Створення, реалізація та оцінювання ефективності впровадження системи контролінгу має відбуватись з урахуванням особливостей функціонування кожного підприємства окремо.
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Анотація. Визначено основне
призначення показника «фун-
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даментальна вартість підприємства». Аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління
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У сучасній економічній літературі поширеною є точка зору
про те, що на концептуальному рівні поняття ефективності
управління підприємством не може бути визначено в силу того,
що його зміст завжди є контекстуально відносним або об’єкту,
що розглядається, або мети, або моделі оцінювання. Контекстуальний характер визначення ефективності управління доповнює
суб’єктивізм її оцінювання, так як здійснюється з точки зору
конкретного суб’єкту оцінки, що має не тільки індивідуальне
сприйняття об’єкту, але й, що особливо важливо, індивідуальні
уподобання на множині її результатів. Систематизація наукових
підходів до визначення ефективності управління підприємством,
що описані у сучасній економічній літературі, дозволяє говорити
про актуалізацію вартісного підходу, в основу якого закладено
динаміку змін вартості бізнесу.
У сучасних умовах особливо очевидно проявляється двоїстість сприйняття вартісних категорій, тобто відрив форми прояву
вартості підприємства (ринкової вартості) від його сутнісної характеристики (фундаментальної вартості). Це пояснюється такими причинами:
• відбувається процес трансформації традиційних (товарного,
ресурсного та фінансового) ринків у ринки прав власності
[1, 2, 7];
• вартість формується під впливом факторів, що її створюють,
а сприйняття її різними сторонами здійснюється під впливом ціноутворюючих факторів [2, 3, 7];
• вартість набуває нових характеристик, які проявляються у її
перерозподіл через ланцюг посередників [4].
Основне призначення категорії «фундаментальна вартість»
— набути статусу концентрованої оцінки ефективності управління підприємством та перспектив його розвитку, що відображає інтереси усіх учасників фінансово-економічних відносин,
які з ним пов’язані. Дана категорія є характеристикою підпри163

ємства, що відображає його двоїсту природу: з одного боку, як
суб’єкту економічних відносин, який здійснює виробництво та
реалізацію економічних благ (тобто формує вартість), з іншого
— як об’єкт інвестиційних вкладень інших учасників, що має
виявити та реалізувати власний потенціал [2]. Така двоїстість
підприємства проявляється в тому, що воно є джерелом формування вартості за умови компетентного формування активів,
тобто є суб’єктом економічних відносин, який створений і функціонує з метою виробництва та реалізації суспільних благ. З
іншого боку, підприємство є об’єктом вкладення капіталу. І якщо у першому випадку основним джерелом вартості підприємства є його конкурентоспроможність та інвестиційна активність,
то в другому — інвестиційна привабливість для інших суб’єктів
економічних відносин.
Підприємству притаманні всі ознаки товару, тобто воно може
виступати об’єктом купівлі-продажу як товар особливого роду,
якому притаманні наступні ознаки:
• підприємство це інвестиційний товар, вкладення в який
здійснюється з метою отримання доходів у майбутньому. Поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати власник, представляє собою верхню межу ринкової вартості з позиції покупця [5];
• підприємству притаманна системність, але продаватися може як система в цілому, так і окремі підсистеми. (або елементи).
У такому випадку руйнується її зв’язок з власним капіталом (тобто конкурентною організаційно-економічною формою), елементи
підприємства стають основою формування якісно нової системи [6];
• потреба у даному товарі залежить від процесів, які відбуваються на підприємстві та у його зовнішньому середовищі. Звідси
витікає особливість підприємства як товару — потреба в регулюванні угод обміну правами власності [3].
Ефективність управлінських рішень потрібно спрямувати на
пошук і виявлення таких джерел формування вартості, які в найбільшій мірі будуть підтримувати та забезпечувати прирощення
фундаментальної вартості. Визначення рівня ефективності
управління підприємством та оцінювання його фундаментальної
вартості є важливою задачею для власників бізнесу, клієнтів і постачальників, фінансових інститутів та інших суб’єктів ринкової
економіки. Фундаментальна вартість підприємства може виступати агрегованим показником ефективності його функціонування
та перспектив розвитку. Саме ця категорія у найбільшому ступені
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дозволяє оцінити не тільки економічні та фінансові критерії ефективності у широкому розумінні, але і соціально-економічні ефекти її діяльності, так як враховує інтереси усіх учасників фінансових та соціально-економічних.
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EFFECT OF ACCOUNTING
INFORMATION FOR
DECISION-MAKING
PROCESS

Аннотация: Выделена бухгалтерская информация, которая
влияет на принятие решения.
Определены проблемы, влияю-

Abstract: а financial information
that affects decision-making.
Identified issues affecting the decision-making process under the
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