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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розширене відтворення у сільськогосподарсь�

ких підприємствах, економічна ефективність аг�
рарного виробництва значною мірою визначають�
ся рівнем сформованої матеріально�технічної
бази, зокрема рівнем забезпеченості та якісним
складом основних засобів виробництва, їх раціо�
нальним співвідношенням та ефективним викори�
станням. Формування матеріально�технічної бази
та її провідної ланки — основних виробничих за�
собів у відповідності з потребами виробництва —
сприяє удосконаленню економічних взаємовідно�
син із фондоутворюючим комплексом та сферою
виробничого обслуговування.

Розширене відтворення матеріально�технічної
бази в агропромисловому виробництві є органіч�
ною єдністю відтворення основної продуктивної
сили — трудових ресурсів, а також матеріальної
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основи виробничих процесів — засобів і предметів
праці. Роль та значимість цих трьох найважливі�
ших факторів відтворювального процесу — робо�
чої сили, засобів та предметів праці — на різних
історичних етапах неоднакова.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною та методологічною основою дос�
лідження матеріально�технічної бази аграрних
підприємств є основні положення, викладені у ро�
ботах вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокре�
ма: Р. Барр [4], І. Бернар [5], І.Т. Балабанов [6],
С.Л. Брю [2], М.І. Герун [14], В.М. Жук [14], Х. Зай�
дель [3], Жан�Клод Коллі [5], І.І. Лукінов [1],
К.Р. Макконнэлл [2], М.М. Могилова [14; 15],
Г.М. Підлісецький [1, 14], П.Т. Саблук [1], Р. Те�
мен [3] та ін.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз існуючих поглядів щодо

методичних підходів оцінок розвитку матеріаль�
но�технічної бази аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах науково�технічної революції темпи і
пропорції розширеного відтворення матеріально�
технічної бази визначаються характером засобів
виробництва, інтенсивністю їх використання. Не�
залежно від виробничих відносин засоби вироб�
ництва є обов'язковим натурально�речовим еле�
ментом матеріального виробництва, тобто загаль�
ною економічною категорією всіх суспільно�еко�
номічних формацій. Це положення стосується всіх
організаційних форм ведення сільськогосподарсь�
кого виробництва [1, с. 12].

У радянський період у наукових літературних
джерелах з політичної економії країн "со�
ціалістичного табору" у протилежність категорії
"капітал" використовувалася категорія "фонди". В
сучасній періодиці стосовно економічних процесів
перехідного періоду одні економісти використову�
ють категорію "капітал", інші — "основні засоби".

По Кемпбеллу Р. Макконнеллу і Стенлі Л. Брю
"капітал — це створені людиною ресурси, які ви�
користовуються для виробництва товарів та по�
слуг безпосередньо для задоволення потреби лю�
дини, інвестиційні товари, засоби виробництва"
[2]. Зайдель Х., Теммен Р. вважають, що капітал з
точки зору підприємства видно з балансу підприє�
мства, де в пасиві вказано походження свого та
залученого [3].

Поняття капіталу в макроекономіці відносить�
ся до речового капіталу (реального капіталу), тоб�
то всі вироблені і які ще не надійшли в користу�
вання покупця товари. Як зазначає Райман Барр
[4], сучасні дослідники відрізняють основний і обо�
ротний капітал не по критерію стабільності, а по
критерію технічної та економічної трансформації
товару: основний капітал бере участь у декількох
виробничих циклах, не трансформуючи своєї тех�
нічної структури; оборотний капітал приймає
участь у виробничому циклі лише один раз.

Бернар Ів та Коллі Жан�Клод [5] вважають, що
в основному капіталі реальні його елементи беруть
участь у реальних виробничих циклах. Реальний
капітал включає основні і оборотні засоби: перші
використовуються у декількох циклах, другі —
споживаються або трансформуються протягом
одного циклу виробництва і споживання.

