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МЕТОД ПРИСКОРЕНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ — ДЖЕРЕЛО ВІДНОВЛЕННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Анотація. У статті розглянуто перспективність методу прискореної амортизації для формування 
внутрішніх джерел фінансування процесу відновлення основних виробничих засобів аграрних товаровиробників. 
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Summary. In the article perspective of method of the accelerated depreciation is considered for forming of internal 
sourcing of process of proceeding in the fixed productive assets of agrarian commodity producers. 
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Постановка проблеми. Важливе значення в уп-
равлінні фінансово-господарською діяльністю під-
приємства має рівень інформаційного забезпечен-
ня його служб та раціонально побудованого мене-
джменту основного капіталу. На сьогодні небагато 
вітчизняних товаровиробників мають належним 
чином організований менеджмент і поставлену сис-
тему бухгалтерського обліку для отримання опера-
тивної інформації з метою управління і аналізу. 

Якщо брати до уваги облікову інформацію, то 
вона повинна містити мінімальну кількість показ-
ників, але задовольняти максимальне число її 
користувачів на різних рівнях управління. Необ-
хідно, щоб бухгалтерська інформація формувала-
ся не ради самого обліку, а служила основою для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Внаслідок чого необхідно використовувати різні 
методи збору, обробки, відображення інформації, 
а також здійснювати незалежний контроль на то-
тожність облікових показників і звітності. Такий 
підхід необхідний для обгрунтування планів з оп-
тимізації використання основних засобів ви-
робництва і підвищення ефективності управління 
відновлювальними процесами підприємства. 

Динаміка основних засобів в агропромислово-
му виробництві, рівень їх використання та відтво-
рення незадовільні — на їх долю припадає 8,4 % 
нововведених основних засобів. Складна ситуація 
із придатністю основних засобів в аграрній сфері 
підтверджується аналізом коефіцієнта зносу, який 
за останні роки постійно зростав, досягнувши в 
2009 р. позначки 68,2 %. Збільшення коефіцієнта 
зносу свідчить про те, що з кожним роком необ-
хідно нарощувати основний капітал як у кількісно-
му, так і в якісному відношенні, здійснюючи онов-
лення активної частини засобів праці. 

З метою відновлення процесу капіталоутво-
рення, що є передумовою ефективної структурної 
політики господарства, мають бути збалансовані 
співвідношення між первинними факторами ви-
робництва. Внаслідок чого основні засоби вироб-
ництва відносяться до високовартісного капіталу, 

і тому важливість створення внутрішнього інвес-
тиційного ресурсу потребує свого подальшого 
удосконалення в організаційно-економічному 
механізмі відтворення аграрної сфери. Керівниц-
тву господарств необхідно відпрацювати ефективні 
заходи його використання з метою раціонального 
розвитку процесу господарювання, приділяючи 
особливу увагу активній їх частині. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сис-
темним відтворенням основного капіталу аграр-
них товаровиробників із створенням дієвих дже-
рел фінансування засобів праці є амортизаційна 
політика, впроваджена суб’єктами господарюван-
ня в межах нормативних правил. Проблеми амор-
тизаційної політики основних засобів відображені 
у наукових роботах вітчизняних вчених-еко-
номістів В. Андрійчука, Д. Бабича, О. Болховіної, 
С. Голова, Є. Гузенко, Г. Кірейцева, М. Огійчука, 
П. Саблука, П. Орлова та інших. 

Вагомий внесок до тенденції відтворюваль-
них процесів та їх удосконалення як у цілому, так 
і за окремими його елементами розглядались у 
публікаціях вчених М. Я. Дем’яненка, О. М. Шпи-
чака, В. Я. Амбросова, Т. Г. Маренича, Н. В. Ку-
денко, А. Ю. Симонова та інших. 

Крім того, питанню вибору методів нараху-
вання амортизації в національному обліку при-
ділялась увага з боку економістів Т. Кононенко і 
В. Замлинського [1, с. 26], де розглянута мож-
ливість використання єдиних норм амортизації, в 
основі яких лежить метод прискореної амортизації 
з поділом основних засобів на певну кількість груп, 
виходячи із встановлених термінів експлуатації 
об’єктів. Л. В. Городянська визначила концепту-
альні підходи до розробки загальної методики 
обліку амортизації основних засобів [2, с. 66]. 

Звичайно, може видатись очевидним, що 
прискорена амортизація штучно завищує со-
бівартість продукції і відповідно занижує при-
буток для цілей оподаткування, а фактично — 
не підвищує собівартість і не знижує прибуток. 
Ця обставина чомусь важко сприймається не 
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тільки практичними працівниками, а й багать-
ма вченими-економістами, які займаються про-
блемою відтворення основних засобів. І тому 
висвітлення зазначених проблемних питань по-
вністю залишається невирішеним, що спонукає 
до проведення подальших досліджень. 

