінну абсолютну величину, на 

яку зростатиме поточне значення EVA у кожному наступному періоді (за 

принципом вічної ренти). 

5. Інтеграція очікуваних ∆EVA у систему планування і контролю на 

підприємстві.  

Побудова системи планування із врахуванням очікувань в межах вартісно-

орієнтованого управління дозволить вдосконалити процеси планування, 

бюджетування і контролю для забезпечення зростання вартості підприємства,  

задоволення очікувань та створення вартості для інвесторів. Також врахування 

очікувань щодо результативності діяльності сприятиме підвищенню 

ефективності системи мотивації на підприємстві. 

Отже, у даній роботі планування результативності пропонується 

здійснювати на основі даних минулих результатів, очікувань менеджменту та 

інвесторів щодо діяльності компанії. Даний підхід дозволить інтегрувати 

очікування інвесторів в управління підприємством, при цьому наблизивши 

очікувані значення до реально можливих за рахунок врахування стратегії 

діяльності. 

 

 

3.2. Розробка бонус-плану на основі концепції економічної доданої 

вартості 

Створене «вартісне бачення» має матеріалізуватись у винагороду, а саме 

винагороду на основі результативності діяльності кожного працівника (англ. 

«pay-for-performance»). На практиці це можна реалізувати за рахунок саме 

змінної частини заробітної плати. Формування змінної частини оплати, 

принципи визначення її величини, додаткові заохочення – всі ці механізми 

підлаштовуються під завдання виявлення вкладу топ-менеджменту та 

працівників нижчих рівнів організаційної структури у створення вартості 
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компанії. Це досягається різними засобами. Зокрема, через пряму прив'язку 

змінної частини зарплати до конкретних вартісно-орієнтованих показників 

результативності. 

Так, наприклад, відбувається у німецькій компанії Siemens, де ще з 1998 

року 60% винагороди 500 управлінців прив'язані до показника зростання 

економічного прибутку, а для персоналу нижчих рівнів – від 15% до 20% 

зарплати. Другий спосіб – використання принципу накопичення частки бонусів 

та їх виплати за умови досягнення цільових завдань щодо зростання вартості 

компанії. Подібний принцип, наприклад, в американській Dow Chemical 

дозволив різко підвищити ефективність багатьох підрозділів, розміщених по 

всьому світу. Третій спосіб – виплата частини зарплати у формі опціону на акції 

компанії. Наприклад, в Cadburry Schweppes саме в ході впровадження системи 

участі співробітників у статутному капіталі 20% персоналу стали власниками 

акцій. Досвід компаній, залучених в управління вартістю, говорить про те, що у 

менеджерів вищої ланки в середньому 50% їх оплати прямо залежить від 

показників вартості компанії [152, 166]. 

Тому необхідним фактором забезпечення успішної роботи компанії є вдале 

формулювання системи цілей, чітке доведення їх до кожного працівника, 

мотивація персоналу на основі оцінки внеску кожного працівника у створення 

вартості компанії.  

Можна виділити наступні аргументи щодо використання системи 

мотивації орієнтованої на результативність: 

1)  орієнтація на результат – працівник отримує винагороду за досягнення 

результату та виконання робіт, які приводять до реалізації стратегії 

компанії; 

2) керованість – дозволяє коригувати направлені зусилля працівників 

шляхом встановлення індивідуальних цілей та шляхів їх досягнення; 

3) справедливість – достойна оцінка внеску працівника у загальний успіх 

компанії та справедливий розподіл ризиків (між працівником та 

компанією) у разі невдачі; 
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4) зрозумілість – працівник розуміє, за що компанія готова дати йому 

винагороду; компанія розуміє, за які результати і скільки вона готова 

заплатити [167]. 

Основні принципи побудови системи мотивації на основі результативності 

компанії: 

1. Визначення індивідуальних цілей працівника відповідно до стратегії 

компанії. 

2. Розробка цілей «зверху-вниз». Дотримання цього принципу дозволяє 

максимально правильно і об’єктивно визначити завдання та винагороди за 

їх виконання на всіх рівнях організації. Принцип «зверху-вниз» дозволяє 

визначити  не тільки цілі для вищої ланки управління, виходячи із стратегії 

компанії, ключових факторів успіху та драйверів створення вартості 

компанії, а й чітко визначити показники виміру кожної окремої посади і не 

помилитись в релевантності ключових показників результативності для 

працівників. 

3.  Участь працівника у формуванні цілей. У ході обговорень і керівник, і 

підлеглий  починають краще розуміти, що і як необхідно зробити для 

досягнення бажаних результатів діяльності. 

4. Узгодження індивідуальних завдань як на горизонтальному, так і на 

вертикальному рівнях. 

5. Стимулювання персоналу на основі досягнення поставлених цілей 

[168, c. 155]. 

Встановлення цілей в ключових сферах діяльності компанії надасть 

наступні можливості: 

- упорядкувати управлінську інформацію шляхом вибору невеликої 

кількості основних показників оцінки результативності діяльності; 

- перевіряти досягнення на практиці; 

- прогнозувати поведінку працівників; 

- оцінювати доцільність рішень ще в процесі їх розробки; 
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- давати можливість менеджерам аналізувати свій досвід і, таким чином, 

підвищувати ефективність роботи в майбутньому шляхом оцінки досягнення 

визначених цілей та значень ключових показників результативності [168, c. 219]. 

Система вартісно-орієнтованої мотивації на підприємстві повинна 

стимулювати працівників до тієї поведінки та дій, що будуть спрямовані на 

постійне покращення результатів та зростання вартості компанії в майбутньому. 

 У результаті проведеного дослідження нами доведено доцільність 

використання концепції ΔEVA як основи для побудови системи вартісно-

орієнтованого контролінгу на вітчизняних підприємствах АПК. Ключовим 

завданням, яке постає перед контролером є визначення функції винагороди на 

основі показники економічної доданої вартості та порядку її виплати для 

стимулювання менеджерів компанії до прийняття стратегічних, орієнтованих на 

максимізацію вартості підприємства рішень. Можна виділити декілька версій 

бонус-плану на основі показника EVA. Суть найпершої та найпростішої версії 

EVA бонус-плану полягала в тому, що бонус розраховувався як визначений 

процент від значення EVA: 

     Бонус𝑡𝑡 = 𝑥𝑥% ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡                    (3.7) 

 Графічне зображення розрахунку бонусу за даною схемою представлено 

на рис. 3.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Проста схема залежності бонусу від значення показника EVA 
 Джерело: побудовано автором  
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 Перевага даної схеми розрахунку полягає у тому, що цей бонус-план 

забезпечує високий рівень вигоди (через відсутність визначених меж процентних 

виплат). Проте дана схема має наступні вагомі недоліки: 

1. Неправильний розрахунок показника EVA. У випадку некоректного 

розрахунку показника EVA, цей план може бути дуже витратним для акціонерів. 

Наприклад, якщо капітал відображає первісну бухгалтерську вартість, а не 

ринкову вартість активів, значення EVA буде позитивним навіть тоді, коли 

інвестори не отримують  задовільної норми дохідності активів. 

2. Не враховуються можливості майбутнього росту. Навіть якщо показник 

економічної доданої вартості розрахований правильно, цей план не враховує той 

факт, що ринкова вартість фірми відображає не тільки вартість наявних активів 

(поточна операційна вартість), а й вартість майбутніх можливостей росту 

(вартість майбутнього зростання). Так як акціонери платять за обидва 

компоненти вартості компанії, вони очікують отримати дохід від повної вартості 

вкладених інвестицій – наявних активів та майбутніх можливостей росту. 

Позитивне значення EVA гарантує лише зростання вартості активів, що може 

супроводжуватись зниженням цін на акції. У результаті цього, цей бонус-план 

може накласти надмірні витрати на акціонерів. І, навпаки, від’ємні значення EVA 

можуть супроводжуватись зростанням ціни акції у зв’язку із створенням 

майбутніх можливостей росту. 

3. Можливість маніпулювання значенням EVA. У зв’язку з тим, що цей план 

не передбачає отримання бонусу при від’ємних значеннях EVA, це провокує 

менеджерів до маніпуляцій значеннями показника, цим самим сприяючи 

зростанню витрат власників. 

4. Відсутність компромісу між затратами акціонерів та рівнем винагороди 

менеджерів. Прив’язуючи винагороду менеджера до значень EVA, може 

виникати конфлікт між інтенсивністю виплат винагороди і величиною доходів 

акціонерів. Наприклад, компанія отримала EVA 1 млрд. дол., 5 % від суми 

призведе до виплат розміром 50 млн.дол. Припустимо, акціонери вважають, що 

5 млн. дол. бонусу достатньо для менеджерів компанії. Для того, щоб виплатити 
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таку винагороду, вони мають зменшити процент розподілу до 0,5 %. Така зміна 

призводить до 10-кратного скорочення рівня виплат, що негативно відобразиться 

на довірі співробітників. 

Тому виникає питання, яким чином компанія може забезпечити високі 

стимули для менеджерів без надмірних затрат для акціонерів. Одним із 

можливих варіантів являється орієнтація на зміну значень 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴) [106]. 

Для вирішення вказаної вище проблеми можна запропонувати наступний варіант 

бонус-плану, який передбачає розрахунок винагороди за наступною формулою: 

   Бонус𝑡𝑡 = 𝑥𝑥% ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝑦𝑦% ∙ ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡,                        (3.8) 

де 𝑥𝑥% – це процент доданої економічної вартості, якщо 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 > 0 (𝑥𝑥% = 0, якщо 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 < 0); 

𝑦𝑦% – процент від зміни значення показника EVA у звітному періоді у порівнянні 

із попереднім. 

 Значення 𝑦𝑦% має бути більшим, ніж значення 𝑥𝑥%. Проценти 

встановлюються у відповідності до бажаного рівня результативності кожної 

компанії. Схематичне зображення розрахунку бонусу представлено на рис. 3.7. 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Складові компоненти бонусу за формулою (3.8.)  
Джерело: побудовано автором на основі [38, c. 133–135] 

Враховуючи зміни значення EVA, цей план можуть використовувати 

компанії із від’ємним значенням показника. Також він дозволяє пом’якшити 

проблему неправильного розрахунку EVA. Хоча за допомогою даного бонус-

плану можна мотивувати досягнення зростання EVA, проте проблему 

врахування можливостей майбутнього зростання можна лише пом’якшити, а не 
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вирішити. Крім того, даний варіант бонус-плану не вирішує і може навіть 

поглибити проблему маніпулювання шляхом зміщення значень EVA за рахунок 

різних процентів  𝑥𝑥% и 𝑦𝑦% [152].  

 Позитивні зміни значення показника не гарантують того, що інвестори 

отримають повну віддачу від своїх інвестицій, оскільки зростання EVA може 

бути меншими за очікування інвесторів. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

враховувати очікування інвесторів щодо майбутньої результативності 

безпесоредньо у формулі розрахунку бонусу. Тому, на нашу думку, доцільно 

використовувати варіант, запропонований науковцями Д. Янгом та С. Обірном у 

роботі «EVA and Value-Based Management».  Рекомендована версія передбачає 

розрахунок винагороди, як суми планового бонусу та фіксованого проценту від 

різниці між фактичною та очікуваною зміною показника економічної доданої 

вартості (ΔEVA) [38, c. 138]. Розрахувати бонус можна за формулою: 

        Бонус𝑡𝑡 = Плановий бонус𝑡𝑡 + 𝑦𝑦% ∙ (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡])        (3.9) 

 Згідно такого плану, менеджери мають отримати плановий бонус у 

випадку «задовільного» рівня результативності (коли фактичне значення ΔEVA 

дорівнює очікуваному, тобто (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]) = 0. Крім того, вони мають 

отримати винагороду (бути «оштрафованими») у випадку, якщо результат вище 

(нижче) очікуваного. 

