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ВСТУП
Проблеми відтворення та оновлення технічних

ресурсів, становлення і функціонування ринку тех�
ніки, переведення його на принципи сталого і ви�
сокоефективного розвитку України на світовому
рівні, підвищення ефективності виробництва ще не
розв'язані. Цій проблемі завжди приділялася ува�
га, її вивчали провідні економісти�аграрники, такі
як: Я.К. Білоусько, О.І. Дацій, П.А. Денисенко,
І.Г. Кириленко, І.І. Лукінов, С.І. Мельник, О.В.
Олійник, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, В.П.
Ситник та ін. У тлумачному словнику Ожегова С.І.
глобальні процеси відтворення розглядаються як
всеохоплюючі, особливо в масштабах світового
виробництва. Відтворення основних засобів тісно
пов'язане з підвищенням технічної та енергетич�
ної озброєності праці всіх галузей виробничої
сфери. Воно є стабільною базою інтенсивного типу
розширеного відтворення. Можна відзначити, що
відтворення основних фондів є матеріально�техн�
ічною основою підвищення ефективності вироб�
ництва. Тому ця проблема залишається невиріше�
ною і досить актуальною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Співвідношення між матеріально�технічними

й трудовими ресурсами, їх кількісний та якісний
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склад визначається як виробничий потенціал га�
лузі. Але із входженням аграрної галузі у рин�
кові відносини проблема раціональної пропор�
ційності суттєво загострюється. Зазначене пояс�
нюється відсутністю в кризових умовах зіставлен�
ня цін на означені їх складові та відмінності пе�
ренесення їх вартості на заново створений про�
дукт. Отже, метою статті є визначення поняття
зносу основних засобів, порядку нарахування
амортизації за встановленими методами, посту�
пового перенесення їх вартості протягом опера�
ційного циклу на вироблену продукцію та вивчен�
ня процесів відтворення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відомо, що відтворення основних засобів

являє собою процес безперервного їх поновлен�
ня. Відтворення має дві форми: просте відтво�
рення, коли витрати на відшкодування зносу ос�
новних фондів відповідають за величиною нара�
хованої амортизації, та розширене відтворення,
коли витрати на відшкодування зносу основних
засобів перевищують суму нарахованої аморти�
зації. Витрати капіталу на відтворення основних
фондів мають довгостроковий характер і здійс�
нюється у вигляді довгострокових інвестицій на
нове будівництво, на розширення і реконструк�
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цію виробництва, на технічне переозброєння і на
підтримку потужностей діючих підприємств.
Просте та розширене відтворення розрізняєть�
ся ще тим, що при простому відтворенні основ�
них засобів здійснюється заміна окремих зноше�
них частин основних засобів або заміна старого
устаткування на аналогічне, тобто в процесі про�
стого відтворення постійно відновлюється попе�
редня виробнича потужність. Просте відтворен�
ня основних засобів здійснюється у двох фор�
мах: 1) заміна зношених або застарілих основ�
них засобів; 2) капітальний ремонт діючих основ�
них засобів [9; 11].

При простому відтворенні в кожному на�
ступному циклі відбувається створення основ�
них засобів у попередніх обсягах та з однако�
вою якістю. Джерелом фінансування зношених
основних засобів є нарахована сума аморти�
зації. При розширеному відтворенні кожного
наступного циклу здійснюється кількісне i які�
сне зростання основних засобів. Тобто розши�
рене відтворення, навпаки, передбачає
кількісне та якісне збільшення діючих основних
засобів або придбання нових основних засобів,
які забезпечують вищий рівень продуктивності
устаткування.

Джерелом фінансування таких змін є викори�
стання частини створеного додаткового продук�
ту. Процес відтворення основних засобів має дек�
ілька характерних ознак, зокрема: 1) основні за�
соби частинами переносять свою вартість на ви�
роблену продукцію; 2) у процесі відтворення ос�
новних засобів одночасно відбувається рух їхньої
спожитої вартості та вартості; 3) з допомогою
амортизаційних відрахувань здійснюється накопи�
чення в грошовій формі частково перенесеної вар�
тості основних засобів на готову продукцію; 4)
основні засоби поновлюються в натуральній формі
протягом тривалого часу. У кожний момент наве�
дених етапів вартість засобів праці повинна пере�
бувати на обліку в сільськогосподарських підпри�
ємствах і залежно від цього мають бути встанов�
лені чіткі терміни їх поновлення. Одна її частина
має фіксуватися в засобах праці, що перебувають
у виробничому процесі, друга — у втілених основ�
них засобах, які можуть бути використані у про�
цесі виробництва і в незавершеному виробництві,
третя — у вигляді грошового амортизаційного
фонду, призначеного для їх стовідсоткового
відшкодування.