Мета статті — визначення функціональної 
залежності методу прискореної амортизації від 
джерела відновних процесів у сучасних умовах 
господарювання аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Основні засоби 
виробництва знаходяться у повільному кругообі-
гу, довготривалий час беруть участь у процесі ви-
робництва, зберігаючи свою первісну матеріальну 
форму, поступово зношуючись — переносять свою 
вартість на витрати виробництва й обігу. До мо-
менту вибуття основні засоби володіють іншою 
споживчою вартістю. Причиною зміни споживчої 
вартості служить фізичний і моральний знос, який 
діє на активну частину основних засобів. 

Амортизація, нарахована сьогодні, не дозво-
ляє отримати суттєвих коштів на відновлення 
основних засобів. На недостатність амортизацій-
них відрахувань свідчить і зменшення питомої 
ваги амортизації у виробничих витратах аграрних 
підприємств. Динаміка витрат украй негативна, 
оскільки збільшується відсоток матеріальних ви-
трат. Навіть нарахувавши амортизацію та включив-
ши її у собівартість виробленої продукції, постає 
проблема цінового диспаритету, збитковості 
підприємств, які не мають змоги використати 
амортизацію для відтворення основних засобів. 
Нарахована амортизація не перетворюється у дже-
рело фінансування. У зв’язку з цим необхідно 
оцінити результати розширеного відтворення за 
значенням вибування, приросту та оновлення 
основних засобів агропромислового виробницт-
ва, мобілізуючи внутрішній ресурс — амортизацію. 

Виходячи із існуючих методів нарахування 
амортизації, на нашу думку, найбільш оптималь-
ним методом для активної частини основних за-
собів є прискорена амортизація. Використання 
двоякої природи амортизації як економічної ка-
тегорії, полягає в елементі витрат, що включаєть-
ся до собівартості виробництва і обігу та накопи-
чувальне фінансове джерело, призначене для 
відновлення основних засобів. 

Прискорену амортизацію слід пов’язувати з 
отриманням готової продукції, ростом продуктив-
ності праці. При цьому доцільно обмежувати не 
ціни (так чи інакше їх буде регулювати ринок), а 
дозволити збільшувати амортизаційні відрахуван-
ня пропорційно темпу росту отримання про-
дукції. І тому неспівпадання в часі нарахування 
амортизації з її отриманням у складі виручки — 
повною мірою може компенсуватися за рахунок 
прискореної амортизації. 

Методологія бухгалтерського обліку аморти-
зації основних засобів у відповідності із міжнарод-

ною обліковою практикою передбачає в системно-
му обліку одностороннє відображення амортизації 
як елемента витрат виробництва і обігу (рис. 1). 

Рис. 1. Класифікація методів амортизації 
основних засобів. Джерело: [3, с. 125] 

Національний облік у відповідності із міжна-
родною практикою нарахування амортизації пе-
редбачає подвійне її відображення — як накопи-
чення у вартісному виразі зносу об’єктів основ-
них засобів і як витрати виробництва та обігу. 
Крім того, існує певна регламентаційна обумов-
леність амортизаційних нарахувань (рис. 2). 

Рис. 2. Фактори що обумовлюють обсяг 
амортизаційних відрахувань. Джерело: [4, с. 33] 

Але при цьому необхідно відмітити, що при-
скорена амортизація застосовується як виняток 
до тих об’єктів основних засобів, які використо-
вуються інтенсивно (активна їх частина). 

Таким чином, можна буде призупинити нега-
тивну тенденцію накопичення фізично і мораль-
но застарілої активної частини основних засобів, 
а отже, уникнути надзвичайно великих питомих 
затрат праці, сировини, матеріалів, палива, енергії. 
Крім того, важливим напрямком використання 
прискореної норми амортизації має стати форму-
вання фінансового джерела на повне відновлення 
і на капітальний ремонт основних фондів, але 
джерело покриття не визначено до цього часу. 

Призначення прискореної амортизації — це 
швидке перенесення вартості об’єктів основних 
засобів на собівартість виготовленої з їх участю 
продукції. Сутність механізму прискореної амор-
тизації полягає в експлуатаційно-інженерних 
чинниках, а саме: на початку експлуатації актив-
ної частини основних засобів сума нарахованої 
амортизації значно перевищує амортизаційні 
відрахування, які нараховуються протягом тер-
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міну корисної експлуатації вказаних об’єктів, і 
тим самим ідентифікуються такі активи, у яких: 

— швидкий моральний знос; 
— знижується продуктивність виробітку; 
— інтенсивне зростання витрат на ремонт. 
Це перш за все сільгоспмашини й обладнан-

ня, у яких навантаження припадає на перші роки 
експлуатації. 

