
Інвестиції: практика та досвід № 14/201140
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
У період необхідності подолання наслідків фінансової

кризи в економіці України на перший план виходять проце,
си зростання економіки та модернізації виробництва. Ста,
ном на початок 2009 року знос основних засобів економіки
України становив 52,8%, а зношеність основних засобів про,
мисловості — 49,72%. Економічне зростання та ефективна
реалізація стратегічних напрямів розвитку підприємств дер,
жави в умовах жорсткої ринкової конкуренції і технічної
відсталості не можливі без забезпечення нормального пе,
ребігу процесів відтворення їх основного капіталу. Управл,
іння відтворенням основного капіталу здійснюється в межах
амортизаційної політики підприємства як складової загаль,
ної системи менеджменту, покликаної сформувати необхідні
обсяги власних інвестиційних ресурсів. Проте, неусвідом,
лення керівництвом підприємств амортизаційної політики як
самостійного об'єкта управління призводить до низької
ефективності відтворювальних процесів та, як наслідок, до
браку власних фінансових ресурсів для фінансування про,
цесів відтворення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питаннями амортизації та амортизаційної політики зай,

мається широке коло науковців, до числа яких можна відне,
сти: Кузьменко С.Н., Васильеву Т.А., Ярошенко С.П., Бабяк
Н.Д., Безуглого А., Білик М. Д., Косову Т.Д., Иванову Ю.О.,
Харіва П.С., Дугієнко Н. О., Хмелевского Е., Фукса А.Є. та
інших. Проте дослідження сучасних науковців щодо амор,
тизаційної політики переважно зводяться до вивчення амор,
тизації, її функцій і методів розрахунку, тоді як механізм
оцінки амортизаційної політики та її ефективності дослід,
жений поверхово, що саме і визначає актуальність подаль,
шого дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні інструментарію
оцінювання амортизаційної політики підприємств в умовах
конкурентного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснене автором дослідження теоретичних основ фор,
мування амортизаційної політики підприємств, а також прак,
тична ревізія наслідків реалізації амортизаційної політики в
українських промислових підприємств довели відсутність
дієвого механізму забезпечення належної ефективності
відтворення основного капіталу. Зумовлено це наступним:
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— в умовах глобальної світової кризи, коли превалю,
ють фінансові, а не економічні цілі, амортизація із економ,
ічної царини переходить у царину витрат та фінансову ца,
рину, що, в свою чергу, спотворює сутність амортизаційної
політики підприємств;

— підприємства змушені використовувати методи бух,
галтерської та фінансової амортизації для цілей обліку вит,
рат та цілей оподаткування, що ускладнює реальне відбит,
тя зносу у амортизації;

— існуюча класифікація основних засобів, що діє як
директива згідно податкового законодавства, не дозволяє
підприємствам враховувати різні режими їх експлуатації і
призводить до розриву цілей амортизаційної політики та
цілей виробничої стратегії підприємств;

— відсутність державного контролю за використанням
амортизаційного фонду та різночитання в економічній та
податковій концепціях амортизації унеможливлюють конт,
роль за цільовим використанням амортизації;

— відсутній єдиний перелік критеріїв ефективності
амортизаційної політики, що не сприяє можливостям комп,
лексної діагностики внутрішніх резервів забезпечення реа,
лізації відтворювальної функції амортизації.

Так, дослідження ефективності амортизаційної політики
зводиться у кращому випадку до аналізу динаміки абсолют,
ного значення показників зносу, придатності основних за,
собів, термінів оновлення та коефіцієнтів оновлення і вибут,
тя, а у гіршому — до дослідження динаміки нарахованої
фінансової та економічної амортизації. На думку автора,
відсутність узагальнюючого коефіцієнта ефективності амор,
тизаційної політики підприємства не дозволяє зробити ви,
важені висновки щодо доцільних напрямів її корегування;

— оцінка амортизаційної політики підприємства зосеред,
жена лише на діагностиці її внутрішніх аспектів, у той час як
загострення конкуренції на регіональному, державному та
світових ринках вимагає від підприємств врахування зовнішніх
чинників, особливо чинників конкуренції. Вважаємо, що вра,
хування аспектів конкуренції при оцінці амортизаційної пол,
ітики та виведенні загального критерію її ефективності в су,
часних умовах господарювання є обов'язковим.

Як і будь,який управлінський процес, розробка ефек,
тивної амортизаційної політики повинна базуватися на нау,
кових принципах. Принципи амортизаційної політики
підприємства — це сукупність знань та вимог до того, як
забезпечити її ефективність.

У сучасній економічній літературі відсутнє наукове об,



ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

41

грунтування системи принципів побудови амортизаційної
політики, але існують поодинокі спроби їх класифікації [2;
3; 4], які слугували основою розробок автора.