Завдяки етапам кругообігу частини вартості
основних засобів у виробничій діяльності
підприємств можна заощаджувати капітал для їх
відтворення шляхом нарахування і накопичення
суми зносу матеріально�технічних засобів у виг�
ляді амортизації [11].

Існує багато тлумачень поняття "амортизація",
розглянемо деякі з них. Як визначає в своїй статті
О.А. Бужин, амортизація в природі — це пом'як�

шення, поглинання ударів, а в економіці — це змен�
шення витратного тиску на собівартість продукції
за рахунок рівномірного у часовому відношенні
розподілення вартості основних засобів, а отже,
пом'якшення негативного економічного впливу й
на кінцеві результати господарсько�економічної
діяльності, на цінову політику підприємств і галузі
в цілому. Потреба в змінах у розумінні амортизації
зумовлена не недоліками попередніх підходів, а
кількісними накопиченнями розробок у цьому на�
прямі, що мають внести якісні зміни в технологію
обгрунтування в облікову аналітично�планову си�
стему галузі аграрного виробництва [5].

Основні засоби, як і оборотні активи, є ос�
новною частиною майна підприємств. При цьо�
му поняття "амортизація" передбачає, в першу
чергу, здійснення процесів матеріального вироб�
ництва й обігу, в яких беруть участь засоби праці
(капіталізована в основних засобах вартість),
предмети праці (оборотні активи) і жива праця,
яка використовується в цих процесах, власти�
вості всіх матеріальних нематеріальних активів.
Активи, що амортизуються, становлять значну
частину всіх активів підприємств, тому аморти�
зація може суттєво вплинути на фінансовий стан
та результати діяльності. Найбільше проблем
виникає з необоротними активами підприємства,
зокрема основними засобами — починаючи з
визначення категорії основних засобів, форму�
вання їх вартості, амортизації, компенсації вит�
рат на ремонт тощо. Амортизаційні відрахуван�
ня мають економічне значення в господарській
діяльності як внутрішнє джерело інвестицій,
першочергового внутрішньогосподарського ви�
користання. Керівники і спеціалісти сільськогос�
подарських підприємств, затиснуті у межі стан�
дартів і методичних рекомендацій, не завжди
мають можливості й бажання проявити ініціати�
ву щодо пошуку альтернативних підходів об'єк�
тивнішого та оперативнішого проведення амор�
тизаційної політики. Поряд з ініціативністю з
підходом як до класифікації, так і до амор�
тизаційних відрахувань, необхідно відпрацьову�
вати і загальноприйняті методики. Вартісна
межа, за якою слід відносити об'єкти бухгал�
терського обліку до основних засобів, повинна
визначатися винятково підприємством на рівні
облікової політики. Новим спрямуванням роз�
витку бухгалтерського обліку повинно стати
вдосконалення як класифікації основних за�
собів, так і методики нарахування амортизацій�
них відрахувань одночасно в бухгалтерському
обліку і при плануванні [1, 3, 6—11].

Консерватизм у підході як до класифікації ос�
новних засобів, так і до їх амортизації пояснюєть�
ся двояким значенням амортизаційних відрахувань
— економічним і фіскальним. В обліковій політиці
важлива роль належить питанню ефективності
використання основних засобів, вирішення якого
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багато в чому залежить від амортизаційної систе�
ми. На жаль, амортизаційна практика, що склала�
ся, не повністю відповідає можливостям корпора�
тивної стратегії й може стати стримуючим чинни�
ком економічного розвитку країни. Необхідність
державного контролю за допомогою бухгалтерсь�
кого обліку за формуванням і використанням
амортизаційних відрахувань зумовлена тим, що
останні вважаються важливим джерелом фінансу�
вання і є об'єктом державної політики. Зміни у
методиці амортизаційних відрахувань необхідно
провести таким чином, щоб це пішло на користь
як підприємствам, так і фіскальній політиці краї�
ни [5; 6; 7].