Використання прискореної амортизації відпо-
відає певній відповідності, за якою відбувається 
списання більшої частини зносу на початку експ-
луатації основних засобів — коли їх продук-
тивність значно вища. Це виправдано тим, що з 
розвитком технічного прогресу сільгоспмашини 
й обладнання швидко втрачають свою цінову та 
моральну вартість, і необхідність їх заміни вини-
кає значно раніше, ніж вони будуть фізично зно-
шені. У зв’язку з цим доцільно нараховувати в по-
точному році суму амортизаційних відрахувань 
значно більшу, ніж у майбутніх періодах. 

Ще однією перевагою на користь прискоре-
ної амортизації є те, що витрати на ремонт да-
них видів активної частини основних засобів, 
значно вищі в кінці терміну їх експлуатації, ніж 
на початку [5, с. 81]. 

Прискорена амортизація передбачає застосу-
вання більш високих норм нарахування з відпо-
відним скороченням амортизаційного періоду, 
враховує потребу в більш швидкому відшкоду-
ванні витрат із створення основних засобів, і є, 
по суті, інвестиційними капіталовкладеннями аг-
рарних підприємств (рис. 3). 

Рис. 3. Кругообіг амортизаційного потоку. 
Джерело: складено автором за [6, с. 25] 

Амортизація нараховується на основні засо-
би, що мають обмежений строк корисної експ-
луатації, який визначається самим господарством 
з урахуванням таких факторів: 

— очікуваної потужності або фізичної про-
дуктивності об’єкта; 

— очікуваного фізичного зносу; 
— морального зносу; 
— правових або аналогічних обмежень у ви-

користанні об’єкта. 
Прискорений метод амортизації повинен за-

безпечити розподіл вартості активу на система-
тичній основі і відображати спосіб, завдяки яко-
му економічна вигода від даного активу спожи-
вається господарством. 

Доцільність застосування методу прискореної 
амортизації пояснюється наступними причинами: 

— найбільша інтенсивність використання 
основних засобів припадає на перші роки їх екс-

плуатації, коли вони фізично і морально ще є 
новими; 

— накопичуються засоби для заміни аморти-
зованого об’єкта у випадку його швидкого мо-
рального старіння та інфляції; 

— забезпечує можливість збільшення частки 
витрат на ремонт амортизованих об’єктів, яка 
припадає на наступні роки їх використання, без 
відповідного збільшення витрат виробництва (за 
рахунок того, що сума нарахованої амортизації в 
ці роки зменшується). 

Таким чином, під методом прискореної амор-
тизації, на нашу думку, можна вважати таку сис-
тему її нарахування, за якої протягом перших 
років чи всього амортизаційного періоду забезпе-
чується випереджаюче зростання нагромадженої 
суми амортизаційних відрахувань порівняно з 
дійсними темпами втрати засобами праці спо-
живчих властивостей і вартості. Але прискорений 
метод амортизації сам по собі не містить стимулу 
до інвестування, він тільки змушує інвестиційну 
активність господарств. 

Вибір даного методу амортизації ґрунтується 
на розробці бізнес-плану діяльності господарства 
протягом усього амортизаційного періоду і пови-
нен враховувати такі фактори: 

— темпи зростання обсягів діяльності та її 
дохідності; 

— темпи зростання поточних витрат; 
— зміни в податковій політиці держави або 

обліковій політиці господарства; 
— необхідність та час виконання фінансових 

зобов’язань, джерелом покриття яких є чистий 
прибуток господарства, або проведення капіталь-
них витрат за рахунок прибутку; 

— прогнозований період експлуатації об’єкта 
амортизації до його ліквідації або продажу, мож-
ливу ціну реалізації об’єкта амортизації; 

— потребу у формуванні власних фінансових 
ресурсів протягом амортизаційного періоду. 

Обгрунтування доцільності застосування ме-
тоду прискореної амортизації основних засобів 
передбачає проведення такої роботи: 

1. Розрахунок розміру амортизаційних відра-
хувань та обсягу чистого прибутку, що залишаєть-
ся в розпорядженні господарства по роках амор-
тизаційного періоду. 

2. Розрахунок грошового потоку господарства 
по роках амортизаційного періоду, який визна-
чається як сума амортизаційних відрахувань та 
чистого його прибутку. 

3. Визначення теперішньої вартості сукупно-
го грошового потоку k, який сформовано протя-
гом амортизаційного періоду з урахуванням фак-
тора дисконту [7, с. 46]. 

Критерієм вибору є максимальне значення 
теперішньої вартості грошового потоку, тобто 
виконання вимоги: 
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чПn An
k  , (1)

(1 q)

де чПn — чистий прибуток n�го періоду; 
Аn — амортизаційні відрахування n�го періоду; 
q — дисконт; 
Наведена методика має використовуватися 

при оцінці доцільності застосування прискореної 
амортизації основних засобів у межах, що перед� 
бачені діючим законодавством. 

