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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Досвід та практика українських підприємств останніх років демонструє, що 

амортизація зберігає стабільні позиції головного джерела інвестиційних ресурсів. 

Разом з тим багато теоретико-методологічних аспектів формування, розвитку, оцінки 

результативності та ефективності амортизаційної політики підприємства надається 

недостатньо уваги, а такі питання, як інструменти аналізу амортизації основних 

засобів недостатньо досліджені. 

Питаннями амортизації та амортизаційної політики займається широке коло 

науковців, до числа яких можна віднести: І. Волик, М. Герасимчука, Л. Золотарьова, 

В. Клочко, І. Лукінова, М. А.Є. Фукса та інших. 

Аналіз ролі амортизаційних відрахування в світлі виконання ними головних 

функцій та дослідження їх впливу на відтворювальні процеси доцільно проводити у 

розрізі динаміки змін величини амортизації, частки амортизації в сукупній сумі 

операційних витрат підприємства, порівняння величини суми основних засобів та 

суми амортизаційних відрахувань, а також величини надходження основних засобів в 

розрізі типу відтворювальних процесів на підприємстві [4, с. 202]. 

Обліково-аналітична система на підприємстві повинна виконувати облікову, 

аналітичну, контрольну та діагностичну функції з метою прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях управління. В основі моделі обліково-аналітичної системи, яка 

забезпечує амортизаційну політики підприємства на мікрорівні лежить системний 

підхід, який дає можливість розглядати підприємство як складний об‘єкт, що 

складається із декількох підсистем. Дана модель здатна ефективно функціонувати 

тільки за певних умов: системності, комплексності, динаміки та порівняльності даних 

з урахуванням галузевої специфіки суб‘єкта господарювання. В такій моделі 

результатом буде виступати позитивна динаміка амортизаційних відрахувань, реальна 

відтворювальна збалансованість, ефективне використання податкового потенціалу 

амортизуємої власності.  

Модель обліково-аналітичної системи забезпечення амортизаційної політики 

підприємства подана на рис. 1. 

Фінансово-економічна складова амортизаційної політики охоплює рух грошових 

коштів, які опосередковані вартістю основних засобів. Даний рух може бути певною 

мірою регламентований – нормами та способами нарахування амортизації, строками 
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корисного використання, класифікацією об‘єктів основних засобів. В свою чергу 

підприємство має достатню свободу вибору у визначення амортизаційної політики як 

бази облікової політики [7, с. 52]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель системи обліково-аналітичного забезпечення амортизаційної 

політики [3, с. 5] 

 

Важливим аспектом амортизаційної політики є визначення амортизаційного 

ресурсу підприємства та його динаміки. Амортизаційний ресурс – це потенційно 

можливий максимальний розмір грошових коштів, які отримуються при компенсації 

первинної вартості амортизуємих об‘єктів основних засобів у відповідності з 

прийнятими в обліковій політиці підприємства формулами обчислення амортизації за 

видами і амортизаційних групах за звітний рок [8, с. 41].  

Інформація про його плануванні, накопиченні, використанні і розподілі повинна 

міститися у внутрішній оперативної і статистичної звітності, що формується планово-

економічним відділом підприємства. Прикладний сенс цього поняття полягає в 

необхідності прогнозування, планування і контролю накопичення, використання і 

розподілу амортизаційних відрахувань [3, с. 9]. 

Для оцінки ефективності формування та використання амортизаційного ресурсу 

можливо використовувати нові показники. 

Коефіцієнт ефективності формування амортизаційного ресурсу показує ступінь 

виконання плану в частині формування амортизаційного фонду – це фактично 

сформований амортизаційний ресурс в звітному періоді поділений на плановий 

амортизаційний ресурс в звітному періоді. 

Коефіцієнт ефективності використання амортизаційного ресурсу показує ступінь 

виконання плану відповідних інвестиційних програм по відтворенню ресурсу 

амортизації і розраховується діленням фактично використаного амортизаційного 

ресурсу в звітному періоді на планове використання амортизаційного ресурсу в 

звітному періоді. 
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Амортизаційний ресурс динамічний, він змінюється в часі під впливом різних 

факторів, в зв'язку з чим необхідно регулярно здійснювати аналіз його руху, 

швидкості накоплення і якості реалізації [1, с. 152]. 

