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КОРИГУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ У
ОСНОВНІ ФОНДИ
С. П. Лобов, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Методологія дослідження. Результати одержані за рахунок застосування
діалектичного методу, методу системного аналізу та синтезу – при вивченні й
узагальненні існуючих концепцій щодо оцінки економічних результатів
діяльності підприємств, а також сучасних теоретичних підходів до визначення
амортизації інвестицій в основні фонди гірничо-збагачувальних комбінатів,
методів факторного аналізу – при дослідженні чинників зміни величини запасу
власного капіталу гірничо-збагачувальних комбінатів.
Результати. У статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до
оцінки

економічних

результатів

діяльності

підприємств.

Обґрунтовано

необхідність врахування амортизації під час оцінки ефективності інвестиційної
діяльності. Доведено, що при оцінці економічних результатів діяльності
гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу необхідно враховувати, що вся
сума амортизаційних відрахувань реінвестується, що призводить до збільшення
величини

інвестованого капіталу. Встановлено, що рівень зносу основних

засобів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу знаходиться в залежності
від обсягів виробництва, тому виробничий метод амортизації дозволяє більш
точно визначити їх залишкову вартість.
Проаналізовано вплив рівня економічної амортизації на показники
результатів діяльності підприємства, які пов’язані зі зміною його фінансового
стану. Встановлено, що в результаті використання бухгалтерської амортизації
для оцінки вартості основних засобів рівень фінансового стану підприємства
штучно занижується на початку життєвого циклу інвестиційного проекту та
завищується на останніх його стадіях.
Новизна. Удосконалено методичні підходи до визначення економічної
амортизації основних засобів на основі виробничого методу з урахуванням
величини реінвестованого капіталу.

Практична значущість. Розроблені підходи можуть використовуватися
власниками та менеджерами підприємств для оцінки залишкової вартості
основних засобів, економічних результатів діяльності та фінансового стану.
Запропонований метод оцінки економічних результатів дозволяє провести
більш об’єктивний аналіз динаміки економічних результатів діяльності у
кожному році життєвого циклу інвестиційного проекту.
Ключові слова: економічні результати діяльності, фінансовий стан,
амортизація, економічна додана вартість, грошова додана вартість, запас
власного капіталу, реінвестування амортизаційних відрахувань.
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