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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗМІНОЮ ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Іщенко М. І., к. е. н., член правління,директор Гірничодобувного
дивізіону ТОВ «Метінвест Холдинг»
Нусінов В. Я., д. е. н., професор, ДВНЗ «Криворізький національний
університет»
Методологія дослідження. Результати одержані за рахунок застосування
діалектичного методу, методу системного аналізу та синтезу – при вивченні й
узагальненні існуючих концепцій оцінки економічних результатів діяльності
підприємств, пов’язаних із зміною їх фінансового стану; узагальнення – при
встановленні переваг та недоліків існуючих підходів до оцінки фінансового
стану підприємств; методу спостереження – при визначенні особливостей
функціонування

гірничо-збагачувальних

комбінатів

України,

гіпотетико-

дедуктивниго методу – при визначенні шляхів вдосконалення сучасних підходів
до оцінки фінансового стану підприємств.
Результати. В статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до
оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано, що велика кількість
показників ускладнює формування загального висновку про фінансовий стан
підприємства та потребує розробки інтегрального показника. Враховано, що
галузевою особливістю гірничо-збагачувальних комбінатів є наявність запасів
руди, на вартість яких доцільно збільшити запас власного капіталу
підприємства під час аналізу його фінансового стану. Встановлено, що сучасні
підходи до оцінки додаткового прибутку від наявності запасів руди не
враховують темпи скорочення таких запасів. Оскільки запаси руди щорічно
зменшуються різними темпами на різних підприємствах, то методичні підходи
до оцінки вартості запасів руди потребують вдосконалення.
Новизна. Доведено, що при оцінці фінансового стану підприємствучасників холдингів

необхідно скоригувати величину їх зобов’язань та

дебіторської заборгованості на суми заборгованостей перед афілійованими
особами, оскільки такі зобов’язання не є поточними для оцінюваних
підприємств та можуть враховуватись як довгострокові при розрахунку
показників ліквідності та фінансової стійкості.
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зацікавлених осіб у процесі оцінки результатів діяльності підприємств,
пов’язаних зі зміною їх фінансового стану. Розроблений підхід дозволяє
врахувати особливості функціонування ГЗК, які є учасниками холдингів.
Ключові слова: фінансовий стан, ліквідність, економічні результати
діяльності, холдинг, запас власного капіталу, пов’язані особи.
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