Аналіз руху амортизаційного ресурсу необхідно розширити за рахунок ряду 

показників. Коефіцієнт накопичення амортизаційного ресурсу відображає частку 

нових амортизаційних відрахувань у складі амортизаційного ресурсу на кінець 

звітного періоду і розраховується шляхом ділення суми введених амортизаційних 

засобів на суму амортизаційного ресурсу на кінець звітного періоду. 

Темпи поступлення характеризує темп поповнення амортизаційного ресурсу і 

розраховується діленням суми амортизаційних коштів, що використані в звітному 

періоді на величину амортизаційного ресурсу на початок звітного періоду. 

З урахуванням вищевикладеного стає можливим сформулювати головну мету 

інноваційного підходу до управління амортизаційним процесом – досягнення 

відтворювальної збалансованості підприємства, під якою розуміється така динаміка 

амортизаційного ресурсу, яка забезпечує баланс (рівність) нарахованих 

амортизаційних відрахувань і вартості зносу основних коштів (визначається 

експертом-оцінювачем). Кількісна оцінка даного співвідношення відображає 

ефективність амортизаційної політики і формує основу для її обґрунтованого 

коригування в залежності від відтворювального дисбалансу і вектору його 

спрямованості (позитивного або негативного) [6, с. 157].  

Таким чином, підсумовуючи результати, проведеного дослідження можемо 

зазначити, що ефективна амортизаційна політика є основою відтворювальних 

процесів на підприємстві. В свою чергу розробка ефективної амортизаційна політика 

вимагає від підприємства розробки ряду процедур із її планування, організації, 

мотивації та контролю, які, в першу чергу, спрямовані на забезпечення процесів її 

розробки, реалізації та моніторингу. 

Для аналізу та оцінки ефективності амортизаційної політики необхідно 

використовувати інтегральні розрахунки, які враховують не тільки внутрішню 

інформацію підприємства, але і зовнішні конкурентні параметри, що надає змогу за 

рахунок амортизації залучити додаткові фінансові ресурси та конкурентні переваги за 

рахунок прискореного відтворення капіталу підприємства. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СИСТЕМІ  

ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

На сучасні механізми фінансового менеджменту здійснюють вплив процеси, що 

характеризуються виникненням конфлікту інтересів як важливого фактору, що 

впливає на напрями й особливості здійснення рейдерства на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу (ПЕК). 

Слід зазначити, що в існуючих наукових розробках відсутні єдині підходи до 

визначення конфлікту інтересів у системі протидії рейдерству на підприємствах ПЕК. 

Зокрема, у Законі України ―Про засади запобігання та протидії корупції‖ [1] 

визначено конфлікт інтересів як протиріччя  між  приватними  інтересами  особи  та  

її службовими   повноваженнями,   наявність  яких  може  вплинути  на об'єктивність 

або неупередженість прийняття  рішень,  а  також  на вчинення  чи невчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень. 

у Законі основна увага фокусується на функціональних особливостях виникнення 

та розвитку конфліктів інтересів. Поряд з цим, залишаються поза увагою інші 

характеристики, зокрема, економічні, психологічні, соціальні. 

Проблема виникнення та впливу конфлікту інтересів на законодавчому рівні має 

важливе значення для інших країн. Так, розроблені й інмплементовані наступні 

законодавчі акти: 

- Закон про конфлікт інтересів (Сербія та Чехія); 

- Закон про запобігання конфлікту інтересів під час здійснення публічно-владних 

повноважень (Хорватія);  

- Закон про запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб (Латвія);  

- Закон про публічні та приватні інтереси у публічній службі (Литва); 

- Закон про обмеження участі у підприємницькій діяльності осіб, що виконують 

публічні функції та Закон про публічну службу  (Польща); 

- Кодекс публічної служби (Австрія та Греція); 

- Закон про публічну адміністрацію (Ісландія). 

У Конвенції Організації Об‘єднаних Націй проти корупції наголошується на 

необхідності формування у правових та інституційних системах нормативних 

документів, які враховують принципи правильного, добросовістного і належного 

виконання державних функцій [2]. 

Організація економічного співробітництва та розвитку розробила рекомендації 