Указом Президента України від 7 березня 2001
року N 169/2001 затверджена Концепція аморти�
заційної політики, метою якої є визначення на�
прямів та механізмів удосконалення амортизацій�
ної політики як чинника активізації інвестиційної
діяльності в державі. Амортизаційна політика має
бути спрямована на підвищення фінансової заці�
кавленості суб'єктів господарювання у здійсненні
інвестицій в основний капітал за рахунок коштів
власних амортизаційних фондів. Це потребує про�
ведення заходів у таких напрямах: створення еко�
номічної та правової бази для запровадження ра�
ціональних рівнів споживання, відшкодування та
оновлення основного капіталу; обмеження дер�
жавного регулювання у сфері амортизаційної по�
літики та стимулювання інвестиційної ініціативи
суб'єктів господарювання; відмова від суцільного
примусового нарахування амортизаційних відра�
хувань за єдиним методом та запровадження
кількох методів нарахування амортизації, надан�
ня суб'єктам господарювання права вибору конк�
ретного методу нарахування амортизаційних від�
рахувань, а також права самостійно встановлю�
вати конкретні строки служби основного капіта�
лу в визначених законом межах; розмежування
практики нарахування амортизаційних відраху�
вань відповідно до її економічної та податкової
ролі: економічна роль амортизації полягає у фак�
тичному відшкодуванні діючих основних фондів;
відповідні амортизаційні відрахування (економіч�
на амортизація) відображають реальне знецінен�
ня основного капіталу в процесі виробництва та
надання послуг і відносяться на витрати діяльності
суб'єктів господарювання; податкова роль амор�
тизації полягає у фінансовому відшкодуванні ос�
новного капіталу за рахунок зменшення оподат�
ковуваного прибутку на суму амортизаційних
відрахувань (податкова амортизація) та одержан�
ня податкової знижки; стимулювання суб'єктів
господарювання до застосування прискореної
амортизації та її інвестиційного спрямування шля�
хом надання податкових знижок; запобігання зро�
станню цін виробників шляхом надання можли�
вості суб'єктам господарювання відносити приско�
рену амортизацію не на витрати виробництва, а на

зменшення оподатковуваної частини прибутку.
З цією метою пропонується: запровадити на�

рахування амортизаційних відрахувань на всі ос�
новні фонди (крім землі); закріпити за суб'єктами
господарювання право на використання коштів
власного амортизаційного фонду та заборонити
будь�які централізовані вилучення з нього; нада�
вати податкові знижки тільки тим суб'єктам гос�
подарювання, які мають документальне підтверд�
ження інвестиційного використання коштів амор�
тизаційного фонду; збільшити кількість методів
нарахування амортизаційних відрахувань; розро�
бити класифікацію основного капіталу за група�
ми відповідно до характеру і строків його викори�
стання та зносу; запровадити для кожної групи ос�
новного капіталу економічно обгрунтовані інди�
кативні норми для нарахування економічної амор�
тизації та діапазони припустимих відхилень, у ме�
жах яких суб'єкти господарювання обирають кон�
кретні норми економічної амортизації самостійно;
затвердити максимальні граничні рівні податкової
амортизації, в межах яких її обсяг може переви�
щувати обсяг економічної амортизації.

У результаті проведення цих заходів очікуєть�
ся: поліпшення фінансових результатів господа�
рювання суб'єктів господарської діяльності; ство�
рення умов для формування додаткових інвести�
ційних ресурсів суб'єктами господарювання; фор�
мування бази даних для об'єктивної оцінки пара�
метрів руху основного капіталу, необхідної для
розробки прогнозів та програм економічного і соц�
іального розвитку [3; 4].

В науковій літературі, згідно з вимогами опо�
даткування і бухгалтерського обліку, амортизація
розглядається як процес списання протягом
кількох років купівельної ціни або вартості активів
фірми (обладнання, устаткування, приладів тощо).
Водночас амортизація означає поступове відне�
сення витрат на придбання, виготовлення або пол�
іпшення основних фондів та матеріальних активів
на собівартість продукції, що виготовляється, або
робіт (послуг), що виконуються (надаються). Зва�
жаючи на те, що амортизаційні відрахування
значні, вони впливають на чистий дохід фірми.
Коли фірма нараховує амортизацію за вищими,
ніж нормальні, ставками, ростуть загальні витра�
ти фірми та, як наслідок, зменшується прибуток.
Тобто прибуток реагує на методи нарахування
амортизації. Таким чином, амортизаційні відраху�
вання — це не витрати "готівкою" в тому розумінні,
що фірма не платить за амортизацію готівкою. Ці
відрахування зменшують суму оподаткованого до�
ходу, а це створює додаткові грошові потоки для
компанії. Амортизаційні відрахування входять до
складу грошового потоку, який, в свою чергу, роз�
раховується як сума чистого доходу і амортизац�
ійних відрахувань. Якщо амортизаційні відраху�
вання зростають, як наслідок, зростає і грошовий
потік фірми та одночасно з'являється більше
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коштів для розширеного відтворен�
ня основних виробничих фондів
(рис.1).