Найбільш складним є правильне визначення 
тривалості амортизаційного періоду (терміну ко� 
рисного використання) активних видів засобів 
праці. Його необхідно встановлювати з урахуван� 
ням багатьох впливових факторів, зокрема, загаль� 
ної фізичної довговічності й економічності капі� 
тального ремонту засобів праці, умов їх експлуа� 
тації, строків настання техніко�економічного ста� 
ріння, можливих темпів оновлення, доцільності 
застосування методу прискореної амортизації. 

В міру розвитку й удосконалення технологій, 
організації виробництва — змінюються тривалість 
та характер використання окремих видів основних 
фондів, виникає об’єктивна необхідність скорочен� 
ня нормативних строків їх функціонування. При 
цьому норми амортизаційних відрахувань необхід� 
но періодично переглядати й уточнювати. Можливі 
також зміни у запровадженні нових норм аморти� 
заційних відрахувань або ж лише коефіцієнтів зміни 
(збільшення, зменшення) до діючих. 

Забезпечення реального відтворення основних 
засобів аграрного виробництва вимагає чітко по� 
ставленої цілі методу прискореного нарахування 
амортизації — формування амортизаційно�грошо� 
вого потоку з концентрацією його у створеному 
відновному (амортизаційному) фонді господарства. 

Основна функція амортизаційного фонду — 
забезпечити повне відновлення основних засобів. 
Єдине джерело формування амортизаційного фон� 
ду — амортизаційні відрахування, при цьому вели� 
чина амортизаційних відрахувань встановлюється 
таким чином, щоб до кінця строку служби основних 
засобів амортизаційний фонд був рівний їх почат� 
ковій вартості (за вирахуванням ліквідаційної). 

В результаті цей метод, метод внутрішнього 
інвестування процесів відновлення основних за� 
собів, на нашу думку, забезпечить поступове на� 
копичення грошових ресурсів, необхідних для 
повної або часткової (якщо доцільно) заміни ак� 
тивної частини засобів праці без відволікання 
поточних фінансових ресурсів господарства. 

Слід підкреслити, що прискорені методи нара� 
хування амортизації аж ніяк не відображають якісь 
реальні закономірності втрати засобами праці спо� 
живчих властивостей і вартості. Вони просто зада� 
ють певні алгоритми розрахунку сум амортизації, 
які зменшуються в часі. Тому, якщо встановити 
період амортизації таким, що дорівнює економіч� 
но раціональному строку служби засобів праці, то 

збіг нарахованих сум амортизації із справжніми 
темпами втрати засобами праці споживчих власти� 
востей і вартості може бути тільки випадковим. 

Метод прискореної амортизації більш доціль� 
ний для нововведених основних засобів, оскіль� 
ки вона найбільшою мірою стимулює оновлення 
виробництва та формування внутрішнього інве� 
стиційного ресурсу господарства. 

Висновки. В сучасних умовах каталізатором 
економічного зростання і відродження виробниц� 
тва можуть стати прискорені методи амортизації 
в аграрному секторі економіки. Наслідок їх вве� 
дення — підтримка кола динамічних сільськогос� 
подарських товаровиробників, які не мають інве� 
стиційних ресурсів. 

Безперервний процес виробництва вимагає 
постійного відтворення фізично спрацьованих і 
технічно застарілих основних засобів. Необхідною 
умовою швидкого відновлення засобів праці є їх 
відшкодування у вартісній формі, яке здійснюєть� 
ся через метод прискореної амортизації. 

Концепція запровадження методу прискоре� 
ної амортизації основних засобів, на нашу думку, 
можна сформулювати як процес швидкого пере� 
несення виробленої вартості основних засобів на 
новостворювані. 

Завдяки застосуванню інструменту амортиза� 
ційної політики, господарству надається мож� 
ливість впливати на величину амортизаційно� 
грошового потоку з подальшим запровадженням 
відновних процесів основних засобів виробниц� 
тва. Саме отримання грошових коштів як внут� 
рішнього інвестиційного процесу відновлення 
буде свідчити про успіх чи недоліки внутрішніх 
економічних перетворень аграрних підприємств. 

Оптимальна оцінка методу прискореної амор� 
тизації основних виробничих засобів сприятиме 
управлінню відновними процесами із можливим 
впливом на їх фінансування. Крім того, національ� 
на облікова концепція узгоджується з чинними 
методичними підходами до оцінки засобів праці. 

Таким чином, вважаємо, що головна роль у 
відтворенні основних засобів аграрного виробницт� 
ва належить власному джерелу фінансування — при� 
скореній амортизації, якому повинно приділятися 
особливе значення при формуванні облікової (амор� 
тизаційної) політики, де обов’язково необхідно 
фіксувати положення про джерело і розмір забезпе� 
чення відтворювальних процесів основних засобів. 
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