У порівнянні із попереднім підходом (формула (3.8)) до розрахунку бонусу 

даний варіант має такі основні відмінності: 

1. Плановий бонус за досягнення очікуваних результатів заміняє  𝑥𝑥% ∙

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡. Раніше значення 𝑥𝑥% ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 було призначене для забезпечення 

мінімального бонусу, який можна було отримати лише у випадку додатного 

значення показника економічної доданої вартості. Проте визначити 𝑥𝑥% 

проблематично, оскільки значення EVA невідоме. Введення у формулу 

планового бонусу на основі заробітної плати чи конкурентного аналізу 

оплати праці (аналізуючи подібні компанії та посади) вирішує вказану вище 

проблему. 
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Рис. 3.8.  EVA бонус-план  
Джерело: побудовано автором на основі [38, c. 139] 

2. Якщо розрахувати бонус за рекомендованою формулою, фактична 

винагорода буде більшою (меншою) планового бонусу у випадку, коли 

результативність вище (нижче) очікувань, які також відображені у даній 

формулі (𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]). У попередній формулі (3.8.) очікування взагалі не 

враховувались і дорівнювали нулю. Введення поняття очікуваного росту 

результативності дозволяє новому бонус-плану враховувати той факт, що 

ринкова вартість компанії відображає не тільки вартість активів в наявності, 

але і вартість майбутнього зростання (FGV). Врахування очікуваних значень  

ΔEVA дозволяє також узгодити доходи менеджерів (бонуси) і доходи 

акціонерів [38, c. 138]. 

Основним елементом даного бонус-плану є визначення значення 𝑦𝑦% – 

частки надлишкового зростання значення EVA.  З наведеного вище графіку 

(рис. 3.8.) бачимо, що величина 𝑦𝑦% визначає «нахил» лінії бонусу. Чим крутішим 

є нахил лінії, тим меншою є необхідна різниця між ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 та 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]  для 

того, щоб подвоїти розмір планового бонусу. Зароблений бонус буде в два рази 

більше планового у тому випадку, коли: 
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𝑦𝑦% ∙ (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡])  = Плановий бонус𝑡𝑡 

Відповідно, 𝑦𝑦% можна розрахувати за формулою: 

     𝑦𝑦% = Плановий бонус𝑡𝑡
(∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡−𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]) 

                            (3.10) 

 Відхилення фактичного значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 від очікуваного 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] 

називається EVA-інтервал. Це інтервал, який встановлюється для визначення 

ризику отримання 0-го бонусу, або ж отримання подвоєного планового бонусу.  

Наведена вище формула (3.9) може бути сформульована інакше, представляючи 

𝑦𝑦%  як функцію від планового бонусу і EVA-інтервалу: [38, c. 141] 

Бонус𝑡𝑡 = Плановий бонус𝑡𝑡 + Плановий бонус𝑡𝑡
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴−інтервал

∙ (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]) (3.11.) 

Виходячи з формули (3.11), 𝑦𝑦% перебуває у прямій залежності від 

планового бонусу (відображаючи вищу винагороду (штраф) за перевищення 

(недосягнення) очікуваного росту значення показника EVA) і зворотній функції 

від EVA-інтервалу. Отже, вибір EVA-інтервалу визначає ймовірність нульового 

бонусу (а також ймовірність того, що бонус буде вдвічі перевищувати плановий 

бонус) і «нахил» кривої на графіку [c. 38, 140-141]. 

Отже, дві ключові особливості рекомендованого EVA бонус-плану 

полягають у визначененні очікуваних ΔEVA та EVA-інтервалу: 

1) Визначення очікувань щодо майбутнього зростання EVA. Щоб по-

справжньому поєднати інтереси  менеджерів і власників, розраховані 

очікувані значення майбутніх ΔEVA мають відображати очікування 

інвесторів стосовно майбутніх результатів діяльності компанії. Інвестори 

отримують справедливу дохідність від загальної ринкової вартості їхніх 

інвестицій (поточних активів та можливостей майбутнього зростання) 

тільки тоді, коли підприємство досягає очікуваного зростання значень EVA. 

Таким чином, найскладніший підхід до оцінки майбутніх ΔEVA – це 

екстраполяція очікуваних у майбутньому значень показника економічної 

доданої вартості, котрі визначаються поточною ціною на акції компанії. 

Порядок розрахунку очікуваних ΔEVA був описаний у попередньому пункті 

даного розділу. Інтеграція очікуваних значень ΔEVA на базі ринкових цін 
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на акції гарантує, що менеджери отримують бонуси, які перевищують 

планові, лише тоді, коли інвестори отримують дохід вище очікуваного і, 

навпаки.  

2) Розрахунок EVA-інтервалу. EVA-інтервал може бути встановлений 

таким чином, що менеджери не отримують бонус у разі нульової дохідності 

для інвесторів. Визначення очікуваних змін (ΔEVA) та EVA-інтервалу на 

основі ринкових очікувань є привабливим способом вирівняти винагороди 

співробітників з прибутковістю інвесторів, але на практиці це може 

накласти високий ризик, пов'язаний із збереженням працівників на 

підприємстві. Для того, щоб уникнути зазначеної вище проблеми, компанії 

можуть перевіряти планові 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] і EVA-інтервал таким чином, щоб 

знизити ймовірність виплати нульового бонусу. Наприклад, 

використовуючи метод Монте-Карло, можна визначити EVA-інтервал із 

встановленою ймовірністю отримання нульового бонусу протягом періоду 

дії бонус-плану (припустимо, 5 % вірогідність отримання нульового бонусу 

за три роки) [86].  

 Навіть тоді, коли бонуси пов'язані з довгостроковими очікуваннями 

зростання значення показника EVA на кілька років, залишається інша проблема. 

Намагаючись досягти заданих значень 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡], менеджери можуть 

приймати ті рішення, які знижують наступні майбутні значення показника EVA. 

Це означає, що досягнення цільових 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] не гарантує того, що інвестори 

дійсно заробляють задовільний рівень прибутковості інвестицій. Іншими 

словами, як обговорювалося раніше, максимальне поліпшення EVA протягом 

певного періоду не обов'язково дорівнює максимальній теперішній вартості 

майбутніх значень EVA згідно з правилом NPV і створенням акціонерної 

вартості [170]. 

Незалежно від використовуваного показника результативності не можна 

виключати, що його зростання не буде постійним, і можливе зниження 

результатів діяльності в майбутньому. У цьому випадку система мотивації 
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повинна блокувати прагнення керівників отримувати високі бонуси і не нести 

відповідальності за зниження результатів протягом наступних років. 

Яким чином можна переконатися, що високі бонуси виплачуються тільки 

за стійке створення вартості, а не за короткострокову оптимізацію діяльності. 

Відповідь полягає не стільки в самому вимірі результатів і виборі ключових 

показників результативності, а, скоріше, в порядку бонусних виплат. Високі 

бонуси можуть бути встановлені, але вони не повинні бути повністю виплачені 

негайно. Якщо частина бонусу утримується і піддається ризикам діяльності 

компанії, то ця частина бонусу також може бути втрачена в наступні роки у разі 

негативних результатів. Для цього була розроблена концепція бонус-банку, 

сутність якої визначена у розділі 1 даної роботи. 

Якщо планове значення EVA досягається за рахунок майбутніх результатів 

діяльності, значна частина бонусу не буде виплачена. Цим самим бонус-банк 

дозволяє забезпечити орієнтацію менеджерів на довгострокове стійке зростання 

значень EVA (тобто, на максимізацію поточної вартості майбутніх значень 

EVA), а не на результат діяльності за поточний період. Бонус-банк також 

виступає в якості інструменту утримання, тому що менеджерові доведеться 

пожертвувати значною частиною бонусу, який він, можливо, заробляв протягом 

декількох попередніх років, якщо він матиме намір залишити компанію. 

Типічне правило виплат із урахуванням бонус-банку полягає у наступному: 
 

Бонус = 100%  планового бонусу (у випадку досягнення планових рехультатів) + 

1/3 *(Зароблений бонус12 – Плановий бонус)                                                    (3.12) 

 
Порядок виплати бонусів з використанням бонус-банку представлений на 

рис. 3.9. 
 

 

 

 

12 Сума заробленого бонусу розраховується за формулою (3.9) 
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            Рис. 3.9. Схема виплати бонусів з використанням бонус-банку 
Джерело: побудовано автором на основі [38] 
 
Узагальнюючи основні компоненти запропонованого бонус-плану, їх 

сутність та порядок визначення можна навести у табл. 3.4  

     Таблиця 3.4 
Компоненти EVA  бонус-плану та порядок їх визначення 

Джерело: складено автором 

Компонент Сутність Розрахунок 
Плановий 
(цільовий) бонус 

Це сума, яка буде виплачена 
менеджеру, якщо фактична 
результативність дорівнюватиме 
очікуванням інвесторів (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 =
𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]). Даний компонент 
дозволяє забезпечити 
конкурентоспроможну винагороду 

Визначається на рівні 
винагороди менеджерів 
компаній-конкурентів 

∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑  Різниця значень EVA за звітний період 
у порівнянні із попереднім 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1 

𝑬𝑬𝒑𝒑−𝟏𝟏[∆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑] Очікуване зростання показника EVA у 
наступних за звітним періодах. 
Інтеграція очікуваних інвесторами 
∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 у розрахунок бонусів менеджерів 
забезпечує отримання додаткової 
винагороди менеджерами у тому 
випадку, коли створюється вартість для 
акціонерів 

Розраховується на основі 
значення ринкової вартості 
підприємства та визначення 
вартості майбутнього 
зростання 

𝑦𝑦% Частка від перевищення фактичного 
∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 над очікуваним, значення якої 
визначає нахил кривої функції 
винагороди: чим крутішим є нахил, тим 
менша різниця (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑡𝑡−1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]) 
необхідна для подвоєння бонусу чи 
його нульового значення. 

Обчислюється на основі 
визначення EVA-інтервалу 

Бонус 

Плановий бонус 

EVA 

Зароблений бонус 

 Виплачений 
бонус 

Бонуси, перечислені в 
бонус-банк для виплати в 
наступних періодах 

EVA-інтервал 
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Запропонований варіант бонус-плану забезпечує досягнення визначених у 

розділі 1 цілей системи мотивації: 

1. Поєднання інтересів власників та менеджерів забезпечується за рахунок 

використання: 

- відсотку від перевищення фактичних результатів над очікуваними, який 

визначає баланс між поточним та майбутнім бонусом та баланс між реалізованим 

та очікуваним інвесторами значенням показника; 

- відстрочення виплат (застосування бонус-банку), що перешкоджає 

менеджерам, які можуть залишити фірму, приймати ті рішення, які 

максимізують поточне значення показника економічної доданої вартості за 

рахунок майбутніх EVA. 

2.  Інтереси та добробут менеджерів реалізуються через: 

- фіксований відсоток, який не зменшується (якщо результати 

перевищують очікування) та не збільшується  (у випадку досягнення результатів 

нижчих за очікувані); 

- перегляд планового (цільового) бонусу, що здійснюється на початку 

звітного періоду та не змінюється, якщо результат є меншим за очікування і, 

навпаки. 

3. Збереження працівників в організації та зменшення ризик того, що 

менеджер залишить компанію можна досягти шляхом: 

- аналізу конкуретного рівня оплати праці; 

- моделювання ризиків для забезпечення достатнього планового бонусу. 

4. Оптимальність затрат для акціонерів досягається за рахунок: 

- встановлення цільових показників результативності (інтеграція 

очікуваних значень ΔEVA у формулу розрахунку), що відповідають 

задовільному рівню дохідності («с-дохідності») акціонерів, виходячи із загальної 

ринкової вартості інвестованого ними капіталу; 

- обмеження планового бонусу до рівня компаній-конкурентів; 

- розподілу ризику за досягнення бажаних результатів та, відповідно, 

витрат між акціонерами та менеджерами [38, c. 134-135].  
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 Отже, запровадження вартісно-орієнтованого управління без розробки 

ефективної системи мотивації є неможливим. Тому обрана концепція вартісно-

орієнтованого контролінгу на основі показника ΔEVA (як фактичного, так і 

очікуваного) має бути основою для оцінки результативності діяльності 

менеджерів та базою для розрахунку їх винагороди. Запропоновий бонус-план 

дозволить поєднати інтереси власників та менеджерів та стимулюватиме 

останніх до прийняття стратегічних рішень, орієнтованих на зростання вартості 

підприємства та максимізацію добробуту власників. 

 

 

3.3.  Імплементація вартісно-орієнтованої звітності на вітчизняних 

підприємствах.  

Для забезпечення зростання ринкової вартості підприємства та створення 

добробуту акціонерів має проводитись активна політика комунікації з 

інвесторами. Інструментом такої політики і трансформації можливостей та 

перспектив росту у реальну вартість є описана у першому розділі вартісно-

орієнтована звітність (Value Reporting).  