Грошові кошти, необхідні для
простого відтворення основних
фондів, можуть бути одержані
тільки з виручки за реалізовані то�
вари та послуги. У вартість про�
дукції, що потрапляє в обіг, вклю�
чається і часткове погашення вар�
тості діючих основних фондів. Еко�
номічний механізм поступового пе�
ренесення вартості основних фондів
на готовий продукт і нагромаджен�
ня грошового фонду для заміни зно�
шених фондів називаються аморти�
зацією. Законом України "Про опо�
даткування прибутку підприємств"
від 28.12. 1994 року N 335/94�ВР
встановлено, що під терміном
"амортизація" основних фондів і не�
матеріальних активів слід розуміти
поступове віднесення витрат на їх
придбання, виготовлення або пол�
іпшення, на зменшення скоригова�
ного прибутку платника податку у
межах норм амортизаційних відра�
хувань [1].

Таким чином, амортизацiя — це
систематичний розподіл вартості
основних засобів протягом строку їх
корисного використання (експлуа�
тації). Вартість, яка амортизується,
— це первicна або переоцінена
вартість основних засобів за вираху�
ванням їхньої лiквiдацiйної вартості.
Об'єктом амортизації є основні за�
соби (крім землі). Нарахування
амортизації здійснюється протягом
строку корисного використані (екс�
плуатації) об'єкта, який встанов�
люється підприємством при визнанні
цього об'єкта активом при зарахуванні на баланс і
призупиняється на період його реконструкції, мо�
дернізації, дообладнання та консервації. Якщо ос�
новні засоби сільського господарства — це засоби
праці в даній галузі, тоді їх фізичний знос — це по�
ступова втрата ними своєї споживчої якості, фор�
мою відновлення якої є амортизація [7; 8; 9].

Сума амортизаційних відрахувань звітного пе�
ріоду визначається як сума амортизаційних відра�
хувань, нарахованих для кожного із календарних
кварталів, що входять до такого звітного періоду
(далі — розрахункові квартали). А сума аморти�
заційних відрахувань кварталу, щодо якого про�
водяться розрахунки (розрахунковий квартал),
визначаються шляхом застосування норм аморти�
зації, до балансової вартості груп основних фондів
на початок такого розрахункового кварталу.

 Суми амортизаційних відрахувань звітного
періоду визначаються множенням норм аморти�
зації на балансову вартість груп основних засобів
на початок звітного періоду.

(1),

 де А — сума амортизаційних відрахувань, грн.;
 Б

а
 — балансова вартість вiдповiдної групи ос�

новних засобів на початок звітного періоду, грн.;
 Н — норма амортизаційних відрахувань до

балансової вартості кожної з груп основних за�
собів, %.

Механізм амортизації передбачає відшкоду�
вання зносу об'єктів основних фондів або немате�
ріальних активів та застосування передбачених
чинним законодавством України норм амортиза�
ційних відрахувань. На сьогоднішній день діють

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошовий  потік = чистий дохід + амортизація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання основних засобів у 
виробничому процесі 

Готова продукція 

Знос об’єкта основних засобів, нарахування амортизації за діючими нормами 

Методи нарахування амортизації: 
прямолінійний, зменшення остаточної вартості, прискореного 
зменшення остаточної вартості, кумулятивний, виробничий. 
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основних засобів 

Відшкодування 
грошових коштів 

Грошовий потік Сash Flow 

Просте відтворення 

Рис. 1. Формування амортизаційного фонду відтворення
основних засобів
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чотири норми річних амортизаційних відрахувань
залежно від групи основних фондів. Згiдно з чин�
ним законодавством України норми амортизації
встановлюються у відсотках до балансової вар�
тості кожної з груп основних фондів на початок
звітного (податкового) періоду в таких розмірах
(в розрахунку на податковий квартал): група 1—2
%; група 2—10 %; група 3—6 %; група 4—15 %.
Амортизація витрат, понесених (нарахованих)
платником податку в зв'язку з придбанням, спо�
рудженням та поліпшенням основних фондів груп
1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року, здійснюється за нор�
мами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року.
При цьому для цілей податкового обліку платни�
ки податку зобов'язані вести окремий облік вит�
рат, понесених у зв'язку з придбанням, спору�
дженням та/або поліпшенням основних фондів,
що здійснюються після 1 січня 2004 р.

