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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ "РИНКОВА ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"
Мар’юк Т. В.

УДК 330.133

Розглянуто проблемні питання розмежування сутності понять "вартість", "ціна"
та "цінність підприємства", а також понять "підприємство", "бізнес" і "фірма" з метою
обґрунтування сутності ринкової вартості підприємства. Надано авторський підхід до
розуміння сутності поняття "ринкова вартість підприємства".
Ключові слова: ринкова вартість підприємства, вартість, ціна, цінність, підприємство, бізнес, фірма, ринок.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ
ПОНЯТИЯ "РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ"
Марьюк Т. В.

УДК 330.133

Рассмотрены проблемные вопросы разграничения сущности понятий "стоимость", "цена" и "ценность предприятия", а также понятий "предприятие", "бизнес" и
"фирма" с целью обоснования сущности рыночной стоимости предприятия. Предоставлен авторский подход к пониманию сущности понятия "рыночная стоимость предприятия".
Ключевые слова: рыночная стоимость предприятия, стоимость, цена, ценность,
предприятие, бизнес, фирма, рынок.

THE THEORETICAL ASPECTS OF DEFINING THE ESSENCE
OF CONCEPT "MARKET COST OF THE ENTERPRISE"
Mariuk T. V.

UDC 330.133

The problem questions the differentiating the categories of the cost, the price and the
value of enterprise, and also of categories the enterprise, the business and the firm are
considered in the article. It was made with the purpose of understanding the essence of
concept the enterprise’s market cost. The author’s approach to the essence of concept
"market cost of the enterprise" is exposed.
Key words: market, cost, price, value, enterprise, business, firm.
Визначення ринкової вартості підприємства досить
часто стає одним з найбільш складних і важливих завдань
при прийнятті виважених управлінських рішень. Вартість
підприємства є тим інтегральним показником, що найбільш повно відображає всі результати діяльності підприємства і його значення для зацікавлених осіб. За кордоном управління за критерієм вартості визнано однією з
найбільш ефективних парадигм розвитку підприємств.
Значний внесок у розвиток теорії вартості здійснили А. Сміт [1], А. Маршалл [2], Л. Абалкін [3], М. Туган-
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Барановський [4] та інші вчені. Управлінню вартістю підприємства присвячені праці Т. Коупленда [5], C. Валдайцева [6], О. Мендрула [7] та ін.
Терміном "ринкова вартість підприємства" в літературних джерелах позначається велика кількість різних
понять, що викликає плутанину та непорозуміння серед
вчених-економістів. Більшість визначень ринкової вартості
підприємства, що зустрічаються в сучасних економічних
дослідженнях [8; 9], є модифікаціями наданого у Національних стандартах оцінки майна та майнових прав [10]: ринкова вартість підприємства – це вартість, за яку можливе
відчуження об’єкта на певну дату оцінки, тобто у вузькоспеціалізованому розумінні. Автор же роботи [11] вказує,
що під вказаним поняттям слід розуміти вартість діючого
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підприємства або вартість 100 % корпоративних прав у
діловому підприємстві. Мамонтова Н. А. [12, с. 136] наголошує, що вартістю підприємства є його ціна, визначена з
урахуванням цінності матеріальних та нематеріальних активів, а також здатності приносити економічні ефекти. Отже, вдосконалення понятійного апарату є одним з найбільш актуальних питань при дослідженні теоретичних
аспектів управління вартістю підприємства.
Метою даного дослідження є уточнення визначення сутності поняття ринкової вартості підприємства на основі існуючих підходів.
Щодо сутності поняття ринкової вартості підприємства, то автор вважає за доцільне розглянути її з позиції
тлумачення окремих складових (рисунок).
Категорія
«вартість»
З позицій вирішення
протиріччя «вартість/ціна» та «вартість/цінність»

Категорія
«ринок»

Категорія
«підприємство»
З позицій вирішення
протиріччя «підприємство/бізнес» та
«підприємство/фірма»