Протягом останніх років точиться все більше і більше дискусій стосовно 

невідповідності між інформацією, що наводиться у фінансовій звітності та 

інформацією, яку потребують інвестори та кредитори насправді. Цю проблему 

можна охарактеризувати як невідповідність між підприємствами «нової 

економіки» та фінансовою звітністю «старої економіки».  

Передумови формування інтегрованої інформаційної системи: 

1. Необхідність наявності цілісної інформаційної системи, що відповідає 

стратегії підприємства. 

2. Динамічність зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, що 

вимагає постійних змін в структурі фінансового управління і, як наслідок, її 

інформаційної складової. 
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3. Зростання обсягів інформації, пов’язане зі збільшенням обсягу 

управлінських рішень. 

4. Потреба для цілей фінансового управління в інформації, що дозволяє 

діагностувати поточну діяльність і передбачити майбутній розвиток 

підприємства. 

5. Невідповідність інформації, що формується в бухгалтерському обліку і 

звітності, потребам фінансового управління. Необхідність створення потужного 

механізму для прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів. 

6. Оцінка економічної ефективності за допомогою дослідження показників 

фінансової і нефінансової звітності [18, c. 322].  

Зокрема, у користувачів фінансової звітності зростає потреба у: 

• Розкритті більше нефінансової інформації; 

• Наданні прогнозної інформації щодо планів та перспектив діяльності; 

• Деталізації інформації щодо нематеріальних активів [171].  

Вимоги та очікування інвесторів щодо поданої у звітності інформації 

можна згрупувати наступним чином (рис. 3.10) 

 Вартісно-орієнтована звітність як інструмент контролінгу спрямована на 

забезпечення інформаційної підтримки як всередині підприємства (для 

спрямування усіх управлінських рішень на зростання вартості), так і ззовні 

(забезпечуючи існуючих та потенціальних інвесторів інформацією щодо 

результативності підприємства та перспектив зростання його вартості у 

майбутньому). Прийняті менеджерами рішення сприяють зростанню 

внутрішньої (фундаментальної) вартості підприємства, а також потенціальної 

внутрішньої вартості. Такі рішення можуть трансформуватись у додаткову 

ринкову вартість для акціонерів лише тоді, коли проводяться чесні та прозорі 

заходи комунікації на ринках капіталів щодо прийнятих рішень та дій [172].   
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Рис. 3.10. Очікування учасників ринків капіталів щодо різноманіття 

поданої у звітності інформації 
Джерело: складено автором [44] 

Комунікація неправдивих даних може призвести до втрати довіри 

інвесторів. Value Reporting сприяє наближенню актуальної ринкової вартості до 

актуальної внутрішньої вартості та реалізації потенціалу створення вартості 

підприємством, а також мінімізації вартісних розривів між бухгалтерською та 

ринковою вартість підприємства (рис. 3.11) [173, c. 606].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Вартісні розриви як передумова вартісно-орієнтованої звітності 
Джерело: побудовано автором на основі [173, c. 606] 
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З наведеного у розділі 2 дослідження зроблено висновок про недооцінку 

ринком капіталів корпоративних прав частини вітчизняних підприємств АПК. 

Співставимо середні за 2010-2016 рр. значення ринкової та бухгалтерської 

вартостей для визначення розривів у вартості аналізованих компаній (рис. 3.12.). 

Існуючі вартісні розриви, зумовлені, в першу чергу, наявністю 

інформаційної асиметрії між підприємствами та ринками капіталів. Причин 

відмінності значень ринкової та бухгалтерської вартості власного капіталу може 

бути декілька. Ринкова капіталізація підприємства може складатись з наступних 

компонентів (табл. 3.5.). 
 

 

Рис. 3.12.  Співставлення середніх значень ринкової капіталізації та 

бухгалтерської вартості  власного капіталу досліджуваної вибірки 

підприємств АПК, 2010–2016 рр., тис. дол. 
Джерело: розраховано автором 

В умовах досконалого ринку (за умов відсутності інформаційної асиметрії) 

фінансова звітність включала б усі елементи, які відповідають визначенню 

активів та зобов’язань та забезпечувала б релевантною для прийняття рішень 

інформацією щодо їх вартості (пункти 1, 2, 3 табл. 3.5.). Бізнес-звітність, яка, 

крім фінансової, включає вартісно-орієнтовану звітність має надавати 

інформацію та значення показників, що стосуються ідентифікації та оцінки 
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драйверів вартості підприємства, стратегічних переваг, можливостей, планів 

діяльності та можливих ризиків (пункти 4 і 5) [174].   

Таблиця 3.5. 

Причини відмінності ринкової вартості від бухгалтерської 

1. Бухгалтерська вартість  тис. гр. од. 

2. 

 

+/- Оцінка учасниками ринку відмінності між бухгалтерською 
оцінкою прихованої вартості визнаних активів та зобов’язань 

тис. гр. од. 

3. +/- Оцінка учасниками ринку прихованої вартості елементів, 
що відповідають визначенню активів та зобов’язань, проте не 
відображені у фінансовій звітності (наприклад, розроблені у 
результаті власних досліджень патенти) 

тис. гр. од. 

4. +/- Оцінка учасниками ринку нематеріальних драйверів 
вартості (або факторів, що зумовлюють зниження вартості), які 
не відповідають визначенню активів і зобовязань (наприклад, 
робочий клімат) 

тис. гр. од. 

5. +/- Оцінка учасниками ринку майбутніх планів, можливостей 
та бізнес-ризиків 

тис. гр. од. 

6. +/- Інші фактори, включаючи надмірне рекламування, 
песимізм та ринкову психологію 

тис. гр. од. 

7. = Ринкова вартість підприємства тис. гр. од. 

Джерело: побудовано автором на основі [174] 

Value Reporting спрямована на мінімізацію інформаційної асиметрії між 

фірмою та ринками капіталів, забезпечуючи ринки капіталів інформацією 

необхідною для оцінки можливостей, пов’язаних із вкладенням коштів у 

конкретну фірму. VR слугує інструментом усунення викривлення у формуванні 

цін на акції та зменшення різниці між внутрішньою та ринковою вартістю 

підприємства. Вартісно-орієнтована звітність є необхідним доповненням 

вартісно-орієнтованого управління, оскільки внутрішня вартістю зростає при 

прийнятті внутрішніх рішень, а для того, щоб ці рішення сприяли зростанню 

ринкової вартості, то ключові аспекти мають бути донесені до учасників ринків 

капіталів [88]. Таким чином, Value Reporting сприяє підвищенню інформаційної 

ефективності ринків капіталів.  

Для розробки рекомендацій щодо впровадження та інформаційного 

наповнення вартісно-орієнтованої звітності підприємств АПК спершу варто 

проаналізувати ту інформацію, яка на разі висвітлюється аналізованими 
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підприємствами. Для дослідження  використано річну звітність аналізованих 

підприємств, розміщену на офіційних сайтах компаній. Метою проведення 

даного дослідження є визначення релевантних даних, яких не вистачає у 

звітності щодо розкриття інформації про створення вартості та перспектив її 

максимізації у майбутньому.  

Враховуючи основні компоненти вартісно-орієнтованої звітності за 

різними підходами, що наведені у третьому пункті розділу 1, проаналізуємо 

повноту розкриття інформації у звітності вітчизняними агропромисловими 

підприємствами за трьома основними напрямками: 

1) Інформація з ринків капіталів; 

2) Аналіз вартісно-орієнтованих показників та релевантних для оцінки 

вартості підприємства даних; 

3) Стратегічні переваги та перспективи діяльності підприємства у 

майбутньому. 

Важливим компонентом звітності підприємств, чиї акції обертаються на 

фондовій біржі, є аналіз результативності акції, що передбачає висвітлення 

наступної інформації: ринкових цін на акції та їх динаміку, ринкової капіталізації 

підприємств, дохідності акцій,  загальної дохідності акціонерів (англ. «Total 

Shareholder Return (TSR)» – це показник, який визначає сукупний дохід 

акціонерів та обчислюється як приріст ціни на акцію у звітному періоді у 

порівнянні із попереднім плюс розмір дивідендів, сплачених акціонеру за звітний 

період, отримана сума ділиться на ціну акції за попередній період). Результати 

проведеного аналізу наведені у табл. 3.6. 

Хоча акції підприємств вибірки і обертаються на Варшавській та 

Лондонській фондових біржах, проте інформація щодо динаміки курсу акцій 

наводитьcя лише у звітах двох компаній: «Astarta» і «Ovostar». У той час, як у 

звіті підприємства «Astarta» висвітлено не тільки інформацію щодо цін на акції, 

а й проаналізовано динаміку та визначено найвищі та найнижчі ціни на акції, 

зафіксовані при торгах на біржі за 2016 рік. Крім того, вказано ринкову 

капіталізацію підприємства та ринкову вартість підприємства в цілому (з 
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урахуванням бухгалтерської вартості чистого боргу). У звітності підприємства 

«Ovostar» також наведена динаміка цін на акції протягом звітного 2016 року та 

визначено максимальні та мінімальні ціни на торгах за останні три роки. Варто 

зазначити, що порівняння дохідності акцій із ринковим індексом дохідності 

зареєстрованих на Варшавській фондовій біржі українських підприємств (WIG-

Index) наводиться лише у звітності підприємства «Astarta». Показники загальної 

дохідності акціонерів (TSR), відношення ціни до дохідності (P/E)  чи відношення 

ринкової до номінальної вартості також не розраховуються підприємствами 

вибірки.  

Таблиця 3.6 

Інформація щодо результативності акцій досліджуваної вибірки 

підприємств АПК 

Показник 
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TSR         
Дивіденди на акцію   +  + + + + 
Прибуток на акцію 
(EPS) 

+  + + + + + + 

P/E    +     
Ринкова ціна акції    +    + 
Ринкова капіталіація    +     
Джерело: розроблено автором 

Для того, щоб оцінити здатність компанії створювати вартість для 

акціонерів, спрогнозувати майбутні результати діяльності та потенціал розвитку 

підприємства, варто проаналізувати існуючі системи оцінки результативності та 

контролю. Для цього необхідно визначити:  

- Які показники використовуються для оцінки досягнутих результатів? 

- Чи використовуються вартісно-орієнтовані показники результативності? 

- Яка релевантна  інформація для оцінки внутрішньої вартості наводиться у 

звітності підприємства? 

Відповіді на поставлені питання наведені у табл. 3.7. та 3.8. 
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З наведеної у табл. 3.7. інформації можна зробити висновок, що 

найпопулярнішими показниками, які аналізуються підприємствами є чистий 

прибуток, виручка від реалізації та EBITDA. Такі підприємства, як «Avangard», 

«Astarta» та «МХП» додатково наводять значення показника EBITDA-маржа і 

маржинального прибутку. Також окремі підприємства обчислюють значення 

показника чистої заборгованості. 

Аналіз розкриття інформації щодо вартісно-орієнтованих показників 

результативності та релевантних для оцінки внутрішньої вартості підприємства 

даних наведений у табл. 3.8.  

Таблиця 3.7 

Традиційні бухгалтерські показники результативності, які 

використовуються аналізованими підприємствами АПК 

Показник 
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Виручка від реалізації + +   + + + + 
Валовий прибуток +      +  
Валова маржа13 +      +  
Прибуток від 
операційної діяльності 

+    +   + 

Маржа операційного 
прибутку 

+      +  

EBITDA +   + + + + + 
EBITDA-маржа +   +   +  
EBIT     +    
Чистий прибуток + + + + + + + + 
Маржинальний 
прибуток14 

+   +  + +  

Чиста заборгованість +  + +  +   
Коефіцієнти ліквідності    +     

Джерело: розроблено автором 

13 Англ. «Gross margin» - різниця між виручкою від реалізації та собівартістю продажів. 
14 Англ. «Net margin» - показник відношення чистого прибутку до виручки від реалізації. 
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Ніякі показники на основі грошових потоків (за виключенням значень 

грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, які 

зазначені у звіті про рух грошових коштів) підприємствами вибірки не 

обчислюються. Аналіз грошових потоків (джерела формування і напрямки 

використання) наведені лише підприємством «Kernel». Динаміка та 

характеристика значень грошових потоків наведені у звітах «ІМС» та «Ovostar». 