Аграрні виробники можуть прийняти рішення
про застосування інших норм амортизації, що не
перевищують існуючих норм. Таке зазначене
рішення приймається на підприємстві до початку
звітного податкового року та не може бути зміне�
не протягом року або доводиться до відома подат�
кового органу разом із поданням декларації за
перший квартал такого звітного податкового року.

У Положенні (стандарті) бухгалтерського об�
ліку №7 "Основні засоби", затвердженого нака�
зом Міністерства фінансів України від 27.04.2000
р. №92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18.05.2000 р. за №88/4509 (далі — П(С)БО
7), визначається, що амортизація інших необорот�
них матеріальних активів нараховується за п'ять�
ма методами. Амортизація малоцінних необорот�
них матеріальних активів і бібліотечних фондів
може нараховуватися у першому місяці викорис�
тання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка
амортизується, та решта 50 % вартості, яка амор�
тизується, у місяці їх вилучення з активів (списан�
ня з балансу) внаслідок невідповідності критері�
ям визнання активом або в першому місяці вико�
ристання об'єкта 100 % його вартості [2].

Підприємство може застосовувати норми і ме�
тоди нарахування амортизації основних засобів,
передбачені податковим законодавством. Аморти�
зація об'єкта основних засобів нараховується, ви�
ходячи з нового строку корисного використання,
починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни
строку корисного використання. При визначенні
строку корисного використання (експлуатації)
слід враховувати: очікуване використання об'єкта
підприємством з урахуванням його потужності або
продуктивності; фізичний та моральний знос, що
передбачається; правові або інші обмеження щодо
строків використання об'єкта та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації)
об'єкта основних засобів переглядається разі змі�
ни очікуваних економічних вигод від його викори�
стання.

Детальніше розглянемо порядок визначення та
нарахування сум амортизаційних відрахувань.
Вiдповiдно до П(С)БО № 7 амортизація основних
засобів (крім інших необоротних активiв) нарахо�
вується iз застосуванням таких методів:

1. Прямолiнiйний метод нарахування аморти�
зації передбачає: однакову річну суму амортизації
протягом ycix pоків експлуатації об'єкта; рівном�
ірне накопичення суми зносу; рівномірне зменшен�
ня залишкової вартості об'єкта основних засобів
до досягнення ним лiквiдацiйної вартості. Цей ме�
тод доцiльнiше застосовувати для певної частини
основних засобiв, таких як будiвлi, споруди тощо.
За цим методом рiчна сума амортизацiї визна�
чається дiленням вартості, яка амортизується, на
очiкуваний перiод часу використання об'єкта ос�
новних засобiв. Розрахувати цей показник можна
таким чином:

(2);

де В
а
 — вартість яка амортизується,

Т
о 

— очiкуваний перiод часу використання
об'єкта основних засобiв.

Прямолінійний (або рівномірний) метод нара�
хування амортизації застосовується в Україні для
списання витрат на придбання нематеріальних ак�
тивів за нормами, встановленими керівництвом
фірми, виходячи з терміну корисного використан�
ня об'єктів нематеріальних активів. Цей термін не
повинен перевищувати 10 років або терміну існу�
вання фірми [2].

2. Метод зменшення залишкової вартостi, за
яким рiчна сума амортизацiї визначається як до�
буток залишкової вартості об'єкта на початок
звiтного року (або первiсної вартості на дату по�
чатку нарахування амортизацiї) та рiчної норми
амортизацiї. Рiчна норма амортизацiї у вiдсотках
обчислюється як рiзниця мiж одиницею та резуль�
татом добування кореня n�степеня з частки вiд
дiлення лiквiдацiйної вартості об'єкта на його
первiсну вартість,

(3),

де п — кiлькiсть років корисного використан�
ня об'єкта основних засобі;

