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Постановка проблеми. Відтворення виробничого 
потенціалу в контексті основних виробничих засобів 
має бути пріоритетним при формуванні матеріально-
технічної бази сільськогосподарських підприємств. 
Зміна економічних умов відтворення основного 
капіталу в українській економіці спричинила дослі-
дження системи амортизації основних засобів, фінан-
сово-економічного змісту формування і подальшої 
реалізації амортизаційної політики підприємства. Це 
обумовлено тим, що амортизаційна політика є одним 
із основних чинників відновлення й економічного 
зростання в умовах економічної кризи, спаду вироб-
ництва та інфляції.

Для підвищення ступеня економічної ефектив-
ності господарювання сільськогосподарських під-
приємств, а також інтенсивного ведення сільсько-
господарського виробництва потрібно забезпечити 
безперервне відтворення основних засобів. Відомо, 
що джерелами простого відтворення основних фон-
дів на підприємстві є амортизація та прибуток. Але 
більшість сільськогосподарських підприємств не 
використовують прибуток для відтворення основних 
засобів, тому основним і єдиним внутрішнім джере-
лом фінансування оновлення основних засобів є фонд 
амортизаційних відрахувань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливу увагу вчених економістів присвячено аморти-
зації як джерелу інвестиційних надходжень підпри-
ємства. Такі автори, як Л.В. Овод [6], М.В. Котова, 
П.С. Маковеєва [4], О.В. Кленін [3], та ін. у своїх пра-
цях характеризують амортизацію як власне джерело 

інвестиційних ресурсів. Чимала кількість дослідни-
ків акцентують увагу на амортизації як законодав-
чому важелю регулювання діяльності підприємства. 
Це, зокрема, роботи таких науковців: Л.В. Кудь [5], 
В.К. Орлова, С.В. Сенишин [7].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення сутності амортизаційної політики та осо-
бливостей її формування на сільськогосподарських 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослі-
дження праць сучасних вітчизняних та зарубіжних 
науковців, а також інших наукових і законодавчих 
джерел дозволяє визначити не виокремлені раніше 
елементи загальної проблеми. Це, зокрема, сутність 
та призначення амортизаційної політики для сучас-
ного сільськогосподарського підприємства та вплив 
на неї, зокрема, тих функцій, які виконує аморти-
зація.

Одним із основних джерел інформації для 
вивчення сутності амортизації є законодавчо-нор-
мативна база України, перш за все це Податковий 
кодекс України. У цьому документі наводиться 
таке визначення амортизації: систематичний розпо-
діл вартості основних засобів, інших необоротних і 
нематеріальних активів, що амортизуються, протя-
гом строку їх корисного використання (експлуата-
ції) [8]. Аналізуючи це визначення, зазначимо, що 
амортизація дозволяє підприємству розподілити його 
витрати на основні засоби протягом періоду їх корис-
ного використання і таким чином компенсувати їх 
вартість.
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Проте дане визначення не розкриває повністю 
суті амортизації як важливого елементу в управлінні 
активами сільськогосподарського підприємства. 
Н.С. Приймак пропонує комплексне визначення суті 
амортизації: це комплексна економічна категорія, 
яка характеризує процес систематичного, поступо-
вого перенесення вартості засобів праці на вартість 
готової продукції підприємства, виготовленої з їх 
використанням, з метою забезпечення планомірного 
відновлення засобів праці внаслідок їх морального і 
фізичного зносу [9, с. 195].

Амортизаційна політика є складовою фінансової 
політики сільськогосподарського підприємства. Від 
виваженого вибору напрямів фінансової політики 
залежить результат функціонування підприємства. 
Амортизаційні відрахування значною мірою вплива-
ють на отриманий прибуток. Таким чином, величина 
прибутку буде змінюватися залежно від застосова-
них ставок амортизаційних відрахувань, які у свою 
чергу залежать від обраного методу нарахування 
амортизації. Амортизація є статтею витрат, що змен-
шує приток, але не впливає на рух коштів, так як 
вона є одночасно і статтею витрат, і статтею доходів. 
Амортизацію необхідно розглядати як необхідну ста-
дію кругообігу основних засобів, а не як її грошовий 
вираз зносу [2, с. 100].