Жодна з компаній вибірки не розраховує та не аналізує значень вільного 

грошового потоку. Тому для оцінки внутрішньої вартості даних підприємств 

користувачам звітності варто вдаватись до низки власних припущень. 

 Таблиця 3.8 

Релевантні щодо оцінки внутрішньої вартості дані та розрахунок 

вартісно-орієнтованих показників 

Показник або 
релевантні щодо 

оцінки вартості дані 
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ROE    +     
ROA    +     
ROI (ROIC)         
Залишковий прибуток 
(EVA, CVA, REI та ін.) 

        

FCF         
Аналіз грошових потоків     + +  + 
Інформація щодо витрат 
на позиковий капітал 

+  + + + + + + 

Інформація щодо витрат 
на власний капітал 

        

Ставка дисконтування +   + + + + + 
Джерело: розроблено автором 

Загальна інформація щодо витрат на позиковий капітал розкривається, в 

основному, лише в примітках до фінансової звітності, розрахунок загальної 

ставки витрат на позиковий капітал не здійснюється. Інформація щодо вартості 

власного капіталу та розрахунку середньозважених витрат на капітал відсутня. 

Експерти з оцінки компаній «Avangard», «ІМС», «Kernel», «МХП»  та «Ovostar» 

обчислюють ставку дисконтування для оцінки справедливої вартості біологічних 
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активів. Компанія «Astarta» розраховує ставку дисконтування для визначення 

справедливої вартості активів.  

Важливе значення в оцінці вартості підприємства, визначенні його 

перспектив росту і потенціалу створення вартості для акціонерів має визначення 

та оцінка ризиків діяльності підприємства. Яку інформацію щодо ризиків 

діяльності розкривають підприємства вибірки у річній звітності наведено на 

рис. 3.13. 

 

 
Рис. 3.13. Представлення інформації щодо визначення та управління 

ризиками у звітності підприємств АПК у 2016 році 
Джерело: розроблено автором 
Усі підприємства вибірки визначають характерні для власної діяльності 

ризики. Сім підприємств вибірки наводять досить детальну інформацію щодо 

операційних, фінансових, ринкових та політичних ризиків, а також ризиків, 

характерних для країни, в якій здійснює діяльність підприємство.  Лише 

компанія «Agroliga» наводить характеристику тільки ризиків країни, таких як: 

девальвація гривні, ризик змін в оподаткуванні, ризик військових дій, зміна 

уряду, зниження рівня життя та ін. Шість підприємств вибірки наводять у 

звітності кількісну оцінку схильності до окремих видів ризиків. Майже всі 

компанії (сім) описують у звітності заходи щодо управління визначеними 

ризиками. 
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На очікування інвесторів щодо майбутньої результативності впливає не 

тільки фінансова інформація за минулі звітні періоди, а й визначена стратегія, 

конкурентні переваги підприємства, його можливості та перспективи діяльності 

у майбутньому. Дана інформація та її деталізація важлива для здійснення 

реалістичних прогнозів користувачами інформації. Хоча створення вартості і є 

першочерговою метою усіх корпоративних підприємств, лише два підприємства 

вибірки визначають цю мету у своїй звітності (табл. 3.9) 

Таблиця 3.9 

Інформація щодо стратегії, конкурентних переваг та перспектив 

діяльності компанії у майбутньому 

Висвітлена у звіті 
інформація 
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Максимізація вартості 
як ключова ціль 
діяльності підприємства 

+     +   

Місія +   +    + 
Стратегія + +  + + + + + 
Конкурентні переваги +   +  + + + 
Плани та перспективи 
росту 

+ +  + + + + + 

Джерело: розроблено автором 

Розкриття інформації  щодо планів і перспектив передбачає наступне: 

- визначення перспектив росту, збільшення частки ринку та 

розширення географії збуту продукції; 

- опис загальних умов та середовища діяльності підприємства у 

майбутньому; 

- характеристика планових інвестиційних проектів.  

У звітності підприємства «Agroton» не наводиться жодна інформація щодо 

місії, стратегії та конкурентних переваг діяльності даної компанії. На офіційному 

сайті підприємства можна знайти загальний опис стратегії розвитку та винагород 

за окремі досягнення, проте дана інформація обмежується періодом до 2009 
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року, що говорить про її неактуальність для прийняття будь-яких рішень чи 

аналізу. Підприємство «Astarta» в загальних рисах описує плани на майбутні 

звітні періоди по сегментах. В основному, наведена інформація шодо планів 

діяльності є досить загальною та недостатньою для здійснення реалістичних 

прогнозів. Важливе значення має не лише описова інформація щодо майбутніх 

планів та перспектив діяльності, а й їх кількісні параметри. «МХП» не зазначає 

місію, проте чітко наводить візію та цінності компанії, що дає уявлення про 

сильні сторони підприємства. 

Невід’ємним чинником, що впливає на репутацію та привабливість 

підприємств на ринках капіталів в умовах сучасної концепції сталого розвитку є 

висвітлення нефінансових показників діяльності та звіту щодо корпоративної 

соціальної відповідальності. Звіт про корпоративну соціальну відповідальність 

передбачає розкриття інформації щодо впливу на екологію та відповідальності 

підприємства перед його основними стейкхолдерами:  

- споживачами; 

- працівниками;  

- інвесторами; 

- кредиторами; 

- суспільством та ін.  

Особливо актуальною дана інформація є для підприємств 

агропромислового комплексу. Дана інформація представлена у звітності не всіх 

підприємств (Додаток M), хоча і має важливе значення на формування ринкових 

цін на акції. З таблиці, наведеної у Додатку М, виключено підприємство 

«Agroton», бізнес-звітність якого обмежується фінансовою звітністю.  

Проаналізовано розкриття нефінансової інформації за наступними 

блоками:  

- споживачі; 

- бізнес-модель; 

- працівники та система мотивації; 

- вплив на екологію, суспільство; 
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- інновації та інвестиції; 

- корпоративне управління (англ. «corporate governance», CG).  

Варто зазначити, що нефінансові показники результативності практично 

не використовуються вітчизняними підприємствами, окрім загальноприйнятого 

визначення частки присутності на ринку. Таке підприємство як «Ovostar» ще 

наводить коефіцієнт утримання персоналу.  

Важливим компонентом звітності є опис та визначення винагороди та 

системи мотивації. У цілому, в звітності наводиться загальна інформація щодо 

мотивації працівників. Лише підприємством «Astarta» визначаються бонуси, які 

були отримані топ-менеджментом компанії. Особливої уваги заслуговує 

інформація щодо системи мотивації менеджменту компанії «Kernel», що 

представлена в опублікованому звіті підприємства за останній звітний період 

(2016 рік). У звіті наголошено на тому, що компенсація менеджменту компанії 

базується на принципах «плати за результативність», тобто існує безпосередня 

прив’язка змінної частини винагороди до результатів діяльності компанії. 

Система мотивації менеджменту компанії складається з трьох компонентів: 

фіксованої заробітної плати, короткострокового змінного бонусу 

(розраховується як процент від різниці між значенням показника EBITDA та 

фінансових витрат), довгострокового плану мотивації менеджменту (для 

стимулювання менеджменту до реалізації інтересів акціонерів 

використовуються опціони на акції). Варто відмітити, що запровадження 

системи мотивації на основі результативності є суттєвим кроком до реалізації 

визначеної стратегії компанії «Kernel» – максимізації акціонерної вартості [116]. 

Слід відмітити, що серед нефінансової інформації, що надається 

найбільшими підприємствами досліджуваної вибірки, значна увага приділяється 

інформації про корпоративну соціальну відповідальність. Наприклад, компанія 

«Astarta» зазначає, що важливою складовою корпоративної культури є 

підвищення добробуту в сільській місцевості. Для цього впроваджуються 

різноманітні програми розвитку сільської місцевості, пов’язані із покращенням 

інфраструктури, охороною здоров’я та навчанням [114]. Підприємство «Kernel» 
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має розділ у звітності, присвячений сталому розвитку, де надається вичерпна 

інформація про: основних стейкхолдерів компанії та канали комунікації з ними; 

вплив на довкілля, споживання електроенергії, використання альтернативних 

джерел енергії, переробку відходів; умови праці для робітників; освітні програми 

та тренінги, дотримання прав людини; протидію шахрайству і корупції та ін. 

[116] Компанія «МХП», у свою чергу, прийняла у 2016 році рішення про 

публікацію звіту про корпоративну соціально відповідальність, який надає 

інформацію щодо працівників, працевлаштування в компанії, співпрацю з 

місцевими громадами, клієнтів, партнерів та міжнародні фінансові організації. 

Звіт публікується щорічно, проте його звітний період не співпадає з фінансовим 

звітним періодм компанії [117]. 

У результаті проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки 

щодо звітності досліджуваної вибірки підприємств АПК: 

- Існує безпосередній зв’язок між інформацією, наданою у звітності 

та ринковою вартістю підприємства. Чим більше інформації як 

фінансової, так і нефінансової щодо поточної та майбутньої 

результативності надає підприємство, тим ефективнішою є політика 

комунікації та, відповідно, вищою ринкова вартість підприємства. 

- Відсутня достатня інформація щодо результативності акцій та 

ринкової вартості підприємств.  

- Розкриття аналізованої інформації є добровільним, тому досить 

неструктурованим і непослідовним.  

- Уся нефінансова інформація є досить загальною, не вираженою 

розрахунком нефінансових показників результативності. 

- Відсутня детальна інформація щодо системи мотивації працівників 

та порядку розрахунку бонусів. 

- Недостатньо інформації щодо реалізації та планування 

інвестиційних проектів. 

- Інформація, представлена у звітності переважно орієнтована на 

минулі результати, недостатньо інформації щодо прогнозів та 
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перспектив діяльності підприємства у майбутньому, яка впливає на 

формування очікувань інвесторів та ринкову вартість підприємства. Це 

у певній мірі пояснює, від’ємні значення показника вартості 

майбутнього зростання (FGV) підприємств АПК. 

На основі визначених проблем, можна зробити висновок, що інструментом 

зменшення вартісних та інформаційних розривів є вартісно-орієнтована звітність 

(репортинг). На нашу думку, бізнес-звітність публічних акціонерних товариств 

агропромислового комплексу України (крім обов’язкової фінансової звітності, 

звіту про корпоративне управління та інформації про операційну діяльність 

підприємства) має містити наступні розділи: 

1. Звіт про загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; 

2. Звіт про вартісно-орієнтоване управління; 

3. Звіт про стратегічні переваги та корпоративну соціальну 

відповідальність [175]. 

Відтак, звітність підприємств буде орієнтована на широке коло 

стейкхолдерів (власників, потенційних інвесторів, споживачів, працівників та 

ін.), оскільки надаватиме інформацію не лише про минулі результати діяльності, 

а й включатиме інформацію щодо стратегічних конкурентних переваг, 

перспектив подальшого розвитку, корпоративної соціальної відповідальності, 

ключових чинників успіху та факторів зростання вартості компанії . Розглянемо 

інформаційне наповнення кожного з пропонованих розділів Value Reporting. 

І. Звіт про загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів 

надає дані про оцінку діяльності підприємства учасниками ринку. Даний звіт 

має, в першу чергу, містити дані щодо результативності акцій. Інформація з 

ринків капіталів повинна забезпечити можливість оцінки  та аналізу зміни курсу 

акцій підприємства. До звіту має включатись інформація, яка розглядається 

аналітиками, інвесторами та іншими учасниками фондового ринку для оцінки 

дохідності та ризиків інвестицій у акції [176]. Запропоновано включати до звіту 

такі дані, як:  

- скоригована кількість простих та привілейованих акцій; 
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- динаміка ринкового курсу акцій та її аналіз; 

- оборотність акцій (динаміка та обсяги укладених угод); 

- розмір дивідендів на акцію та дивідендна політика; 

- дохід на акцію (EPS); 

- ринкова капіталізація підприємства; 

- співвідношення ринкової до бухгалтерської вартості власного капіталу. 

- співставлення дохідності акцій із загальноринковим індексом дохідності 

(відносна результативність акцій). 

Призначення даного звіту полягає у наданні інформації про ринкові 

фактори створення вартості. Дана інформація є корисною як для існуючих та 

потенційних інвесторів підприємства, так і для внутрішніх користувачів, зокрема 

менеджменту компанії. Індикатором та показником результативності діяльності 

підприємства є, в першу чергу, результативність підприємства на ринку 

капіталів, яка дозволяє визначити закладені у ринковій вартості підприємства 

очікування інвесторів.  