Л
с
 — ліквідаційна вартість об'єкта основних

засобів;
П

с
 — первісна вартість об'єкта основних за�

собів.
Цей метод передбачає визначення рiчної суми

амортизації множенням залишкової вартості
об'єкта основних засобiв на початок звiтного року
(або первicної вартості на дату початку нарахуван�
ня амортизації) та рiчної норми амортизацiї. Він
застосовується до тих основних засобів, які мають
максимальну віддачу на початку строку їх корис�
ної експлуатації. Застосування методу зменшен�
ня залишкової вартості передбачає використання
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фіксованої норми річної амортизації.
3. Метод прискореного зменшення залишкової

вартостi, за яким рiчна сума амортизацiї визна�
чається як добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звiтного року (або первicної вартості на
дату початку нарахування амортизацiї) та рiчної
норми амортизацiї, яка обчислюється, виходячи зi
строку корисного використання об'єкта, i подво�
юється. Нарахування амортизації цим методом
аналогічне попередньому методу з різницею лише
в тому, що розрахована річна норма амортизації
подвоюється [2]. Формулу розрахунку рiчної суми
амортизацiї за цим методом можна зобразити та�
ким чином:

(4),
де А

р
 — річна сума амортизації об'єкта основ�

них засобів;
В

а
 — вартість, що амортизується, або залиш�

кова вартість на початок звітного року (чи первіс�
на вартість на дату початку нарахування аморти�
зації);

Н
а
 — річна норма амортизації.

(5),

де Н
а
 — річна норма амортизації.

П
с
 — первісна вартість об'єкта основних за�

собів, яка береться за 100%;
Тк — строк корисного використання об'єкта

основних засобiв.
Щомісячна сума амортизації розраховується

таким чином:

(6),

де А
м
 — щомісячна сума амортизації;

12 — кількість місяців у році;
А

р
 — річна сума амортизації об'єкта основних

засобів.
У застосуванні цього методу річна норма

амортизації є фіксованою (у відсотках) величи�
ною i застосовується до залишкової вартості
об'єкта основних засобів. При цьому в перший pік
експлуатації об'єкта основних засобів нарахо�
вується найбільша сума амортизації, потім вона
щороку зменшується. Слід зазначити, що
лiквiдацiйна вартість не враховується за нараху�
вання амортизації. Через це в останнiй pік
експлуатацiї об'єкта рiчну суму амортизації
необхiдно розраховувати як рiзницю мiж залиш�
ковою вартiстю обєкта на початок року i його
лiквiдацiйною вартiстю.

У практичнiй дiяльностi пiдприємства особли�
ве мiсце в процесах вiдтворення основних засобiв
належить методам прискоренoї амортизацiї ос�
новних засобів, які сприяють прискоренню проце�
су їнього оновлення. Якщо порiвняти з прямо�
лiнiйним методом, вони передбачають бiльшi
розмiри амортизацiї в першi роки експлуатацiї
основних засобiв, нiж в останні, з постiйним змен�

шенням амортизацiйних вiдрахувань протягом
строку корисного використання. Перевагою при
застосуванні прискореного методу амортизації є
те, що вартості основних фондів не індексується.
Це пов'язано економічним стимулюванням, за до�
помогою системи прискореної амортизації, роз�
витком економіки та ділової активності і, як на�
слідок, зростанням надходжень до державного
бюджету.

Метод прискореної амортизації є дуже поши�
реним у процеci формування амортизацiйної
полiтики пiдприємства. Використання цього мето�
ду сприяє прискоренню iнновацiйного процесу на
пiдприємствi, оскiльки дaє можливiсть швидше
оновлювати основні засоби, а також дає змогу
істотно прискорити процес формування власних
фiнансових pecypciв за рахунок внутрiшнiх дже�
рел, тобто сприяє зростанню поворотного чисто�
го грошового потоку в майбутнiх перiодах; знизи�
ти суму податку на прибуток, що сплачуcrься
пiдприємством, оскiльки зменшує розмiр прибут�
ку вiд звичайної дiяльностi до його оподаткуван�
ня. Цей метод є одним з ефективних способiв
протидiї негативному впливу iнфляцiї на реальну
вартість основних засобiв.

4. Кумулятивний метод заснований на
використаннi кумулятивного коефiцiєнта, який
змiнюється залежно вiд кiлькостi років, якi зали�
шилися до кiнця передбачуваного строку екс�
плуатацiї обєкта. Тому в наведенiй формулi зна�
менник — величина постiйна, а чисельник
змiнюється щороку. Так, рiчна сума амортизацiї
визначається як добуток вартості, що аморти�
зується, та кумулятивного коефiцiєнта. Кумуля�
тивний коефiцiєнт розраховується дiленням
кiлькостi років, що залишаються до кiнця очi�
куваного строку використання об'єкта основних
засобів, на суму показникiв кiлькостi років його
корисного використання (1 + 2 + 3 + ... + п).