За останні роки опубліковано чимало науко�
вих праць вчених економістів країн СНД, які та�
кож дають вичерпну трактовку категорії "капіта�
лу" та інвестицій. Балабанов І.Т. [6] вважає, що
капітал — це гроші, які пущені в оборот і прино�
сять доходи, або капітал — це багатство, яке ви�
користовується для його власного збільшення.
При цьому автор вважає, що марксове визначен�
ня капіталу як вартості, яка за рахунок експлуа�

тації робочої сили приносить додаткову вартість,
базується на припущенні, що вартість праці завж�
ди вища затрат на її придбання і не дає інструмен�
тарію для досліджень фінансових моделей сучас�
ної економіки.

Значення базових показників інвестиційної
привабливості та кредитоспроможності значною
мірою визначаються вартістю основних засобів, яка
буде врахована при їх розрахунку. В сучасній прак�
тиці операційної, інвестиційної діяльності та бух�
галтерського обліку відповідно до методик оцінки
застосовується ряд видів вартості основних засобів:
первинна, переоцінена, залишкова (балансова),
ринкова, справедлива тощо. При діагностиці інвес�
тиційної привабливості та кредитоспроможності
підприємств оцінку основних засобів слід здійсню�
вати за ринковою вартістю об'єктів з використан�
ням стандартів і методик експертної оцінки майна.
Організаційні та методологічні засади експертної
оцінки основних засобів, результатом якої є роз�
рахунок їх ринкової вартості, визначені рядом нор�
мативно�правових актів [7; 8; 9; 10; 11]. Принципові
положення з оцінки основних засобів обгрунтовані
Міжнародними стандартами оцінки та стандартами
оцінки окремих незалежних професійних органі�
зацій оцінювачів [12; 13; 14]. Але вважаємо за необ�
хідне конкретизувати методичні положення оцін�
ки основних засобів сільськогосподарського при�
значення відповідно до специфіки галузі, особли�
востей таких об'єктів і їх ринку.

Кожен ринковий суб'єкт ринкової економіки
повинен мати у своєму розпорядженні капітал:
грошовий у вигляді банківських активів та цінних
паперів; виробничий капітал у вигляді грошової
оцінки нерухомості (будівлі, машини та обладнан�
ня, земля) і виробничих сировинних запасів; товар�
ний капітал у вигляді сумарної грошової оцінки
виробленої, але не реалізованої продукції.

У ринковій економіці відбувається становлен�
ня нової форми оцінки майна підприємства як ка�
пітальної вартості. Фінансові розрахунки підприє�
мства перестають виступати формою обліку руху
матеріальних ресурсів. Баланс підприємства стає
лицем його благополуччя, показником зростання
або зменшення грошового капіталу. При цьому всі
цінні папери мають ринкову вартість, яка все
більше визначається попитом та пропозицією, роз�
витком фондового ринку. Друга частина капіталь�
ної вартості — вартість машин, обладнання, буді�
вель, споруд та земельних ділянок, — формується
залежно від динаміки цін та методів оцінки майна
підприємств, що приватизуються.

У сучасних економічних умовах показник
відновної вартості основних засобів характеризує
затрати на оновлення не в момент їх фактичного
створення (початкова вартість), а на період їх оцін�
ки. Облік основних засобів за відновною вартістю
є базою для оцінки інвестиційного потенціалу
підприємств, визначення майнових прав окремих
осіб, відновлення твердої матеріальної забезпече�
ності грошової одиниці.
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Як об'єкт оцінки основні засоби сільськогос�

подарського призначення залежно від їх виду
відносять до нерухомого та рухомого сільськогос�
подарського майна, а також їх можна оцінювати в
складі цілісного майнового комплексу (агробізне�
су). До нерухомого майна у матеріальній формі
відносять основні засоби, які є земельними пол�
іпшення у вигляді меліоративних споруд, будівель
і споруд (для утримання худоби та птиці, зберіган�
ня врожаю, сільськогосподарської техніки тощо),
передавальних пристроїв. Основні засоби, що є ру�
хомим майном у матеріальній формі, — це сіль�
ськогосподарська техніка (трактори, машини для
обробітку грунту, внесення добрив, доїльні уста�
новки, інші види), транспортні засоби (вантажні,
спеціальні та легкові автомобілі, причепи та на�
півпричепи тощо) й інші рухомі речі довгостро�
кового використання. Основні засоби можна оці�
нювати в складі цілісних майнових комплексів та
агробізнесу.