ІІ. Звіт про вартісно-орієнтоване управління включає додаткову 

інформацію про концепцію вартісно-орієнтованого управління на основі 

обраного показника результативності. Оскільки нами обґрунтовано доцільність і 

запропоновано використання концепції на основі приросту економічної доданої 

вартості, то дана частина звітності має містити всю інформацію щодо показника 

∆EVA  та його інтеграції у систему вартісно-орієнтованого управління. У цей 

блок звітності включається інформація, яка може  бути виміряна та оцінена в 

грошовому виразі. Призначення даного розділу – надати інвесторам дані про 

фундаментальні (внутрішні) чинники створення вартості [174].  

Інформація, висвітлена у пропонованому розділі звітності повинна 

включати наступне: 

1. Дані щодо показника результативності, на якому базується система 

вартісно-орієнтованого управління на підприємстві – ∆EVA, а саме: 

- Обґрунтування вибору ∆EVA як ключового показника 

результативності; 
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- Порядок розрахунку показника економічної доданої вартості – EVA, 

визначення та обґрунтування обраних бухгалтерських коригувань; 

- Аналіз динаміки показника ∆EVA (наприклад, за 3 останніх роки); 

- Прогнози щодо значень ∆EVA у майбутньому та цільові значення. 

2. Основні фактори впливу на ∆EVA та побудова дерева драйверів 

вартості. Серед найвагоміших з них: 

- Інвестований капітал та його рентабельність; 

- Структура капіталу підприємства; 

- Вартість капіталу: 

 Вартість власного капіталу: β-фактор, безризикова ставка 

відсотка, ринкова премія за ризик (або інші релевантні для оцінки 

витрат на власний капітал дані); 

 Вартість позикового капіталу (включаючи інформацію про 

кредитний рейтинг підприємств); 

 Ставка середньозважених витрат на капітал як в цілому для 

підприємства, так і (у разі необхідності) для окремих його 

підрозділів чи бізнес-сегментів. 

- Результат звичайної діяльності підприємства, виражений 

показником EBIT чи NOPAT (як за минулі періоди, так і прогнозні 

темпи росту показника); 

- Ставка податку на прибуток; 

- Інвестиції в оборотний капітал та капітальні інвестиції 

підприємства (реалізовані за звітний період та планові); 

- Значення показника вільного грошового потоку, FCF (за звітний 

період та прогнозні значення на наступні періоди). 

3. Система вартісно-орієнтованої мотивації на підприємстві. Даний 

компонент Value Reporting має містити наступну інформацію стосовно: 

- структури виплат (фіксована / зміннна частини) та системи 

мотивації; 

- плати за результативність: 
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 схема розрахунку бонусу на основі ключового показника 

результативності – ∆EVA; 

 порядок виплати бонусу (наприклад, використання бонус-

банку та правило виплати); 

- винагороди працівників (у т.ч. менеджерів) акціями та опціонами 

на акції. Визначення частки корпоративних прав, розподілених 

між працівниками підприємства; 

- додаткових пільг та переваг (корпоративний автомобіль, оплата 

телефонного зв’язку, медичне страхування та ін.); 

- виплат у  зв’язку з виходом на пенсію та ін. 

Дана інформація має важливе значення та є основою формування 

очікувань інвесторів щодо майбутньої результативності підприємства та, 

відповідно, зростання або зниження ринкової вартості компанії. 

 ІІІ. Звіт про стратегічні переваги та корпоративну соціальну 

відповідальність. Невід’ємна складова вартісно-орієнтованої звітності, яка 

надає інформацію про конкурентні переваги та перспективи розвитку у різних 

аспектах діяльності підприємства. Дана частина звітності орієнтована на широке 

коло стейкхолдерів компанії та повинна містити інформацію про:  

- стратегію підприємства (місія, стратегія, корпоративні цілі, напрямки 

діяльності, корпоративна культура та філософія); 

- навколишнє середовище діяльності підприємства (наприклад, 

економічне, правове, політичне, екологічне середовище); 

- споживачів та ринки збуту (частка ринку, задоволеність клієнтів, зміни 

на ринку збуту продукції, вартість бренду); 

- постачальників та ринок закупівель (кількість постачальників, кількість  

укладених за звітний період нових контрактів з постачальниками, зміна цін 

на ринку закупівель та ін.);  

- працівників та управління (кількість працівників, вікова структура 

працівників, плинність кадрів, рівень кваліфікації працівників і 
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менеджерів компанії, задоволеність працівників, інвестиції у навчання та 

підвищення кваліфікації працівників); 

- процеси, інновації та інвестиції (величина виробничих потужностей, 

розмір інвестицій, якість продукції, виробничий цикл, кількість патентів 

або ліцензій, кількість нових продуктів);  

- ризики підприємства (класифікація ризиків, кількісна оцінка та 

чутливість підприємства до визначених ризиків, заходи управління 

ризиками) [88].  

- вплив діяльності підприємства на суспільство та екологію (сума 

благодійних внесків, розмір інвестицій у розвиток інфраструктури,  

проведення культурних та спортивних заходів у регіонах, де знаходяться 

виробничі потужності підприємств, аналіз динаміки споживання 

електроенергії та водних ресурсів, використання альтернативних джерел 

енергії, безвідходне виробництво, наявність очисних споруд, технології 

обробки ґрунту та ін.).  Інформація щодо впливу підприємств АПК на 

екологію має особливо важливе значення. Від запровадження екологічного 

менеджменту на агропромислових підприємствах залежить не тільки 

якість продукції, а й репутація підприємства, що є драйвером створення 

вартості. 

Частково вищевказана інформація представлена у звітності окремих 

підприємств вибірки, проте має досить загальний характер, тому нами 

рекомендоване використання зазначених за кожним напрямком нефінансових 

показників результативності, які дозволять мати чітке уявлення про усі процеси, 

фактори та перспективи створення вартості підприємством, виражених 

кількісними параметрами. 

Інформація, представлена у Value Reporting, передбачає її добровільне 

розкриття з метою забезпечення всіх стейкхолдерів якісною, повною та 

адекватною інформацією для прийняття вірних інвестиційних та управлінських 

рішень. Створена система інформаційного забезпечення буде виступати основою 

для внесення змін в оціночні показники, проведення моніторингу і, за 
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необхідності, коригування фінансової стратегії та прийняття відповідних 

заходів. В результаті розробка і реалізація фінансової стратегії підприємства 

перетворюється у системний послідовний та безперервний процес щодо 

досягнення стратегічної мети створення довгострокової ринкової вартості для 

акціонерів та інших стейкхолдерів  на принципах корпоративної соціальної 

відповідальності, довгострокової корпоративної стабільності та стійкого 

розвитку підприємства [177].  

Отже, у результаті проведеного дослідження доведено, що ринкова 

вартість підприємств безпосередньої залежить від політики комунікацій з 

інвесторами, інструментом якої є Value Reporting. Тому нами запропоновано, 

крім обов’язкової фінансової звітності, включення до бізнес-звітності 

підприємств АПК інформації та даних за наступними розділами: Звіт про 

загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; Звіт про вартісно-

орієнтоване управління; Звіт про стратегічні переваги та корпоративну соціальну 

відповідальність. Запропонований підхід має рекомендаційний характер і може 

бути покладений менеджментом компаній в основу розробки та запровадження 

власної вартісно-орієнтованої звітності з урахуванням особливостей галузі та 

специфіки діяльності підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

У третьому розділі було запропоновано рекомендації щодо впровадження 

вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві та зроблено наступні 

висновки: 

1. Визначено, що у процесі планування та визначення цільових значень 

вартісно-орієнтованих показників має сенс використання інформації з ринків 

капіталів, яка враховує очікування інвесторів щодо майбутньої результативності. 

2. Виділено два підходи до планування із врахуванням очікувань 

капіталодавців: 1) підхід з безпосередньою орієнтацією  на ринок капіталів, де 
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вихідною базою є ринкова капіталізація підприємства; 2) підхід з 

опосередкованою орієнтацією передбачає врахування очікувань інвесторів при 

розрахунку витрат на капітал або визначенні мінімальної очікуваної норми 

дохідності. У рамках першого підходу розглянуто декілька версій визначення 

очікуваних значень економічної доданої вартості з урахування переваг і 

недоліків кожної з них.  

3. Планові значення ∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴 рекомендовано розраховувати не на основі 

реального курсу акцій,  а скоригованого, визначення якого базуються на стратегії 

діяльності підприємства, оцінці минулих результатів діяльності підприємства, 

очікуваннях менеджменту щодо майбутніх результатів.  

4. Визначення скоригованого курсу з урахуванням минулої 

результативності, дозволяє згладити можливі значні коливання курсу акцій на 

ринку, які не завжди пов’язані із діяльністю компанії та її менеджменту. Відтак, 

побудова довгострокової системи мотивації з урахуванням реального ринкової 

вартості акцій може бути неефективною. Цільовий курс акцій визначається 

«зверху-вниз»  з урахуванням очікувань керівництва компанії 

5. Враховуючи особливості діяльності підприємств на ринках, що 

розвиваються, розрахунок та планування ΔEVA рекомендовано здійснювати 

періодом на три роки, при цьому здійснюючи постійний контроль відхилень 

фактичних значень від очікуваних. У разі необхідності рекомендовано 

здійснювати  коригування планових значень показника у разі зміни очікувань 

менедженту або інвесторів щодо майбутньої результативності.  

6. Запровадження вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві 

неможливе без імплементації вартісно-орієнтованої системи мотивації. 

Розглянуто різні версії розрахунку бонусу на основі показника економічної 

доданої вартості. Рекомендований варіант розрахунку змінної частини 

винагороди передбачає розрахунок  винагороди як суми планового бонусу та 

фіксованого проценту від різниці між фактичною та очікуваною зміною 

показника економічної доданої вартості.  
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7. Визначаючи режим виплати бонусу, обґрунтовано доцільність 

використання бонус-банку. Бонус-банк дозволяє забезпечити орієнтацію 

менеджерів на довгострокове стійке зростання  значень EVA, а не на результат 

діяльності за поточний період. Водночас бонус-банк слугує інструментом 

утримання, тому що менеджерові доведеться пожертвувати значною частиною 

бонусу, який він, можливо, заробляв протягом попередніх декількох років, якщо 

він матиме намір залишити компанію. 

8. Інструментом політики  комунікації і трансформації можливостей та 

перспектив росту у реальну вартість є вартісно-орієнтована звітність, яка сприяє 

наближенню актуальної ринкової вартості до актуальної внутрішньої вартості та 

реалізації потенціалу створення вартості підприємством, а також мінімізації 

вартісних розривів між бухгалтерською та ринковою вартістю підприємства.  

9. Доведено, що існує безпосередній зв'язок між інформацією, наданою у 

звітності та ринковою вартістю підприємства. Чим більше інформації як 

фінансової, так і нефінансової щодо поточної та майбутньої результативності 

надає підприємство, тим ефективнішою є політика комунікації та, відповідно, 

вищою ринкова вартість підприємства.   

10. Інформація, представлена у звітності підприємств вибірки 

переважно орієнтована на минулі результати діяльності. Характерною є 

обмеженість інформації щодо прогнозів та перспектив діяльності підприємства 

у майбутньому, яка впливає на формування очікувань інвесторів та ринкову 

вартість підприємства. Це, у певній мірі, пояснює від’ємні значення показника 

вартості майбутнього зростання (FGV) аналізованих підприємств.  

11. Для підвищення капіталізації вітчизняних підприємств 

рекомендовано, крім обов’язкової фінансової звітності, звіту про корпоративне 

управління та інформації про операційну діяльність підприємства включити до 

бізнес-звітності наступні підрозділи: Звіт про загальну дохідність акцій та 

інформацію з ринків капіталів; Звіт про вартісно-орієнтоване управління; Звіт 

про стратегічні переваги та корпоративну соціальну відповідальність. Структура 
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вартісно-орієнтованої звітності може змінюватись відповідно до особливостей 

діяльності підприємства та потреб користувачів інформації. 

 Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [86, 92,  

160, 163, 175]. 
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ВИСНОВКИ 
    

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення науково-практичного завдання, що полягає у поглибленні теоретико-

методичних засад вартісно-орієнтованого контролінгу та обґрунтуванні 

рекомендацій щодо його запровадження на вітчизняних підприємствах. За 

результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки та 

пропозиції: 

1. Визначено, що вартісно-орієнтоване управління передбачає 

зосередження усіх процесів та підрозділів підприємства на прийняття 

операційних, фінансових та інвестиційних рішень, які сприятимуть зростанню 

його ринкової вартості та максимізації  добробуту акціонерів. Ключовими 

передумовами розвитку та стрімкого поширення концепції вартісно-

орієнтованого управління є наступні: глобалізація ринків капіталів, зростання 

ролі інституційних інвесторів, збільшення частки  іноземних інвесторів через 

підвищення мобільності капіталу,  зростання обізнаності приватних інвесторів 

та зміна їхнього відношення до вкладення коштів в акції, загроза ворожих 

поглинань, глобалізація товарних ринків.  

2. Встановлено, що використання інструментів контролінгу є необхідною 

умовою успішної імплементації вартісно-орієнтованого управління фінансами 

на підприємстві. Виділено дві опції контролінгу: контролінг, орієнтований на 

інформаційну підтримку прийняття рішень, та контролінг поведінки. Вартісно-

орієнтований контролінг визначено як сегмент фінансового контролінгу, який 

забезпечує реалізацію вартісноформуючої функції корпоративних фінансів на 

основі використання сукупності інструментів з координації, інформаційної 

підтримки вартісно-орієнтованих рішень та контролю за їх реалізацією.  

3. Виокремлено ключові інструменти вартісно-орієнтованого 

контролінгу: показники результативності діяльності, система мотивації, 

вартісно-орієнтований аналіз, контроль та репортинг. Ефективність вартісно-

орієнтованого контролінгу залежить від вибору його концепції, яка включає 
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сукупність вартісно-орієнтованих показників, порядок їх розрахунку, 

планування, аналізу та контролю, а також механізм інтеграції в загальну систему 

управління фінансами. Важливим етапом впровадження вартісно-орієнтованого 

контролінгу є вибір ключового показника результативності, який  має 

характеризувати вартість підприємств та уможливить оцінку ефективності 

менеджменту як в цілому по підприємству, так і у розрізі окремих підрозділів. 

Зазначеним критеріям найповніше відповідають показники залишкового 

прибутку.  

4. Поглиблено концепцію вартісно-орієнтованого контролінгу на базі 

індикатора економічної доданої вартості.  Саме вона набула найбільшого 

поширення в теорії та на практиці. Відповідно до теореми Прайнрайха-Люке, 

оцінка вартості підприємства чи аналіз інвестиційних проектів на основі 

показника економічної доданої вартості засвідчує ті самі результати, що і за 

використання методу дисконтування грошових потоків. В основі такої концепції 

лежить принцип конґруентності або узгодженості цілей. Оцінка результатів 

діяльності на основі показника економічної доданої вартості та прив’язка 

системи мотивації співробітників до його значень допомагають поєднати 

особисті інтереси менеджерів та корпоративні цілі компанії. 

5. З’ясовано фактори впливу на показник економічної доданої вартості та 

визначено алгоритми розрахунку його параметрів: чистого операційного 

прибутку після оподаткування, інвестованого капіталу та ставки витрат на 

капітал. Обґрунтовано доцільність використання фінансового результату від 

звичайної діяльності до оподаткування як бази для визначення чистого 

операційного прибутку після оподаткування. Поглиблено операційний (на базі 

активів) та фінансовий (на базі пасивів) підходи до визначення інвестованого у 

підприємство капіталу.  

6. Доведено гіпотезу, відповідно до якої показник EVA є більш 

прийнятним індикатором зміни вартості підприємства порівняно з показниками 

дохідності (чистий прибуток, NOPAT, EBIT та EBITDA). Ринкова вартість 

відповідає сумі інвестованого капіталу та майбутніх значень економічної доданої 
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вартості (ринкової доданої вартості). Виходячи з цього, запропоновано 

використовувати альтернативний підхід до оцінки та аналізу створення вартості, 

який визначає вартість як суму поточної операційної вартості та вартості 

майбутнього зростання. Відтак, компонентами ринкової вартості є: інвестований 

капітал; капіталізована вартість EVA за звітний період; капіталізована вартість 

майбутніх значень приросту EVA, тобто майбутніх ∆EVA.  Обґрунтовано, що 

основою для побудови ефективного вартісно-орієнтованого управління на 

підприємстві має бути інтеграція не тільки фактичного, а й очікуваного значення 

індикатора приросту економічної доданої вартості у всі підсистеми управління 

фінансами. 

7. Спростовано гіпотезу, відповідно до якої значення показника EVA в 

окремих періодах є індикатором створення акціонерної вартості. Розраховані 

середні значення показників створеної акціонерної вартості для досліджуваної 

вибірки підприємств АПК не дорівнюють значенням EVA за період. Крім того, 

доведено, що динаміка цих показників може бути різною. Обґрунтовано, що 

підприємство створює вартість для капіталодавців лише тоді, коли сума вартості 

підприємства та генерованого вільного грошового потоку за відповідний період 

перевищують значення вартості підприємства на початок періоду з урахуванням 

очікуваної інвесторами норми дохідності. Доведено, що ознаками створення 

акціонерної вартості є перевищення досягнутого у звітному періоді значення 

∆EVA у порівнянні з очікуваним та (або) приріст показника вартості 

майбутнього зростання. Отже, створення додаткової вартості можливе як за 

рахунок вже здійснених, так і за рахунок майбутніх інвестицій.   

8.  Встановлено, що імплементація вартісно-орієнтованого контролінгу 

неможлива без інтеграції обраного ключового показника результативності у 

систему планування та контролю на підприємстві. У процесі планування та 

визначення цільових значень обраного ключового показника результативності 

(наприклад, ∆EVA) та визначення його цільових значень доцільно 

використовувати інформацію з ринку капіталів, яка, окрім іншого, показує 

очікування інвесторів щодо зростання вартості.  Визначено порядок розрахунку 
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очікуваних інвесторами значень ∆EVA на базі цільового (скоригованого) курсу 

акцій та запропоновано окрім аналізу відхилень фактичних показників від 

запланованих, здійснювати аналіз і контроль відхилень фактичних значень 

вартісно-орієнтованих показників від очікуваних.   

9. Обґрунтовано спосіб визначення змінної частини винагороди 

менеджерів, який передбачає розрахунок бонусу, як суми планового бонусу та 

фіксованого проценту від різниці між фактичним та  очікуваним значенням 

приросту економічної доданої вартості. Такий варіант бонус-плану дозволить 

поєднати інтереси власників та менеджерів та стимулюватиме останніх до 

прийняття стратегічних рішень, орієнтованих на зростання вартості 

підприємства та максимізацію добробуту власників. Для мотивації менеджменту 

до прийняття довгострокових рішень і його збереження в організації 

рекомендовано використання такого інструменту як бонус-банк. 

10.  Доведено існування безпосереднього зв’язку між інформацією, 

поданою у звітності та ринковою вартістю підприємства. Чим більше інформації 

як фінансової, так і нефінансової щодо поточної та майбутньої результативності 

надає підприємство, тим ефективнішою є політика комунікації та, відповідно, 

вищою ринкова вартість підприємства. Для зменшення інформаційної асиметрії 

та підвищення інвестиційної привабливості підприємств на ринках капіталів 

запропоновано, окрім обов’язкової фінансової звітності, включення до бізнес-

звітності вітчизняних підприємств інформації та даних за наступними розділами: 

звіт про загальну дохідність акцій та інформацію з ринків капіталів; звіт про 

вартісно-орієнтоване управління; звіт про стратегічні переваги та корпоративну 

соціальну відповідальність. 
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ДОДАТКИ 
Додаток  А 

Підходи до визначення поняття «вартісно-орієнтоване управління»  
(англ. «Value-Based Management, VBM») 

 
Автор Визначення поняття  

Багацька К.В. Економічний зміст концепції VBM полягає у тому, що об’єктом 
управління не є варітсть компанії, а навпаки оцінка вартості є основою 
для управління компанією. Тобто VBM має визначатись як підхід до 
управління компанією, згідно з яким головною метою підприємства є 
максимізація добробуту акціонерів у довгостроковій перспективі [40] 

Івашківська І.В. Управління вартістю компанії - процес послідовної реалізації в 
діяльності компанії фінансової моделі аналізу фірми на основі 
принципу економічного прибутку, побудова на її основі і з її 
допомогою стратегічних і оперативних рішень менеджменту компанії 
[41].  

Костирко Л.А., 
Костирко Р.О., 
Темнікова Н.В. 

це концепція управління підприємством, що створює довгострокову 
вартість для акціонерів, яка задовольнятиме потреби користувачів з 
ринку капіталів та товарного ринку [18, с. 35] 

Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств розуміється як система 
менеджменту, що трансформує вартісні цілі власників підприємств в 
конкретні дії найманих менеджерів, які мають усвідомлювати своє 
пріоритетне завдання у збільшенні вартості підприємств і 
підпорядковувати йому інші цілі [14].  

Момот Т.В. Управління вартістю акціонерного товариства – це процес прийняття 
і реалізації управлінських рішень, спрямованих на підвищення доходу 
власників, через підвищення ринкової вартості акцій [11, с. 272]. 

Сотніков А.В. Це підхід менеджменту, який при прийнятті будь-яких управлінських 
рішень ґрунтується на обліку всіх видів витрат та доходів, як 
поточних, так і перспективних, що здатні впливати на зміну вартості 
компанії [42].  

Терещенко О.О. Концепція VBM зосереджується на управлінні ключовими факторами 
вартості компанії з метою її максимізації та забезпечення фінансових 
інтересів інвесторів [36].  

Коупленд Т., 
Коллер Т., 

Муррин Дж 

Це вибір пріоритетів за критерієм створення вартості: переорієнтація 
систем планування, оцінка результатів діяльності та матеріального 
заохочення на вартісно-орієнтовані показники; спілкування з 
інвесторами мовою вартості [43, с. 26]. 

Д.Янг, С.Оубірн Це спрямування  та орієнтація усіх процесів та систем в компанії на 
створення вартості [38, с.18].  

Вебер Ю. та ін. Це спрямування всієї діяльності та операцій підприємства на 
досягнення цілі зростання вартості для власників підприємства 
[44, с.18].  

Джерело: систематизовано автором  
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Додаток Б 

Ринкова премія за ризик з урахуванням премії за ризик країни за  
2009-2016 рр. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cуверенний рейтинг 
(Moody's) 

B2  B2 B2 B3 Caa1 Саа3 Caa3 

Спред дефолту 5,50% 5,00% 5,00% 6,00% 7,50% 10,00% 11,08% 
Премія за ризик для 
розвинутих ринків капіталу 

4,50% 5,00% 6,00% 5,80% 5,00% 5,75% 6,00% 

Коефіцієнт коригування 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Загальна ERP 12,75% 12,50% 13,50% 14,80% 16,25% 20,75% 21,44% 
CRP 8,25% 7,50% 7,50% 9,00% 11,25% 15,00% 15,44% 

Джерело: складено автором за матеріалами досліджень А. Дамодарана [127]. 

 

Додаток В 

Значення 𝜷𝜷𝑳𝑳 для досліджуваної вибірки підприємств АПК  
за 2009–2016 рр. 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard» 0,98 0,73 0,69 0,83 0,70 0,85 1,62 1,86 
«Agroliga» 0,68 0,64 0,61 0,71 0,68 0,63 0,76 0,70 
«Agroton» 1,12 0,64 0,73 0,89 0,80 0,94 1,00 0,64 
«Astarta» 1,02 0,84 0,87 1,09 0,95 1,18 1,25 0,83 
«IMC» 0,95 0,68 0,65 1,02 1,03 2,90 1,71 1,21 
«Kernel» 1,04 0,85 0,74 0,99 0,86 0,95 1,03 0,77 
«МХП» 1,13 1,12 0,96 1,17 1,09 1,22 1,83 1,44 
«Ovostar» 0,76 0,66 0,57 0,69 0,64 0,65 0,84 0,67 

 

Додаток Д 

Вартість позикового капіталу для досліджуваної вибірки підприємств АПК 
за 2009–2016 рр., % 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard» 17,32 11,36 9,89 9,28 9,42 8,61 7,63 7,81 
«Agroliga» 25,77 21,50 21,35 42,98 18,05 41,96 35,18 5,95 
«Agroton» 17,13 13,0015 10,83 15,74 7,57 7,79 8,80 13,83 
«Astarta» 8,54 6,66 7,07 7,63 6,20 6,01 11,11 11,32 
«IMC» 9,17 12,10 7,49 6,30 8,15 13,55 14,74 14,38 
«Kernel» 9,93 4,74 7,13 6,42 9,36 8,89 13,23 12,90 
«МХП» 9,73 7,54 7,32 5,19 7,11 8,78 8,17 8,57 
«Ovostar» 18,92 15,94 15,25 3,88 3,77 6,46 6,62 6,82 

15 Значення, розраховані на основі середньої вартості короткострокових та довгострокових валютних кредитів. 
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Додаток  Е 

Результати розрахунку EVA з використанням «value spread» – формули 
для досліджуваної вибірки підприємств АПК у 2010–2016 рр., тис. дол. 