Отже, амортизаційна політика – це не проста 
сукупність норм амортизації та методів її нараху-
вання, а засіб досягнення підприємством певної 

мети, а саме: відтворення виробничого капіталу, 
зменшення оподатковуваного прибутку, інвестиційні 
цілі тощо, які підприємство обирає самостійно.

Оскільки технічні ресурси мають найбільшу 
питому вагу в основних засобах підприємства і вико-
нують одну із основних функції на підприємстві – 
функцію основного виробничого фактора, вибір та 
обґрунтування амортизаційної політики є важливим 
процесом для сільськогосподарського підприємства.

Сутність і функції амортизації виявляють свою 
дію через низку складових, взаємодія яких визначає 
зміст амортизаційної політики держави та підпри-
ємства. Основні складові амортизаційної політики 
сільськогосподарського підприємства зобразимо у 
вигляді схеми (рис. 1).

Амортизація основних засобів визначає:
- процес зносу та поступового перенесення вар-

тості основних засобів на виготовлений за їх участю 
продукт;

- елемент витрат, до якого включають суму нара-
хованої амортизації основних засобів та не матері-
альних активів;

- елемент системи оподаткування прибутку під-
приємств.

Хоча в економічній літературі і розглядаються 
різні наукові погляди щодо трактування поняття 
«амортизація», усі вони передбачають, що основним 
завданням амортизації є фінансування простого від-
творення основних виробничих засобів суб’єктів гос-

подарювання.
Аналізуючи складові амор-

тизаційної політики, слід 
зазначити, що амортиза-
ційні відрахування здійсню-
ються за певними нормами, 
які характеризують щоріч-
ний розмір відрахувань у від-
сотках до балансової вартості 
основного капіталу. Норма 
амортизації є головним важе-
лем амортизаційної політики, 
вона відноситься до економіч-
них нормативів тривалої дії, 
що складають інструментарій 
економічних методів ведення 
господарства. Завдяки нормі 
амортизації регулюється 
швидкість обороту основного 
капіталу, інтенсифікується 
процес його відтворення, реа-
лізується технічна і виробнича 
політика на підприємстві, 
регулюється прискорення нау-
ково-технічного прогресу в 
засобах праці [1, с. 15].

Результатом інфляційних 
процесів та стрімкого збіль-
шення цін на продукцію про-
мисловості і будівництва, 
що використовуються в сіль-
ському господарстві, є накопи-
чена в амортизаційному фонді 
сума коштів на час повного 
зносу об’єктів основних вироб-
ничих засобів, що не відпові-
дає їх відновлюваній вартості 
за новими цінами. Для вирі-
шення цієї проблеми доцільно 
запропонувати механізм, який 
врахує особливості амортиза-
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Рис. 1. Основні складові амортизаційної політики
Джерело: розроблено авторами
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ційних відрахувань, накопичення амортизаційних 
сум та контролюватиме процес їх цільового викорис-
тання для забезпечення вчасного та безперервного 
процесу відтворення основних засобів сільськогоспо-
дарських підприємств (рис. 2).

Представлений механізм відтворення основних 
засобів сільськогосподарських підприємств включає 
чотири етапи. На першому етапі, згідно з обраними 
методами амортизації, здійснюються амортизаційні 
відрахування на об’єкти основних засобів. Другий 
етап полягає у включенні амортизаційних відраху-
вань до собівартості продукції. На третьому етапі 
відбувається повернення амортизації у вигляді над-
ходження грошових коштів за рахунок коштів від 
виручки за реалізовану продукцію. Четвертий етап 
передбачає накопичення амортизаційних відраху-
вань в амортизаційному фонді на спеціальному бан-
ківському рахунку для цільового використання.