Визначення кумулятивного коефiцiєнта мож�
на зобразити таким чином:

(7),

де К
к
 — кумулятивний коефіцієнт;

Т
в 
— кількість років, які залишилися до кінця

очікуваного строку використання обєкта основних
засобів;

ΣΣΣΣΣ(1 + 2 + 3 + ... + п) — сума показників кількості
років корисного використання обєкта основних
засобів.

Річна і щомісячна сума амортизації розрахо�
вуються таким чином:

(8),
де А

р
 — річна сума амортизації об'єкта основ�

них засобів;
В

а
 — вартість, що амортизується, або залишко�

ва вартість на початок звітного року (чи первісна
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вартість на дату початку нарахування амортизації);
К

к
 — кумулятивний коефіцієнт.

Щомісячна сума амортизації при застосуванні
прямолiнiйного, зменшення залишкової вapтocтi
та кумулятивного  методів визначається діленням
річної суми амортизації на 12.

(9);

де А
м
 — щомісячна сума амортизації;

12 — кількість місяців у році;
А

р
 — річна сума амортизації об'єкта основних

засобів.
Залишкова вартість зменшується на суму на�

рахованої амортизації за кожен період до досяг�
нення ліквідаційної вартості.

5 Виробничий метод передбачає, що сума
амортизації нараховується пропорційно обсягу
виробленої продукції, тобто тривалість експлуа�
тації об'єкта не впливає на суму нарахованої
амортизації. За цим методом місячна сума амор�
тизації визначається як добуток фактичного
місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви�
робничої ставки амортизації. Виробнича ставка
амортизації обчислюється діленням вapтocтi, яка
амортизується, на загальний обсяг продукції
(робіт, послуг), що його підприємство очікує ви�
робити (виконати) з використанням об'єкта ос�
новних засобів.

Розрахунок щомісячної суми амортизації за
цим методом можна зобразити так:

(10),
де А

м
 — щомісячна сума амортизації;

О
ф
 — фактичний місячний обсяг виробленої

продукції (робіт, послуг);
В

сm
 — виробнича ставка амортизації;

(11),

В
сm

 — виробнича ставка амортизації;
В

а
 — вартість, що амортизується, або залиш�

кова вартість на початок звітного року (чи первіс�
на вартість на дату початку нарахування аморти�
зації;

О
ф
 — загальний обсяг продукції (робіт, по�

слуг), який підприємство передбачає виконати за
період експлуатації об'єкта.

Сума нарахованої амортизації, визначена ви�
робничим методом, залежить вiд обсягу викона�
них робіт. Пропорційно обсягу виконаних робіт
зменшується i залишкова вартість. Тому цей ме�
тод нарахування амортизації застосовується лише
в тому випадку, коли обсяги виконаних робіт (ви�
робленої продукції, наданих послуг) можна виз�
начити з достатньою точністю. На нашу думку,
застосовувати цей метод доцiльнiше до групи
транспортних засобів.

Нарахування амортизації незалежно вiд ме�
тодів її нарахування проводиться щомісячно

протягом року, крім підприємств iз сезонним ха�
рактером виробництва, де амортизація нарахо�
вується протягом конкретного часу роботи під�
приємства у звітному перiодi. До таких підпри�
ємств відносяться сільськогосподарські. Розмір
амортизаційних відрахувань залежить вiд балан�
сової вартості основних засобів i норм таких
відрахувань, а також вiд методів їх нарахуван�
ня. Податковим законодавством передбачено
метод нарахування амортизації основних за�
собів, за яким квартальна сума амортизації виз�
начається як добуток балансової вартості груп
основних засобів на початок звітного кварталу
та квартальної норми амортизації. Річна сума
амортизації розподіляється рівномірно за кож�
ний рік експлуатації об'єкта основних засобів,
сума зносу об'єкта визначається наростаючим
підсумком за кожний piк експлуатації об'єкта
основних засобів. Нарахування амортизації по�
чинається з місяця, наступного за місяцем, в яко�
му об'єкт основних засобів став придатним для
корисного використання. Припиняється нараху�
вання амортизації, починаючи з місяця, наступ�
ного за місяцем вибуття об'єкта основних за�
собів. Суму нарахованої амортизації підприєм�
ства відносять на збільшення витрат виробниц�
тва i одночасно на збільшення зносу необорот�
них активів. Нормативно визначається, що суми
амортизаційних відрахувань вилученню до бюд�
жету не підлягають, а також не можуть бути ба�
зою для нарахування будь�яких податків, зборів
(обов'язкових платежів).

