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КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

MODERN FEATURES
OF FACTORS LATEST CONCEPT

OF VALUE IN ENTERPRISE
MANAGEMENT

Указано про особливості застосування
концепції управління підприємством
на основі оцінки його вартості. Звер-
нуто увагу на наявність чинників, що
формують вартість підприємства. Ак-
центовано на необхідності формуван-
ня системи чинників вартості підпри-
ємства, що враховувала би основні
чинники всіх методичних підходів до
оцінки вартості підприємства.

It is specified about features of
application of the concept of operation of
business on the basis of an estimation of

its cost. The attention to presence of
factors that form enterprise cost is paid.
It is accented on necessity of formation

of system of factors valuе of the
enterprise which would consider major
factors of all methodical approaches to

the valuation of the company.

Поточний стан розвитку ринкових процесів в Україні перед-
бачає переорієнтацію управлінських зусиль з площини забезпе-
чення поточних результатів діяльності в площину підтримки ста-
лого економічного зростання, яке гарантує безперервне функці-
онування підприємства й залежить від якості реалізації його під-
приємницького потенціалу.

У рамках новітніх концепцій управління, що набули розвитку
протягом другої половині XX століття, було виокремлено й сфо-
рмульовано концепцію управління, що базується на основі оці-
нок вартості підприємства. Вона передбачає, що головним стра-
тегічним критерієм успішної діяльності підприємства є зростання
вартості підприємства.

Вартісному аспекту в управлінні підприємством приділено
значну увагу в наукових працях та дослідженнях багатьох зару-
біжних і вітчизняних учених та практиків, серед яких: Д. Бішоп,
С. Валдайцев, А. Грязнова, Ф. Еванс, О. Євтух, І. Єгєрєв, М. Ки-
зим, Т. Коупленд, П. Круш, О. Мендрул, Т. Момот, Б. Пешеро,
Н. Сіміонова, К. Ферріс, В. Хаустова, В. Царьов та ін.
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Застосування цієї концепції вимагає, щоб усі дії керівництва
підприємства ґрунтувалися на вартісному мисленні, яке, у свою
чергу, зумовлено наявністю двох компонентів — вимірюванням
вартості підприємства та вартісною ідеологією управління. це доз-
воляє підприємству досягти стабільного руху у напрямку зрос-
тання вартості, узгодити всі інші цілі управління та забезпечити
його довгострокові перспективи.

Цариною та узагальнюючим комплексним критерієм цієї
стратегії є вартість підприємства, що відображає сукупну ха-
рактеристику фінансових показників діяльності підприємства
та забезпечує інтереси різних контрагентів ринкових відносин.
Зважаючи на це вартісна оцінка підприємства стає невід’єм-
ним інструментом управління власністю. Перехід від парадиг-
ми оцінно-статистичного процесу оцінки вартості підприємст-
ва до пошуково-прогностичного процесу, спрямованого на
формування якісної системи інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень у сфері вибору альтернатив
фінансових прогнозів розвитку підприємства, зумовлений по-
шуком можливостей подальшого ефективного функціонування
підприємства.

На жаль, більшості українських промислових підприємств
властиві такі тенденції у відтворенні власного капіталу, як збит-
ковість, дефіцит власних фінансових ресурсів, низький рівень
ефективності й обіговості оборотного капіталу, висока креди-
торська заборгованість. Це потребує комплексного підходу що-
до оцінки вартості підприємства, використання якого дозволя-
тиме враховувати вплив на її величину найбільш вагомих
чинників. При визначення чинників вартості як інструменту ме-
неджерського впливу важливим є врахування алгоритму її оцін-
ки, з’ясування елементного складу, що складають цю вартість,
тобто розгляд чинників за видами вартості та методами оцінки.
Літературні джерела щодо питань оцінки вартості описують ба-
гато методів та способів цього алгоритму. На сьогоднішній день
в Україні законодавчо закріплені такі методичні підходи: ви-
тратний (або майновий), дохідний, порівняльний (або ринко-
вий). Використання наведених підходів вимагає формування си-
стеми чинників вартості підприємства, що враховувала би осно-
вні чинники всіх трьох підходів (майнового, прибуткового та
порівняльного).