Матеріально�технічна база сільськогоспо�
дарських підприємств в частині основних засобів
сформована в основному до початку 90�х років.
Вона не відповідала технологічним вимогам ні в
кількісному, ні в якісному відношеннях. Зростан�
ня у вартісному виразі обсягів основних засобів у
90�х роках відбувалося за рахунок підвищення цін
на діючі і нові засоби праці практично без введен�
ня додаткових виробничих потужностей.

Проте поглиблення нееквівалентності обміну
сільськогосподарської і промислової продукції
викликало різкий спад інвестиційної активності,
уповільнення оновлення основних засобів, зрос�
тання ступеня зносу, зниження технічного та тех�
нологічного рівнів виробництва.

За ринкових умов матеріально�технічна база
агропромислового комплексу потребує наступаль�
ної інноваційної стратегії. Це пояснюється його
донорською місією для всього народногосподарсь�
кого комплексу протягом тривалого історичного
періоду. Досягнутий рівень фондозабезпеченості
сільського господарства значно нижчий науково
обгрунтованих нормативів. У підприємствах агро�
промислового комплексу зберігаються також
значні диспропорції в забезпеченості об'єктами
соціальної інфраструктури.

Технічний та технологічний рівень розвитку
матеріально�технічної бази сільського господар�
ства та її головної ланки — основних засобів ви�
робництва, забезпечує збалансоване функціону�
вання всіх ланок агропромислового комплексу,
удосконалення взаємовідносин між ними, орга�
нізацію чіткої взаємодії потужностей по нарощу�
ванню виробництва продукції.

Економічні передумови зростання фондоозб�
роєності сільськогосподарського виробництва в
умовах науково�технічного прогресу досліджу�
ються в цій статті з урахуванням росту цін на ма�
теріально�технічні ресурси, еквівалентності об�
міну між інвестиційним та агропромисловим ком�
плексами. З урахуванням динаміки цін на матері�

ально�технічні ресурси обгрунтовуються нормати�
ви та прогноз основних виробничих фондів
сільськогосподарського призначення.

Важливе наукове і практичне значення мають
також розробки, що стосуються формування
ринку засобів виробництва, визначення їх вар�
тості в умовах інфляції та формування нових гос�
подарських структур. По суті в умовах нерегуль�
ованого росту цін на матеріально�технічні ресур�
си фондоутворюючого комплексу показники со�
бівартості та ціни виробництва, доходності і рен�
табельності підприємств перестають діяти як
інструменти економічного аналізу, а аморти�
заційні відрахування не забезпечують достатні
реноваційні джерела простого відтворення ос�
новних засобів.

Реформування відносин власності, структурні
зміни в економіці аграрного сектору національної
економіки, цінові зміни на продукцію промисло�
вих підприємств та основні засоби внутрігоспо�
дарського формування актуалізують проблему
оцінки майна сільськогосподарських, обслугову�
ючих та переробних підприємств з метою створен�
ня реальних умов для їх відтворення.

Занижена чи завищена балансова вартість за�
собів виробництва не дає змоги об'єктивно оцінити
ефективність виробництва, досягти еквівалентно�
го товарообміну між галузями національної еко�
номіки, визначити ціну виробленої продукції, за�
безпечити достатню суму амортизаційного фон�
ду для своєчасного відтворення зношених засобів
праці.

Оцінка реальної вартості основних засобів
дозволяє підприємствам достовірно оцінити ви�
робничий потенціал, економічну ситуацію, реаль�
ну ціну виробництва, прибутковість галузей, виз�
начити майнові права фізичних та юридичних осіб,
забезпечити рівні умови при формуванні статут�
ного фонду нових господарських формувань.

