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Функціонування вітчизняних підприємств, на розвиток яких впливають
наслідки світової фінансово-економічної кризи, потребує від керівництва
негайного вирішення проблем, пов’язаних із залученням додаткового
капіталу. Даний процес є досить ризикованим як з боку іноземного
інвестора, так і з боку реципієнта. Усе це вимагає розробки нових
підходів до обґрунтування доцільності вкладення інвестицій у розвиток
українських підприємств.
Зважаючи на все зазначене, метою даної роботи є вдосконалення
методики оцінки інвестиційної вартості вітчизняних підприємств (ІВП).
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання: 1) проаналізувати та уточнити сутність ІВП; 2) запропонувати
концептуальну схему оцінного процесу ІВП; 3) удосконалити методику
оцінки ІВП.
Предметом дослідження є підходи та методи оцінки інвестиційної
вартості вітчизняних підприємств. У роботі використано наступні методи,
а саме: метод теоретичного узагальнення, діалектичний метод наукового
пізнання й системний підхід, методи статистичного й техніко-економічного
аналізу.
У даному дослідженні інвестиційна вартість підприємства розглядається, з одного боку, як категорія суб’єктивна, яка визначається на
основі уявлень конкретного інвестора про цінність даного об’єкта на
певну дату в умовах конкретного ринку, а з іншого – як категорія
об’єктивна, яка розраховується на основі внутрішніх факторів її
формування, тобто є тим мінімальним рівнем вартості, який дозволяє у
випадку несприятливих умов повернути витрачені кошти інвестору та
покрити інвестиційні ризики реципієнта.
Запропонована вдосконалена методика оцінки ІВП, головною
перевагою якої є інтегрування результатів оцінки двох методів, а саме:
методу чистих активів та дисконтування грошових потоків за допомогою
коефіцієнта важливості. Даний коефіцієнт розраховується на основі
методу, який запропонований автором статті, та враховує рівень стану
внутрішніх факторів підприємства. Головною особливістю вдосконаленої
методики є врахування рівня впливу зовнішніх факторів, який визначається за допомогою поправкового коефіцієнта.

Запропонована удосконалена методика оцінки ІВП шляхом
інтегрування результатів оцінки ІВП за двома методами та авторський
підхід до визначення коефіцієнта важливості кожного із зазначених
методів дозволяють комплексно оцінити об’єкт господарювання у
перспективі, що забезпечить інтереси всіх учасників оцінного процесу та
дозволить підвищити рівень капіталовкладень у розвиток вітчизняних
підприємств.
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