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. Складові поняття "ринкова вартість
підприємства"
Спочатку необхідно визначитись із поняттям вартості як такої, коротко розглянути історичний шлях його
розвитку, а саме еволюцію теорій вартості.
Момот Т. В. [13] пропонує умовно розподілити теорії вартості на дві групи: витратна концепція вартості та
теорії, спрямовані на кінцеві результати виробництва. До
першої групи відносяться трудова теорія вартості (А. Сміт,
К. Маркс, Туган-Барановський М. І.), теорія витрат виробництва (Дж. Мілль, Р. Торренс, Н. Сеніор), теорія трьох
факторів виробництва (Ж.-Б. Сей, Ф. Бастіа), теорія граничної корисності (К. Менгер, Джевонс У. С., Л. Вальрас),
теорія попиту і пропозиції (А. Маршал, Є. Бем-Баверк). До
другої групи належать інформаційна теорія вартості
(Д. Белл), інституціональна теорія вартості (Коуз Р. Г.,
О. Вільямсон) та інші новітні теорії.
Автор пропонує класифікувати підходи до розуміння сутності категорії вартості таким чином:
вартість як витрати (наприклад, визначення згідно
з роботою [1]);
вартість як грошовий еквівалент (наприклад, визначення згідно з роботою [2]);
вартість як цінність (наприклад, визначення згідно з
роботою [14]).
З точки зору автора, саме третій підхід викликає
особливий інтерес, оскільки його сучасні представники
переконані, що категорія вартості є неправильним перекладом категорії цінності з англійської мови. Король В. А.
[15] вважає, що "цінність" є інтересом реального або потенційного власника підприємства в його грошовому вимірі, а термін "вартість" стосується рівня витрат на отримання підприємства у власність. Отже, цінність знаходиться в тій площині економіки, де ідентифікуються цілі
виробника, а вартість завжди є тільки засобом для їх
задоволення [16, с. 30].
На відміну від вищерозглянутих авторів, на основі
досліджень К. Менгера [17, с.101], який вважає, що "цінність є думкою, яку господарюючі суб’єкти мають про значення благ, що знаходяться у їх розпорядженні, а тому