Основні засоби підприємства — це сукуп�
ність матеріально�речових цінностей, які функ�
ціонують у натуральній формі протягом трива�
лого періоду в сфері матеріального виробницт�
ва та невиробничій сфері. Вони відображаються
у бухгалтерському обліку та балансі за фактич�
ними витратами на придбання, доставку, монтаж
чи спорудження, державну реєстрацію з ураху�
ванням страхових платежів. Це — первинна (по�
чаткова) їх вартість.

Початкова вартість основних засобів змі�
нюється у випадках добудови, дообладнання, ре�
конструкції, капітального ремонту та часткової
ліквідації об'єкта; виявлення в процесі інвентари�
зації основних засобів, не взятих на облік; уточ�
нення вартості згідно з раніше проведеними індек�
саціями; експертної оцінки вартості майна; за
рішенням органу приватизації при повній аморти�
зації високоліквідного обладнання; в окремих
випадках за дозволом Державної служби статис�
тики України, якщо проіндексована вартість знач�
но відхиляється від ринкової.
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При реформуванні сільськогосподарських
підприємств для визначення реального пайового
фонду виникає об'єктивна потреба в уточненні
залишкової вартості основних засобів. Така потре�
ба зумовлена тим, що певна частина основних за�
собів не відповідає реальній вартості, оскільки
індексація провадилась за усередненими індекса�
ми, а також через помилки в процесі індексації.
Окремі види основних засобів повністю зношені,
не мають залишкової вартості й не входять до скла�
ду пайового фонду.

Це зумовлює необхідність розгляду порядку і
методів визначення: відновної вартості, зносу, за�
лишкової вартості, початкової ціни майна
підприємств або окремих інвентарних об'єктів;
розміру статутного фонду та паїв структурних
одиниць при викупі та передачі в оренду, створенні
нових господарських формувань, спільних
підприємств, акціонуванні, іноземному інвесту�
ванні, реалізації фізичним та юридичним особам.

Статутний фонд новоутворених у результаті
реформування підприємств, вартість майнових
комплексів або окремих інвентарних об'єктів фор�
муються за залишковою вартістю засобів вироб�
ництва з урахуванням ринкової кон'юнктури. Вони
визначаються як у національній, так і у вільно кон�
вертованій валюті. У разі потреби роблять пере�
рахунок вартості майна у вільно конвертовану ва�
люту за курсом Національного банку України на
дату визначення вартості майна.

Переоцінці підлягає все наявне у підприємстві
майно, що перебуває на балансі, незалежно від
часу введення в експлуатацію, технічного і фізич�
ного стану. За даними відповідних бухгалтерських
рахунків, матеріалів інвентаризації, інвентарних
карток та інших регістрів визначають балансову
вартість будівель і споруд, машин та обладнання,
транспортних засобів, виробничого і сільськогос�
подарського інвентаря, обчислювальної техніки,
вимірювальних та регулюючих приладів, робочої
і продуктивної худоби, багаторічних насаджень та
інших активів.

Майнові комплекси, до складу яких входять
різні за призначенням засоби праці для виробниц�
тва певного виду продукції чи послуг (тварин�
ницькі приміщення, кормоцехи, зерноочисні спо�
руди, ремонтні майстерні, інші матеріальні
цінності), оцінюють за підсумком вартості інвен�
тарних об'єктів: будівель, споруд, машин, облад�
нання.

Фактичний стан засобів виробництва, які зна�
ходяться в оренді, визначає орендодавач. Якщо за
час оренди орендар робив капітальні вкладення
для поліпшення технічних характеристик чи роз�
ширення об'єктів (модернізація будівель і споруд,
придбання машин і обладнання), то їх фактичний
стан оцінюють відповідно до нових якостей з ура�
хуванням здійснених інвестицій.