Метод амортизації обирається підприємством
самостійно з урахуванням очікуваного способу
отримання економічних вигід від його використан�
ня та може переглядатися у разі зміни очікувано�
го способу отримання економічних вигід від його
використання. Нарахування амортизації за новим
методом починається з місяця, наступного за міся�
цем прийняття рішення про зміну методу аморти�
зації [2].

Амортизація окремого об'єкта основних
фондів групи 1 провадиться до досягнення ба�
лансовою вартістю такого об'єкта ста неопо�
датковуваних мінімумів доходів громадян. За�
лишкова вартість такого об'єкта відноситься до
складу валових витрат за результатами відпов�
ідного податкового періоду, а вартість такого
об'єкта прирівнюється до нуля. Стосовно амор�
тизації основних фондів груп 2, 3 і 4, то вона
провадиться до досягнення балансовою варті�
стю групи нульового значення. Рекомендуєть�
ся для амортизації нематеріальних активів за�
стосовувати прямолінійний метод, за яким кож�
ний окремий вид нематеріального активу амор�
тизується рівними частками, виходячи з його
первісної вартості з урахуванням індексації
протягом строку, який визначається платником
податку самостійно, виходячи із строку корис�
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ного використання та�
ких нематеріальних
активів або строку ді�
яльності платника по�
датку, але не більше
10 років безперервної
експлуатації. При цьо�
му амортизаційні від�
рахування провадять�
ся до досягнення залишковою вартістю немате�
ріального активу нульового значення.

Залишкову вартість основних засобів визнача�
ють вирахуванням з первісної (відновлюваної) вар�
тості основних засобів суми зносу:

(12),

де З
В
 — залишкова вартість основних засобів;

 В — відновлювальна (первісна) вартість основ�
них засобів;

 І — рівень зносу основних засобів, %.
Таким чином, сума нарахованої амортизації

береться за вартість фізичного зносу [7]. Показ�
ники руху основних засобів у підприємствах
Дніпропетровської області відображають, що фак�
тичний знос необоротних активів щорічно
збільшується (табл. 1).

Так, нарахована амортизація накопичується
за звітний період, а розподіляється для відтво�
рення основних засобів протягом тривалого
часу.

ВИСНОВКИ
Можна зробити висновок, що нарахування

амортизаційних відрахувань дає можливість виз�
начити поточну вартість незношеної частини ос�
новних засобів, а також вартість тієї їх частини,
яка відноситься на виробництво продукції. Од�
ночасно визначається накопичувана частина
фінансових pecypciв для наступного заміщення
основних засобів, які вибувають з виробничого
процесу через їх зношення та замінюються за
рахунок створеного амортизаційного фонду.
Але визначення курсу на інтенсифікацію аграр�
ного виробництва на основі розширеного відтво�
рення конкурентоспроможного виробництва
потребує надійних в експлуатації і недорогих
технічних засобів. За нинішньої фінансової кри�
зи в глобальних умовах необхідно створити умо�
ви для зацікавлення товаровиробників щодо
збільшення виробництва продукції та одержан�
ня доходів — як основного джерела нагромад�
ження власних інвестиційних ресурсів, в тому
числі і для оновлення активної частини техніч�
них засобів. Особливого значення набуває дер�
жавна інвестиційна політика у створенні для
сільськогосподарського товаровиробника піль�
гових умов з надання довготермінових (на 10—
15 років) кредитів або субсидій, дотацій — як
ефективних контрольованих джерел фінансу�

вання розвитку аграрної галузі. Це, на нашу дум�
ку, вимагає створення можливостей щодо фінан�
сового забезпечення аграрного виробництва по�
рівняно недорогими потужними та конкурентос�
проможними машинами, а також здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромис�
лового комплексу через механізм здешевлення
кредитів з держбюджету та інвестицій в сферу
сільськогосподарського виробництва.
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Таблиця 1. Проказники зносу основних засобів в
сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області