поза їх свідомістю вона не існує", а також базуючись на
матеріалах економічного словника [18], у якому відзначено, що "сутність цінності у філософському розумінні є значення об’єкта, його достоїнства чи негативні риси, і не є
чимось, що існує як річ, предмет, подія, явище, що має
уречевлене втілення, це не атрибут речі, на відміну від
вартості", можна зробити висновок, що цінність є надзвичайно суб’єктивною категорією, оскільки для кожного окремого індивіда цінність одного й того ж об’єкта буде різною.
Підприємство становить матеріальний об’єкт, що потребує об’єктивного вимірювання його вартості, тому вартість
є цілком об’єктивною категорією. Отже, автор схиляється
до думки, що використання категорії вартості у словосполученні "ринкова вартість підприємства" є виправданим.
Ціна є грошовим виразом вартості, яка, у свою чергу, відображає властивості підприємства як товару. Вартість і ціна не є тотожними поняттями – вони збігаються
тільки в разі рівності попиту та пропозиції.
Другим важливим моментом визначення теоретичних аспектів щодо сутності поняття ринкової вартості підприємства є усвідомлення різниці між поняттями "підприємство", "бізнес" та "фірма".
Бізнес визначається вченими-економістами майже
одностайно. Райзберг Б. А. [19, с. 362] визначає бізнес як
ініціативну економічну діяльність, що здійснюється за рахунок власних або позикових коштів на свій ризик та відповідальність. Загородній А. Г. [20] пропонує розуміти бізнес як будь-який вид підприємницької діяльності, що
забезпечує дохід чи іншу вигоду. У законодавстві України
термін "бізнес" вживається скоріше як допоміжний, що
вказує на визначену сферу економіки, галузь або вид діяльності. Так, згідно з роботою [10] бізнес – це певна господарська діяльність, яка проводиться або планується
для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу. Отже, в усіх випадках бізнес розуміється як певний процес, дія. Автор має на меті визначати вартість певного об’єкта, а не процесу, і саме тому вважає
недоцільним використання поняття "бізнес" до предмета
даного дослідження.
Фірма − це слово іноземного походження, під яким
найчастіше розуміють ім’я, вивіску, знак конкретного підприємства, що є в даній сфері економіко-організаційною
формою бізнесу. Отже, вартість фірми не може повноцінно відображати всю вартість підприємства.
Щодо визначення поняття "підприємство", то воно
регламентується великою кількістю нормативно-правових
актів; значна увага цьому питанню приділяється також
економістами – як науковцями, так і практиками.
Так, наприклад, Райзберг Б. А. [19] вважає, що підприємство – це самостійний господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який займається різними видами
економічної діяльності. Сичова Г. І. [21, с. 25] визначає
підприємство як виробничо-економічний та майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. Але, на думку автора, таке визначення є
недостатнім, адже підприємство – це не просто споруда,
це і колектив працівників, їх знання та досвід; і ділова репутація, становище на ринку, суспільна корисність діяльності тощо.
Після прийняття у 1991 р. Закону України "Про підприємництво" та згідно з положеннями Господарського кодексу України з юридичної точки зору використання до
суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб – всіх
інших термінів-синонімів, окрім "підприємство", є некоректним. Отже, використання таких термінів, як "фірма", "бізнес"
та інших, є юридично та законодавчо необґрунтованим.
Вартість підприємства як товару формується не інакше, як на відкритому ринку аналогічних підприємств, тому
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очевидно, що вона є саме ринковою. До того ж згідно з
Національними стандартами оцінки [10], якщо інше не передбачено, визначена вартість є ринковою. Отже, використання слова "ринкова" у прив’язці до словосполучення
"вартість підприємства" є доцільним і необхідним.
З огляду на викладене вище, автор пропонує таке
визначення: ринкова вартість підприємства − це розрахункова величина, виражена у грошових одиницях на конкретний момент часу, яка враховує кількісні та якісні компоненти і дозволяє зробити висновок про значущість
підприємства для зацікавлених осіб та суспільства загалом. Такий підхід конкретизує, що ринкову вартість підприємства як економічний результат формують не лише
матеріальні активи, а й якісні компоненти, тому вартість
підприємства набуває рис інтегрального показника ефективності, конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості підприємства та інших параметрів.
Отже, запропонований автором підхід до розуміння
сутності поняття "ринкова вартість підприємства" дає змогу усунути неоднозначність у трактуванні окремих його
складових, а також акцентує увагу на компонентах, що
формують вартість. Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення методики оцінки ринкової вартості підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності
управління нею з метою задоволення потреб власників.
____________
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МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ
ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
УДК 336:519.866

Смачило Т. В.

Запропоновано вдосконалення відомих методів моделювання динаміки структури фондів виробничого підприємства на основі врахування апріорних відомостей про
організацію виробничого процесу та звітних значень модельованих величин за попередні періоди. Описано метод, який дозволяє автоматизувати обчислення параметрів
моделі структури фондів підприємства і дає інструменти для імітації структурних зміщень потоків фондів підприємства шляхом обчислення значень відповідних коефіцієнтів через їх апроксимацію багатовимірними степеневими поліномами.
Ключові слова: економіко-математичні методи та моделі, диференціальне рівняння, багатовимірний степеневий поліном, концептуальна модель підприємства.

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
УДК 336:519.866

Смачило Т. В.

Предложено совершенствование известных методов моделирования динамики
структуры фондов производственного предприятия на основе учета априорных сведений об организации производственного процесса и отчетных значений моделируемых величин за предыдущие периоды. Описан метод, который позволяет автоматизировать вычисление параметров модели структуры фондов предприятия и дает
инструменты для имитации структурных смещений потоков фондов предприятия путем вычисления значений соответствующих коэффициентов через их аппроксимацию
многомерными полиномами степеней.
Ключевые слова: экономико-математические методы и модели, дифференциальное уравнение, многомерный полином степени, концептуальная модель предприятия.
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