Процес відтворення осно-
вних засобів сільськогосподар-
ських підприємств у ринкових 
умовах вимагає державного 
втручання з метою регулю-
вання процесів відтворення 
основних виробничих засобів, 
упровадження новітніх тех-
нологій, збільшення інвести-
ційних ресурсів для їх форму-
вання на інноваційній основі.

Головна роль держави 
полягає у підтримці сільсько-
господарських товаровироб-
ників шляхом здешевлення 
кредитів комерційних бан-
ків, що надаються аграрному 
сектору економіки; програм 
підтримки виробництва про-
дукції рослинництва і тварин-
ництва; часткової компенсації 
вартості складної сільськогос-
подарської техніки не лише 
вітчизняного, а й іноземного 
виробництва; компенсування 
наслідків надзвичайних подій; 
розвитку системи повного і 
своєчасного інформування 
товаровиробників щодо мож-
ливостей оновлення техніч-
них засобів виробництва. При 
цьому забезпечується вільний 
доступ сільськогосподарських 
підприємств до різних джерел 
фінансування їхньої господар-
ської діяльності [10, с. 26].

Особливе місце в механізмі 
відтворення основних засобів 
сільськогосподарських підпри-
ємств посідає управління агро-
промислового розвитку, яке є 
посередником між державою 
та банківськими установами з 
питань перерозподілу коштів, 
які виділяються для вико-
нання державних програм під-
тримки сільськогосподарських 
товаровиробників.

Висновки. Підсумувавши 
вищенаведене, зазначимо, що 
за допомогою механізму кру-
гообігу коштів амортизацій-

ного фонду виробничі ресурси, що заблоковані в 
необоротних активах підприємства, вивільняються 
й акумулюються на розрахунковому рахунку для 
відтворення виробничих потужностей сільськогос-
подарського підприємства. Для ефективного процесу 
відтворення основних засобів необхідно розробити 
відповідні пропозиції щодо формування амортиза-
ційного фонду та цільового використання аморти-
заційних відрахувань для переоснащення сільсько-
господарських підприємств та підвищення їхнього 
техніко-технологічного рівня.

Для надання амортизаційній політиці гнучкості, 
точнішого нарахування амортизаційних сум система 
амортизації повинна постійно розвиватися, тобто 
необхідно переглядати норми, уточнювати норма-
тивні положення, регулювати порядок нарахування 
амортизації, удосконалювати систему її обліку, про-
водити переоцінку основного капіталу. Така рухо-
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мість категорії амортизації зумовлена динамічністю 
науково-технічного прогресу, постійними змінами 
умов виробництва, розвитком суспільних потреб. 
Проведення обґрунтованої амортизаційної політики 
сприяє зміцненню фінансової бази сільськогосподар-
ських підприємств, їхньої інвестиційній орієнтації.
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Постановка проблеми. Мінливі умови зовніш-
нього середовища функціонування підприємств 
переробної сфери України актуалізують проблему 
підвищення ефективності діяльності підприємств. 
Здійснення ефективної діяльності неможливе без 
налагодженої системи обробки інформації про вну-
трішнє та зовнішнє середовище діяльності підпри-
ємств, важливим елементом якої є відповідна сис-
тема оцінки.

Головною складовою будь-якого підприємства є 
наявний ресурсний потенціал, а систематична оцінка 
ефективності його використання є невід’ємною час-
тиною процесу управління ним.

Постановка завдання. Необхідність опрацювання 
окремих аспектів методології оцінки ресурсного 

потенціалу переробних підприємств із метою при-
йняття ефективних управлінських рішень у довго-
строковій перспективі зумовило актуальність теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-
тати огляду останніх досліджень учених-економістів, 
зокрема О.В. Березіна, Н.О. Власової, А.С. Даніло-
вої, Н.С. Краснокутської, засвідчили, що головний 
акцент під час вирішення завдання оцінки ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу перероб-
них підприємств робиться на ресурсному (витрат-
ному) підході.

При цьому поза увагою дослідників залишаються 
інші підходи до оцінки ефективності використання 
елементів ресурсного потенціалу підприємств. У наш 