Засоби виробництва, непридатні для експлу�
атації та реставрації, оцінці не підлягають і спи�
суються, а матеріальні цінності після ліквідації

об'єктів оприбутковуються. Фактичний стан за�
мортизованих, але придатних для використан�
ня об'єктів визначає спеціально створена комі�
сія з числа керівників виробничих підрозділів та
провідних спеціалістів із залученням представ�
ників, що здійснюють нагляд за технікою безпе�
ки та охороною праці.

Відновну, залишкову вартість та суму зносу
основних засобів відображають в інвентарних кар�
тках обліку на рахунку 01 "Основні засоби". При
реформуванні аграрних підприємств та їх реструк�
туризації у виробничі кооперативи, приватно�
орендні та інші господарські формування для виз�
начення майнового паю та його структури оцінку
майна здійснювали по кожному інвентарному об�
'єкту.

Процес експертної оцінки розпочинається із
загального огляду та огляду місця розташування
об'єктів господарства. Після цього провадиться
опис цих об'єктів та визначення їх особливостей
для можливих варіантів використання. Розгляд
найбільш оптимального варіанту провадиться, як
з точки зору "умовно вакантного" стану земель�
ної ділянки, так і з врахуванням можливих варі�
антів покращання характеристик існуючого на
ділянці об'єкта.

Провадиться визначення вартості кожного
об'єкта, зокрема, та господарського комплексу в
цілому, з урахуванням усіх факторів, що безпосе�
редньо та суттєво діють як на ринок нерухомості
в цілому, так і на цінність об'єкта, що розглядаєть�
ся та оцінюється.

Завершальний етап процесу експертної оцінки
здійснюється після порівняння оцінок, отриманих
на основі розрахунків, та їх зведення до єдиної
вартості об'єкта. При зведенні розрахунків врахо�
вуються всі переваги та недоліки кожного з вико�
ристаних методів.

Вартість об'єкта оцінки замортизованих, але
придатних для використання — реальна ціна, за
яку він може бути проданий на відкритому конку�
рентному ринку при наявності всіх складових чес�
ної угоди та при відсутності нетипових умов оп�
лати з урахуванням того, що термін реалізації об�
'єкту повинен бути розумно довгим.

На сучасному етапі розвитку економіки Украї�
ни процес визначення вартості основних засобів в
аграрному секторі є складним і проблематичним.
Значною мірою це обумовлено відсутністю ринку
нерухомості у сільськогосподарських підприєм�
ствах.

При визначенні вартості об'єктів використову�
ються три основні методи оцінки:

— метод затрат;
— метод оцінки за доходом;
— метод порівняння з аналогами продажу.
Кожний з наведених методів обумовлює різні

вартісні характеристики оцінюваних об'єктів. По�
дальший порівняльний аналіз дозволяє визначити
недоліки та переваги кожного з цих методів і вста�
новити остаточну вартість об'єкта.
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зумовлюється поведінкою раціонального покуп�
ця, який заплатить за об'єкт не більше мінімаль�
ної суми, необхідної для його будівництва, та ти�
пового продавця, який ставить за мету поверну�
ти витрачені на будівництво кошти. Метод вит�
рат грунтується на тому, що вартість об'єкта оц�
інки не перевищує витрат на заміну його новим у
діючих цінах на період оцінки за вирахуванням
фактичного фізичного зносу.

Використовувати метод оцінки вартості майна
за доходом доцільно при оцінці ефективності уп�
равління підприємством, розробці стратегічного
плану економічного розвитку, емісії цінних паперів,
визначенні ціни купівлі�продажу функціонуючого
підприємства, обгрунтуванні інвестицій, розрахун�
ку прийнятної ціни купівлі підприємства з метою
включення його в інвестиційний проект. Метод оц�
інки за доходом застосовується переважно у випад�
ках прийняття та реалізації інвестиційних рішень,
оцінці ефективності функціонування підприємства
та розробки стратегічних планів його розвитку.

Метод порівняння аналогами продажу грун�
тується на аналізі даних про фактичний продаж
об'єктів, аналогічних об'єкту оцінки. Названий
метод виходить з умови, що покупець не запла�
тить за об'єкт більшу суму, ніж вартість відо�
мого йому аналогічного об'єкта.