На думку автора, основними принципами, на яких повин,
на базуватися ефективна амортизаційна політика будь,яко,
го підприємства, у тому числі й ГЗК Кривбасу, повинні стати:

1) принцип науковості — вимагає наукової обгрунтова,
ності кожного елемента амортизаційної політики підприєм,
ства, тобто знання та врахування економічних законів і ре,
альних значень ринкових чинників, що діють у даний момент,
прогноз їх зміни найближчим часом. Наукова обгрунто,
ваність вимагає обробки великого масиву інформації про
стан основних засобів, дієвість методів нарахування амор,
тизації, прогнози зміни рівня витрат виробництва, попиту та
пропозиції, якості товару тощо;

2) принцип легітимності — передбачає відповідність
амортизаційної політики вимогам та стандартам чинної за,
конодавчої бази України;

3) принцип цільової спрямованості — полягає у тому, щоб
суб'єкт, який чинить істотний вплив на амортизаційну політику
(т.зв. стейкхолдери амортизаційної політики), підпорядкову,
вав би амортизацію розв'язанню певних завдань і досягненню
тих чи інших цілей. Це може бути забезпечення можливостей
для періодичного відновлення матеріальної бази підприємств,
створення рівних умов для розвитку всіх галузей діяльності
тощо. При цьому, звичайно, дуже важливо правильно визна,
чити цільові пріоритети і вміти створити цільову спрямованість
амортизаційної політики, тому що від цього значною мірою
залежить ефективність і темпи розвитку підприємства;

4) принцип безперервності, на наш погляд, має як про,
сторовий, так і часовий аспект. Відповідно до першого ас,
пекту цей принцип вимагає систематичного врахування умов
експлуатації основних засобів на всіх стадіях виробничого
процесу, коли в міру збільшення витрат на ремонти і нагро,
мадження зносу суми амортизації зростають. Часовий ас,
пект безперервності припускає зміну амортизаційної пол,
ітики у бік зменшення чи збільшення сум амортизації через
великі чи малі проміжки часу. При цьому необхідне опти,
мальне сполучення гнучкості й стабільності амортизаційно,
го потоку. Так, занадто часта й істотна зміна елементів амор,
тизаційної політики, а отже, і всього грошового потоку, вно,
сить економічну непевність та нестабільність у діяльність під,
приємства. У той же час штучна незмінність амортизаційної
політики не дозволяє підприємству вчасно реагувати на ко,
н'юнктуру ринку й ефективно реалізувати облікову, а най,
головніше — регулятивну функцію амортизації, що призво,
дить до неефективного відтворення основних засобів;

5) принцип флексибільності амортизаційної політики —
витікає із часового аспекту безперервності та передбачає
можливість зміни амортизаційної політики та її елементів
відповідно до умов господарювання підприємства та очіку,
ваних економічних вигод;

6) принцип підконтрольності, пов'язаний із попереднім
принципом флексибільності, тобто означає можливості пе,
ревірки дієвості амортизаційної політики за допомогою ряду
контрольних точок (критеріїв ефективності);

7) принцип визначеності амортизаційної політики перед,
бачає, що всі етапи реалізації та контролю ефективності
амортизаційної політики повинні бути відомі заздалегідь;

8) принцип адекватності — передбачає відповідність
всієї амортизаційної політики та окремих її елементів існу,
ючим тенденціям змін у внутрішньому та зовнішньому сере,
довищі діяльності підприємства;

9) принцип очікування — амортизаційна політика повин,
на бути спрямована на майбутнє, довгострокову перспекти,
ву, що пов'язано із наявністю т.зв. "лагу запізнення аморти,
зації", коли результати амортизаційної політики та виконан,
ня її етапів у часі не співпадають;

10) принцип результативності — передбачає, що головною

метою амортизаційної політики повинна стати економічна ефек,
тивність діяльності підприємства, виражена у максимізації гро,
шового потоку та у нормальному відтворенні основних засобів;

11) принцип унікальності — амортизаційна політика
повинна бути розроблена для конкретного підприємства та
враховувати його специфічні умови діяльності.

Дотримання зазначених принципів амортизаційної політи,
ки повинно відбуватися лише в умовах реалізації функцій уп,
равління у складі планування, організації, мотивації та контро,
лю, які, в першу чергу, спрямовані на забезпечення процесів її
розробки, реалізації та моніторингу. Безпосередньо функція
планування визначає цілі, результати й параметри амортизац,
ійної політики, функція організації — порядок її впроваджен,
ня, функція мотивації формує можливості реалізації аморти,
заційної політики, а функція контролю визначає оцінку ефек,
тивності перебігу всіх стадій амортизаційної політики.

Розробці методичного інструментарію оцінки ефектив,
ності амортизаційної політики підприємства перешкоджає
відсутність у науковій літературі розуміння сутності ефектив,
ної амортизаційної політики. Ефективна амортизаційна пол,
ітика — це такий її тип, який, з одного боку, здатний забезпе,
чити нормальне відтворення основних засобів відповідно до
обраної стратегії діяльності, а з іншого — дозволить підприє,
мству забезпечити довгострокові конкурентні переваги на
ринку у майбутньому [5]. Тоді неефективною слід вважати
таку амортизаційну політику, яка не забезпечує фінансуван,
ня процесів відтворення основних засобів у встановлених об,
сягах за рахунок амортизації, що призводить до зниження
конкурентоспроможності продукції та самого підприємства.