Підпри- 
ємство 

Показ-
ник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

«Avangard» 

ROIC, % 34,25 22,74 21,08 18,22 0,97 -12,72 -4,22 

WACC, % 14,91 11,43 10,32 12,49 13,13 15,34 18,25 

IC  626 840     1 008 640     1 257 843    1 519 803    1 770 273       989 824    601 454    

EVA   121 269     114 120    135 393     87 216    - 215 311    - 277 748    -135 140    

«Agroliga» 

ROIC, % 97,50 38,58 49,56 40,11 18,13 27,48 30,15 

WACC, % 13,20 11,90 10,87 13,71 14,14 16,79 19,33 

IC   4 163      6 353     9 163     13 569     20 846      13 034    13 543    
EVA  3 509     1 695      3 544      3 583     832      1 393    1 465 

«Agroton» 

ROIC, % 25,86 4,16 9,69 -0,63 -12,67 31,04 47,71 
WACC, % 15,42 11,09 10,73 13,87 13,01 15,27 17,02 
IC 114 486    138 484    171 485     179 076     173 801     77 377     68 642    
EVA  11 953    -  9 602    -  1 785    -  25 972    -  44 638      12 201     21 065    

«Astarta» 

ROIC, % 38,69 33,79 12,73 8,15 8,94 18,33 25,48 
WACC, % 12,12 10,50 10,10 12,64 12,70 14,71 19,47 
IC   311 577     445 514     701 459      818 920     971 361      595 812    507 517    
EVA 82 768        103 748     18 493    - 36 736    -  36 519        21 512      30 509    

«IMC» 

ROIC, % 18,04 23,09 17,70 17,62 -9,55 18,15 20,75 
WACC, % 12,29 11,28 9,71 12,12 15,82 19,99 21,96 
IC  80 353      82 719     134 130    211 648     297 030      157 492     162 795    
EVA  4 618      9 764     10 723     11 634    - 75 342    -  2 884    - 1 965    

«Kernel» 

ROIC, % 26,17 25,53 17,89 9,78 -1,39 0,11 21,89 
WACC, % 12,61 9,95 9,89 12,14 13,61 15,67 19,55 
IC   666 361     982 474     1 443 525    1 936 204    2 113 140    1 806 083    1 374 854    
EVA 90 327        153 152     115 530    -  45 585    - 316 894    - 280 929      32 236    

«МХП» 

ROIC, % 27,39 21,61 20,27 10,82 -14,20 -2,77 8,27 
WACC, % 12,62 10,85 10,31 11,80 14,37 16,01 18,60 
IC  1 016 571    1 505 382     1 826 329     2 342 111     2 558 494     2 181 501    1 965 416    
EVA 150 124     162 004     181 931    -   23 029    - 731 007    - 409 860    -  203 060    

«Ovostar» 

ROIC, % 26,30 59,30 28,15 28,87 17,46 34,93 24,51 
WACC, % 13,66 11,56 9,65 11,64 12,46 14,51 17,57 
IC   38 176      36 919      86 198      112 735    153 660      94 986     96 389    
EVA 4 825    17 625     15 944     19 424      7 678      19 398      6 693    
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Додаток  Ж 

Трансформація формули створення акціонерної вартості 1/2 

  ∆𝑬𝑬𝒑𝒑 = 𝑴𝑴𝑬𝑬𝒑𝒑 + 𝑭𝑭𝑰𝑰𝑭𝑭𝒑𝒑 −𝐌𝐌𝑬𝑬𝒑𝒑−𝟏𝟏 ∙ (𝟏𝟏 + 𝒄𝒄) 

= 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ (𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1) 

= 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙  𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1) 

= 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − ∆𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1) 

= 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡−1 + (𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − (1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝑀𝑀𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1)  

 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 +  (𝑴𝑴𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑 − (𝟏𝟏 + 𝒄𝒄) ∙ 𝑴𝑴𝑬𝑬𝑬𝑬𝒑𝒑−𝟏𝟏) 

 

 

Трансформація формули створення акціонерної вартості 2/2 

∆𝑬𝑬𝟏𝟏 = 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏 + (𝑴𝑴𝑬𝑬𝑬𝑬𝟏𝟏 − (𝟏𝟏 + 𝒄𝒄) ∙ 𝑴𝑴𝑬𝑬𝑬𝑬𝟎𝟎) 

∆𝑁𝑁1 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+
(1 + 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙�

𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−
∞

𝑡𝑡=2

(1 + 𝑐𝑐) ∙ (
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0
𝑐𝑐

+
(1 + 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙�

𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞

𝑡𝑡=1

) 

   
  

= 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 +
𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1
𝑐𝑐

+
(1 + 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙�

𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−
∞

𝑡𝑡=2

�
𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−
(1 + 𝑐𝑐) ∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0

𝑐𝑐
−

∞

𝑡𝑡=2

 

 −(1 + 𝑐𝑐) ∙ (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ ∑ 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=1  

        
  = (1+𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 −

(1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0 + (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ ∑ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−∞
𝑡𝑡=2 (1 + 𝑐𝑐) ∙ (1+𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙ (𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴1]

(1+с)
+

+∑ 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡

∞
𝑡𝑡=2 ) 

 
 

 
= (𝟏𝟏+𝒄𝒄)

𝒄𝒄
∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 −

(𝟏𝟏+𝒄𝒄)
𝒄𝒄

∙ 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0 + (𝟏𝟏+𝒄𝒄)
𝒄𝒄

∙ 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1] + (𝟏𝟏+𝒄𝒄)
𝒄𝒄

∙

∑ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−∞
𝑡𝑡=2    (1 + 𝑐𝑐) ∙ (1+𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙ ( 1

(1+𝑐𝑐)
∙ ∑ 𝑬𝑬𝟎𝟎[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]

(𝟏𝟏+𝒄𝒄)𝒑𝒑−𝟏𝟏
∞
𝒑𝒑=𝟐𝟐 ) 

          

3) 

1) 

2) 
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Продовження Додатку  Ж 
 
 

=
(1 + 𝑐𝑐)

𝑐𝑐
∙ (𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴0 − 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1]) + 

(1 + 𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙�
𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

−
∞

𝑡𝑡=2

(1 + 𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙�
𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1 + 𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

∞

𝑡𝑡=2

 

 

 = (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ (∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 − 𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1]) + (1+𝑐𝑐)
𝑐𝑐

∙ ∑ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]−𝐸𝐸0[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡−1

∞
𝑡𝑡=2        

4) 

5) 
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Додаток З 

Роз’яснення формули (2.24): 
 

 

  

 

 

 

 

 

Додаток И 

Значення ∆EVA  для досліджуваної вибірки підприємств АПК у  
2011–2016 рр., тис. дол. 

Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
«Avangard» -      7 149 21 273 -     48 177 -   302 527 -    62 437 142 608 
«Agroliga» -      1 814 1 849 39 -     2 751 560 72 
«Agroton» -    21 555 7 817 -     24 187 -    18 665 56 839 8 863 
«Astarta» 20 980 - 85 255 -  55 229 217 58 030 8 997 
«IMC» 5 146 959 911 -  86 977 72 458 919 
«Kernel» 62 825 -  37 621 -   161 116 -  271 309 35 965 313 165 
«МХП» 11 881 19 927 -   204 960 -   707 978 321 147 206 800 
«Ovostar» 12 800 -   1 681 3 480 -    11 746 11 720 -    12 705 

 

Додаток К 

Значення EVA-Momentum для досліджуваної вибірки підприємств АПК за 
2011-2016 рр., % 

 
Підприємство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

«Avangard» -1,63% 3,84% -7,66% -45,75% -14,88% 62,02% 
«Agroliga» -24,54% 20,05% 0,18% -12,44% 2,51% 0,32% 
«Agroton» -37,65% 7,84% -27,49% -22,93% 96,39% 21,03% 
«Astarta» 7,16% -20,10% -11,92% 0,04% 16,64% 2,83% 
«IMC» 14,78% 3,30% 1,21% -75,79% 52,40% 0,65% 
«Kernel» 6,16% -1,98% -7,47% -9,70% 1,50% 13,44% 
«МХП» 1,26% 1,62% -14,56% -47,32% 23,29% 17,48% 
«Ovostar» 34,56% -3,32% 5,77% -14,45% 15,67% -16,80% 

 
  

�𝛾𝛾𝑡𝑡∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 =  �𝛾𝛾𝑡𝑡 × (𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡−1)
𝑇𝑇+1

𝑡𝑡=1

𝑇𝑇+1

𝑡𝑡=1

 

=  𝛾𝛾1 × (𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 − 0) + 𝛾𝛾2 × (𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1) +  … + 𝛾𝛾𝑎𝑎(𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑎𝑎 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑎𝑎−1) + 
 … +  𝛾𝛾𝑇𝑇+1 × (0 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡) 

= 𝛾𝛾1 × 0 + (1 − 𝛾𝛾)�𝛾𝛾 × 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴1 + 𝛾𝛾2 × 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴2 +  … + 𝛾𝛾𝑇𝑇 × 𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑇𝑇� + 𝛾𝛾𝑇𝑇+1 × 0 

= (1 − 𝛾𝛾) × ∑ 𝛾𝛾𝑡𝑡𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡 = (1 − 𝛾𝛾)𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁𝑇𝑇
𝑡𝑡=1  
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Додаток Л 

Формула розрахунку очікуваних значень ∆EVA 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 = 𝑀𝑀𝑁𝑁1 − 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁1 = 1+𝑐𝑐
𝑐𝑐
∙ ∑ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]

(1+𝑐𝑐)𝑡𝑡−1
∞
𝑡𝑡=2                                      (1) 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 = 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
𝑐𝑐

+ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)

+ ⋯+ 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝑡𝑡]
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛

         (2) 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 = 𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] ∙ (1
𝑐𝑐

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)

+ ⋯+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛

)         (3) 

𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸1
1
𝑐𝑐+

1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)+⋯+

1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛

               (4) 

 

Для спрощення знаменника формули зробимо підстановку: 

𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1
𝑐𝑐

 +  1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)

 + 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)2

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛

         (5) 

     𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1
𝑐𝑐

× 1
(1+𝑐𝑐)

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)∙(1+𝑐𝑐)

+ ⋯+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛−1

     (6) 

Помножимо вищенаведену рівність на (𝟏𝟏 + с): 

    (1 + с) ∙  𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1+с
𝑐𝑐

+ 1
𝑐𝑐

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)

+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)∙(1+𝑐𝑐)

+ ⋯+ 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛−1

                   (7) 

Віднімемо від рівняння (7) рівняння (6): 

(1 + с) ∙  𝑆𝑆𝑎𝑎 − 𝑆𝑆𝑎𝑎 =  �
1 + с
𝑐𝑐

+
1
𝑐𝑐

+
1

𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐) +
1

𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐) ∙ (1 + 𝑐𝑐) + ⋯+
1

𝑐𝑐 ∙ (1 + 𝑐𝑐)𝑎𝑎−1� − 

   −�1
𝑐𝑐  + 1

𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)  + 1
𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)2 + 1

𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑐𝑐
�       (8) 

      (1 + с) ∙  𝑆𝑆𝑎𝑎 − 𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1+с
𝑐𝑐
− 1

𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛
         (9) 

      (1 + с − 1) ∙  𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1+с
𝑐𝑐
− 1

𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛
         (10) 