При використанні цього методу вивчають ри�
нок нерухомості, машин та обладнання, продук�
тивної та робочої худоби, систематизують інфор�
мацію про реалізовані угоди та пропозиції щодо
продажу. Із всієї інформації відбираються дані
щодо найбільш подібних об'єктів за такими кри�
теріями: схожість характеристик об'єктів, ціна
пропозицій, ціна продажу, дати укладання угод
або пропозицій про продаж, місце розташування.

Оцінюваний об'єкт порівнюють з аналогом за
площею приміщення, будівельною площею, об�
'ємом приміщення, його віддаленістю від центру
населеного пункту, адміністративного центру,
основних транспортних магістралей, ринків збу�
ту та підприємств по переробці продукції, наяв�
ністю шляхів з твердим покриттям.

Вважаємо, що розрахунки річного приросту
вартості основних засобів коректніше здійснюва�
ти за приведеною вартістю основних засобів на
початок і кінець звітного періоду, а не на основі
показників вартості основних засобів поточного
та попереднього періоду на основі розробленої
методики в Національному науковому центрі
"Інститут аграрної економіки". Відсоткове
збільшення чи зменшення вартості основних за�
собів за аналізований період є сумою річних при�
ростів приведеної (порівнянної) вартості основних
засобів. Наведена порівнянна вартість основних
засобів на початок періоду визначається шляхом
її коригування на рівень недооцінки основних за�
собів від базового періоду. Наведена порівнянна
вартість основних засобів, що надійшли, є відко�
ригованою фактичною вартістю на рівень зростан�

ня цін на основні засоби в поточному періоді. На�
ведена порівнянна вартість основних засобів, що
вибули, розраховується коригуванням фактичної
величини на рівень недооцінки основних засобів
від базового періоду. Наведена порівнянна
вартість основних засобів на кінець періоду виз�
начається балансовим методом як сума приведе�
ної вартості основних засобів на початок періоду
і основних засобів, що надійшли, за вирахуванням
наведеної вартості основних засобів, що вибули
[15]. За показниками наведеної вартості розрахо�
вуються приріст, рівень надходження і вибуття ос�
новних засобів.
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де ПВ
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 — наведена вартість основних засобів
на кінець періоду;

В
пч

 — вартість основних засобів на початок
періоду;

В
н
 — вартість основних засобів, що надійшли в

звітному періоді;
В

в
 — вартість основних засобів, що вибули в

звітному періоді;
І
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 — накопичений індекс недооцінки основних

засобів від базового періоду (за базовий період
приймається певний рік у залежності від сутності
аналізу);

І
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 — річний індекс цін на основні засоби.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Потреби сьогодення, світовий і вітчизняний

досвід оціночної діяльності свідчать про потребу
удосконалення інституціонального, організацій�
ного та методологічного забезпечення оцінки май�
на в Україні. Поступальний розвиток вітчизняно�
го інституту оцінки має супроводжуватися транс�
формацією його архітектоніки, де головною скла�
довою будуть норми і правила оцінки та оціноч�
ної діяльності, розроблені саморегулівними про�
фесійними об'єднання фахівців цієї галузі, діяль�
ність яких спрямована на розвиток професії і ство�
рення умов для розвитку економіки країни.

Відпрацьовані в такий спосіб методичні підхо�
ди та методики оцінки мають стати основною для
визначення вартості матеріально�технічної бази
сільського господарства, яка б сприяла об'єктивній
діагностиці інвестиційної привабливості аграрних
підприємств для прийняття рішень інвесторами,
реальній оцінці кредитоспроможності з метою ак�
тивізації кредитування сільськогосподарських ви�
робників, удосконаленню орендних відносин, за�
безпечувала інформаційне підгрунтя для прийнят�
тя управлінських рішень керівниками сільськогос�
подарських підприємств і державними органами
влади щодо забезпечення відтворення у сільсько�
господарському виробництві як необхідної умови
економічного зростання.
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