Для кількісного оцінювання рівня ефективності аморти,
заційної політики пропонується використовувати розроблені
автором критеріальні показники ефективності амортизаційної
політики підприємств [5; 6], що дозволить ідентифікувати не
тільки рівень ефективності діючої амортизаційної політики, але
й встановити вимоги до її формування у майбутніх періодах.

Для визначення кількісного рівня ефективності амор,
тизаційної політики автором була розроблена матриця для
ГЗК Кривбасу. Її побудова здійснена за звітною інформа,
цією кінцевої дати аналізованого періоду (табл. 1).

На наступному етапі формування ефективної амортиза,
ційної політики підприємства доцільно на основі визначення
відповідності індивідуальних параметрів оцінки її ефектив,
ності еталонному значенню та виведення загального (інтег,
рального) коефіцієнта ефективності сформувати цілі амор,
тизаційної політики підприємства на майбутній період.

Для розрахунку загального коефіцієнту ефективності
амортизаційної політики автором розроблено і використа,
но наступний алгоритм.

1. Визначення рівня відповідності j,го параметра оцін,
ки ефективності амортизаційної політики і,го підприємства
(А

ji
 відпов) еталонному значенню:

А
ji

 відпов. = (І
ji
 / І

еталон 
j) *100 (1),

або А
ji
 відпов. = (І

еталон
 j / І

ji
 ) *100 (2),

де І
ji
 — значення оцінюваного j,го параметра і,го

підприємства;
 І

еталон
 j — еталонне значення j,го параметра.

Формула (1) застосовується тоді, коли більше значен,
ня j,го параметра забезпечує більші економічні вигоди для
підприємства (наприклад, частка активної частини основних
засобів, частка основних засобів віком до 10 років,
співвідношення норми амортизації і коефіцієнту оновлення
основних засобів), в той час як формула (2) застосовується
у випадках, коли чим менше абсолютне значення j,го па,
раметра, тим більші економічні вигоди отримає підприєм,
ство (наприклад, знос основних засобів).

2. Загальне (інтегральне) значення коефіцієнта ефек,
тивності амортизаційної політики (К

еф
) розраховується як
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середній рівень відповідності
підприємства еталонним значенням
усіх оціночних параметрів:

К
еф

 = nA
n

j
ji /

1
(3),

де n — кількість параметрів
оцінки ефективності амортизацій,
ної політики.

Результати оцінки ефектив,
ності амортизаційної політики ГЗК
Кривбасу узагальнено на рис. 1.

 З рис. 1 видно, що найвищий
рівень ефективності амортизаційної
політики, визначений за допомогою
розробленої автором матриці, має
ВАТ "ЦГЗК" (89,36%), а найнижчий
— ВАТ "ПівнГЗК" (67,79%).

Слід відзначити, що ефек,
тивність амортизаційної політики
таких підприємств, як ВАТ "ІнГЗК",
ВАТ "ЦГЗК" та ВАТ "ПівдГЗК", є
приблизно однаковою (в межах 86,
90%), що дозволяє стверджувати
про наявність єдиних тенденцій
розвитку даних ГЗК.

Визначення стратегічних зав,
дань (цілей) для формування ефек,
тивної амортизаційної політики
підприємств має грунтуватися на роз,
мірах т.зв. стратегічних прогалин, які
являють собою зміну рівень зміни по,
казника до його еталонного значен,
ня. Саме стратегічна прогалина та рівень коефіцієнта ефек,
тивності амортизаційної політики підприємства повинні стати
орієнтирами для постановки цілей амортизаційної політики та
конкретних завдань зміни рівня критеріїв ефективності.

ВИСНОВКИ
Отже, ефективна амортизаційна політика вимагає від

підприємства розробки ряду процедур із її планування,
організації, мотивації та контролю, які, в першу чергу, спря,
мовані на забезпечення процесів її розробки, реалізації та
моніторингу. Для оцінювання ефективності амортизаційної
політики доцільно використовувати методику розрахунку її
загального (інтегрального рівня), яка враховує не тільки
внутрішні цілі підприємства, але й зовнішні конкурентні па,
раметри, що дозволить за рахунок амортизації отримати
додаткові фінансові ресурси та конкурентні переваги за
рахунок прискореного відтворення капіталу підприємства.
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Таблиця 1. Матриця оцінки ефективності амортизаційної
політики підприємства (побудована для ГЗК Кривбасу

станом на 01.01.2009 року
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Рис. 1. Порівняння ГЗК Кривбасу за рівнем
ефективності їх амортизаційної політики