      𝑐𝑐 ∙  𝑆𝑆𝑎𝑎=1+с
𝑐𝑐
− 1

𝑐𝑐∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛
           (11) 

      𝑆𝑆𝑎𝑎 = 1+с
𝑐𝑐2
− 1

𝑐𝑐2∙(1+𝑐𝑐)𝑛𝑛
           (12) 
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Продовження Додатку Л 

Для 𝑐𝑐 → ∞ рівність (12) виглядатиме наступним чином: 

𝑆𝑆𝑎𝑎→∞ = 1+с
𝑐𝑐2
− 0 = 1+с

𝑐𝑐2
            (13) 

 

Підставивши 𝑆𝑆𝑎𝑎→∞ у рівняння (4): 

𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸1
1+𝑐𝑐
𝑐𝑐2

            (14) 

𝐸𝐸1[∆𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡] = 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 ∙
𝑐𝑐2

1+𝑐𝑐
= 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 ∙

𝑐𝑐∙𝑐𝑐

𝑐𝑐∙�1𝑐𝑐+1�
= 𝐶𝐶𝐹𝐹𝑁𝑁1 ∙ 𝒄𝒄

(𝟏𝟏𝒄𝒄+𝟏𝟏)
       (15) 
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Розкриття нефінансової інформації та розрахунок нефінансових показників результативності підприємствами 

досліджуваної вибірки АПК 
Розкриття 

інформації за 
розділами 

«Avangard» «Agroligа» «Astartа» «ІМС» 

Споживачі - Частка ринку 
- Частка експорту 
яєчних продуктів; 
- система управління якістю 
продукції 

н/д -Частка ринку н/д 

Бізнес-модель Опис бізнес-моделі та ключових 
бізнес-процесів 

н/д  н/д 

Працівники та 
система мотивації 

-програми розвитку персоналу; 
-соціальні пакети; 
-бонусна система виплати 
винагороди 

н/д -Кількість працівників; 
-Співвідношення кількості 
чоловіків та жінок в організації; 
-Опис системи мотивації та 
винагороди топ-менеджерів 

Організація програм 
тренінгів для працівників 

Екологія Використання енерго-
збережувальних 
технологій (біопаливо) 

н/д -Впровадження у 2014 році систем 
екологічного та соціального 
менеджменту 

н/д 

Суспільство -участь у благодійних проектах 
стосовно охорони навколишнього 
середовища та енергоефективності; 
-фінансова підтримка дитячих 
освітніх закладів; 
-підтримка соціально незахищеного 
населення на територіях, де 
розташовані виробничі потужності; 
 

н/д -програми для дітей; 
-фінансова підтримка медицини та 
спорту у сільській місцевості; 
-фінансування розвитку 
інфраструктури 

н/д 

Звіт про СG + - + + 
Інновації, інвестиції н/д -Експериментальна робота щодо 

продуктивності урожайності 
гібридних різновидів соняшнику; 
-планування впровадження проекту з 
зрошення полів кукурудзи і бобових 

-Впровадження системи 
інтегрованого корпоративного 
управління (CIMS) 

н/д Додат
ок М
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 Додаток M 

Розкриття нефінансової інформації та розрахунок нефінансових показників результативності підприємствами 
досліджуваної вибірки АПК 

Розкриття 
інформації 

за розділами 
«Kernel» «Миронівський хлібопродукт» «Ovostar» 

1 2 3 4 
Споживачі -частка ринку у порівнянні з основними 

конкурентами 
-частка ринку у порівнянні з основними 
конкурентами 

-частка ринку 

Бізнес-модель Детальний опис бізнес моделі та ключових 
бізнес-процесів 

загальний опис бізнес-моделі загальний опис бізнес-моделі 

Працівники та 
система 
мотивації 

-Cистема мотивації на основі принципу 
плати за результативність; 
-Фінансування тренінгів для працівників; 
-контроль за здоров’ям та безпекою на 
виробництві; 
-організація конференцій між підрозділами 
компанії; 
-«Розумна ферма» - спеціалізований учбовий 
центр на базі одного з с/г кластерів 
(професійний розвиток агрономів та 
інженерів, бухгалтерів та фінансистів); 
-Агро-МВА (спільно з університетом 
Хоенхайм (Штутгарт, Німеччина) 

-Опис системи мотивації працівників; 
Фінансова та нефінансова винагорода 
працівників передбачає: транспортування, 
харчування та навчання працівників, надання 
житла та щомісячного продуктового набору 
власного виробництва.  
- забезпечення дітей працівників дитячими 
садками та транспортуванням; 
-програми університетської освяти для дітей 
працівників; 
-медичне обслуговування працівників; 
-проведення спортивних змагань серед 
працівників; 
-безпечне робоче середовище. 

-розрахунок коефіцієнта утримання 
персоналу; 
- матеріальна винагорода (фіксована з/п + 
бонусна систнма за досягнення 
корпоративних та персональних цілей, 
компенсація витрат на мобільний зв'язок та 
витрат, повязаних із використанням 
власного транспорту у робочих цілях); 
-нематеріальна система заохочення 
(проведення професійних тренінгів та «team-
building» подій 

Екологія -Політика зменшення споживання 
електроенергії; 
- «зелена» енергія із шкарлупи соняшнику; 
-переробка відходів, очистка води; 
-використання сучасної техніки, яка 
дозволяє економити природні ресурси; 
-використання мінімальних технологій в 
обробці ґрунту 

-Програми впровадження екологічного 
менеджменту на підприємствах; 
-план управління пестицидами; 
-програма зниження викидів парникових газів; 
-очистка води та мінімізація відходів. 

н/д 

П
родовж

ення Додат
ку М
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1 
 
Суспільство 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
-Цільові капітальні інвестиції в сільські школи 
та дитячі садки; 
-інвестиції в місцеву інфраструктуру та 
охорону здоровя; 
-підтримка місцевих спортивних та культурних 
заходів; 
-організація благодійного фонду 
 

 

3 
 
-розвиток місцевої інраструтури (в т.ч. 
лікарні, дитячі садки, школи); 
-благодійна допомога колишнім і 
теперішнім співробітникам; 
-покращення добробуту окремих жителів 
територіальних громад; 
-розвиток культури і спорту; 
-допомога учасникам АТО; 
-партнерство з освітніми закладами та 
науковими установами. 

4 
 

н/д 
 
 
 
 

 

Звіт про СG + + + 
Інновації, 
інвестиції 

Капітальні інвестиції в розширення виробничих 
потужностей 

н/д -будівництво 3 нових та планування 
проведення реконструкції 4 приміщень для 
курей-несучок; 
-розширення виробничих потужностей для 
виробництва сухих яєчних продуктів; 
-встановлення нового обладнання 

 

 

 

 

П
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AOBIAKA

npo Bn poBaAXeHHe pesyn urarie 4ucepraqiilnoro Aocn iAXeH HF Marapen ro
Tersnu lOpilenr na'renlty "Bapricno-opieuroaannil ronrponinr na ni4npneucrai"

Bn4ana sgoOyeavy raQe4pra Kopnoparfi Bn nx Sixaxcia i xonrponinry,[BH3
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AOBIAKA

rrpo BIIpoBaAlKeI.I Hfl pe3yJl bTaTiB AncepTaqifi uoro AocJIiA)I(eHHn

ManapelrKo TerlnH loPiinnu

Ha TeMy "Bapricno-opienToBarlnfi KoHTpoJIinr na ni4upuenrcTBirr

Bu1ana 3Ao$yBaqy KaOeApH nopnoparalBHvrx $iuaHcie i rconrpoliury

ABH3 "KgieclKrfi HarlioHartb:narfr. eKoHoMitIHI4fi yHiBepcl4rer ilreni

Ba4Hua ferrrrana" MarcapeHl(o Tersui lOpiinui npo re, u1o HayI(oBi

pe3yJrbTarr4 ii Hayr(oBofo AoaniAxreFrHrr rrloAo 3arIpoBaA)KeHHtI BapTicHo-

tpieutto*aHoro I(oHrponiHry Ha ni4nprzeucrni rpl4fiHtri Ao

BrrpoBaAXeHHr fIpAT "Ituin-ArJraHrlrK Vxpaitta". llpar<ru'{Hy IIiHHicrb

AItr nileuu1eHH{ pe3ynbTaTl4BHocTi ni4npraerucTBa MaroTb peKoMeHAaIIii

1qoAo roSyAoBu cr4creMr4 BapricHo-opieHToBaHoro I(oHTpoJIiHry Ha

ocHoBi KoHuenqii erosotvti'IHoi Ao.qanoi Baprocri.

fiuper<rop

fononuIafi SyxranreP

B.B.flpouleHl(o

I.C.llonirqyrI Irpatl*att
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"3ATBEPIXyIO"
lleplrrafi npopeKrop 3 HayKoBo-
ne4aroriunoi ra nayronoi po6orz
nBH3 "KuiscrKnfi naqion atrclr'uir

"3ATBEPAXyIO"
llpopexrop 3 HayKoBo-rreAaroriqsoi
po6oru

2017 p.

AOBIAKA
rlpo BnpoBaA)KeHHs pe3ynbrarin 4racepraqifi uoro 4ocni4xennr
s4o6yraua ra$ e4pr4 Koprop utvrBHtrx $iHaHcin i r<onrp oniury

Maxapenr<o T.IO. Ha reMy: <<Bapricno-opieurosaHuir rconrponiHr Ha
ni4upraeucrei>> sa cneqianrsicuo 08.00.08 - rporui, SiHaucz i rcpe4zr y HaBqanryuit
rpoqec 

T"t 
"Kuiscrrzfi narrionT:ffi;:Touiqnufi yninepcurer iueni Bailuwa

lzcepraqiftua po6ora MarapeHKo T.IO. Ha reMy: <<BapricHo-opieurosauuir
ronrponiHf Ha ni4npuewrcrei>> BrrKoHaHa eiAnosiAHo Ao rrnaHy HayKoBo-AocriAnux
po6ir raSe4pra KoproparprBHux $inaHcie i ronrponinry ABH3 "Kzincrrufi
naqionalrrruit exoHouiqur,rfi yninepcr4Ter inaeHi Ba4uvra ferruana" .sK cKra4oBa
KoMrIJreKcHI{x HayKoBo-AocriAnzx reM: "@inaHcose ynpaeniunr innecrraqifino-
innonaqifiuuna po3BLrrKoM ni4upnevrcrn" (uorr,rep .{epx{aBHoi peecrpaqii
0111U007426) ra "Inuonaqii y Koproparr4BHr4x $iuancax" (novrep .4epxaanoi
peecrpallii 01 16U001554). 34o6yna.rerr,r o6qpyHroBano prA HayKoBtrx pe:ylrrarin,
ttos's3aHux is nouu6reHHrM Teoperr,rKo-MeroAr{rrHr4x 3acaq Ta pospo6roro
npaKTl{qHux pexovren4aqifi qoAo BrrpoBaAxreHHrr eapricno-opienronaHoro
rcourporiHry Ha ni4upraerracrni.

Teoperurco-uero,4ra.rrri Ta rrpr4KJraAHi noroxenns HayKoBoro AocriAxeHns
Marcapenro T.IO. nuropncrani y "upoqeci pospo6ru ra Br4KraAaHH-{ Kypcy
"Iuuoeaqii y $iuaHcoBoMy ronrponiHry". Pe:yrtrraru npoBeAeHoro .4ocri.4xenur
BllKopl4crani y npoqeci po:po6rcu aHrJroMoBHoro HaBrr€urbHoro Kypcy "BapricHo-
opieuronanufi MeHeAxrMeHT", a raKo)K y upoqeci yAocKoHaJreHHr HaBrra[bHo-
MeroAl4qHt4x vrarepianin 3 pflAy 4racqznnin, qo sa6esue.ryrorbcr rca$e4poro,
3oKpeMa, rypcin "Kopuoparunui Sinancra", "@iHancoeHfi rourpolriur".
BuropucraHHl nonitrix pospo6orc Marapenxo T.IO. y HaBq€urbHoMy upoqeci
crlpl4f, e ni4nzrqenHK) -f, Kocri u i4roroeru 6arcananpin ra rraari crpin.

3ani4yeav ra$e4pu
Kop n op ar krBlr.r4x $ i HaH c i n

rr06'' 
6epegH,f,

i ronrponi"ry, A.e.H., upo$ecop O.O. Teperqenxo
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