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підприємства, сформованої за рахунок економічного, екологічного та
соціального капіталів. Усі напрямки контролю повинні забезпечуватися
окремими методиками системи наскрізного внутрішнього контролю, що
сприятимк ефективності формування інформації для управління сталим
розвитком сільськогосподарського підприємства.
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Невідповідність
необоротних
активів
підприємств України сучасній епосі економічного розвитку не дозволяє
вітчизняній продукції бути конкурентоспроможною. У країнах з високими
темпами науково-технічного розвитку держава приділяє особливу увагу
складовій інформаційного забезпечення інноваційного оновлення необоротних
активів. Досвід Канади та Японії є прикладом найефективнішої інформаційнооблікової державної політики в частині стимулювання інноваційного розвитку
та інвестицій в технологічне переозброєння підприємств.
Основні матеріали дослідження. Комплексна побудова інформаційного
простору, суцільні статистичні обстеження, гнучка система взаємодії держави і
суб`єктів господарювання, прозорі програми підтримки амортизаційної
політики дали змогу знизити рівень зносу необоротних активів до 38% у Канаді
та 26% в Японії, за даними Світового банку показник рівня інвестиційноінноваційної активності в цих країнах складає близько 44%. Ключовим
елементом зростання інноваційної активності стало запровадження
амортизаційної політики, спрямованої на своєчасне формування власного
інвестиційного ресурсу за рахунок амортизаційних відрахувань. Комплексна
політика в цих країнах зумовила збільшення частки амортизації у валових
інвестиціях в середньому з 43% до 54,5%. Досягти таких результатів у
провадженні амортизаційної політики дозволило якісне обліково-інформаційне
забезпечення. Акумулювання розширених баз даних, обмін, аналітичні
процедури та формування звітної інформації здійснюється виключно в
електронному вигляді, що забезпечує оперативність, відкритість та
ефективність управлінських рішень.
Вітчизняні підприємства мають суттєво нижчий рівень технологічного
озброєння, а відтак потребують прискореного інноваційного відновлення. На
сьогодні середній ступінь зносу необоротних активів на підприємствах України
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становить близько 60%. Одночасно сума капітальних інвестицій складає трохи
більше 5% від вартості необоротних активів. Частка інноваційних
капіталовкладень досягає 15% у загальній сумі інвестицій.
Незважаючи на необхідність оновлення активів, у структурі витрат
підприємств частка амортизації не перевищує 4%. За даними Світового банку,
рівень інвестиційно-інноваційної активності України становить 20% при 40%
для країн Європи. В таких умовах підприємства мають бути орієнтовані на
формування власних інвестиційних ресурсів, основною складовою яких є
амортизація.
На даний час в Україні діє прийнята у 2001 р. Концепція амортизаційної
політики, яка не призвела до суттєвих змін. Однією з причин неефективності є
відсутність у ній базових положень, що формують для відповідних
регуляторних інститутів та підприємств звітно-облікову основу ефективного
провадження амортизаційної політики. З огляду на це дослідження теоретикометодологічних, методичних та практичних питань оцінки відповідності
амортизаційної політки вимогам інноваційно-інвестиційного розвитку,
виокремлення ролі бухгалтерського обліку в реалізації амортизаційної
політики, а також розробка основ методології і організації інформаційного
забезпечення амортизаційної політики є надзвичайно актуальними.
Для реалізації організаційних заходів оптимізації інформаційнооблікового забезпечення реалізації єдиного інформаційного середовища
амортизаційної політики пропонується концептуальний фреймворк, який
дозволить сформулювати завдання для реалізації інформаційної платформи.
Фреймворк - це спосіб представлення емпіричних відносин між аспектами
предмета дослідження. Він описує основний напрямок і обмеження теорії або
дослідження. Фреймворк відображає використовувану в дослідженні
перспективу (погляд, фокус). Це логічна структура для класифікації та
організації комплексної інформації, яка задає певний погляд на систему в
рамках визначених у ньому змінних і дій з ними. Фреймворк можна
розглядати з різних точок зору; деякі з них можна узагальнити наступним
чином. Організована структура ідей, концептів та інших речей, залучених
засобом комунікації. Фреймворк також можна розглядати як загальне
уявлення про концептах і практиках, залучених в проект. Фреймворк задає
загальний напрямок дослідження [1].
На даний момент товаровиробники повинні забезпечити інформаційну
базу даних про ступінь зносу власних необоротних активів, які вони прагнуть
замінити, наявність і розмір амортизаційного фонду підприємства, загальну
вартість проекту модернізації та потребу у фінансовій співучасті держави чи
спеціалізованих фондів. Одночасно товаровиробник бажає одержувати
інформацію про існуючі прогресивні технології у різних галузях виробництва,
вартісні показники здійснення переобладнання виробництва, варіанти
співфінансування процесу модернізації за рахунок держави та інвесторів.При
користуванні таким ресурсом підприємство зобов`язується формувати
амортизаційний фонд за рахунок збільшення прибутку після модернізації
виробництва, та надати підтвердження інноваційного переобладнання
підприємства - спеціалізовану звітність саме в цій інформаційній базі. Такий
117

Тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції
«Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»
ТДАТУ, 13-14 червня 2019 р.

зворотний зв`язок, з одного боку, має бути контролюючим фактором і не дасть
змогу підприємствам витрачати не за призначенням дотації чи кошти, отримані
внаслідок використання пільг, а, з іншого боку, дасть можливість виробникам
обладнання використовувати таку статистичну інформацію для оцінки
ефективності своїх розробок, аналізу отриманих скарг і побажань щодо
усунення виявлених недоліків при експлуатації.
Швидкість і оперативність обміну інформацією забезпечується тим, що
доступ до всього масиву даних має бути вільним. За своєю суттю дані не
містять комерційної таємниці, а отже, можуть бути надані й використані без
ризику. Не менш важливими учасниками й наповнювачами інформаційної бази
повинні бути виробники та розробники технологічного обладнання.
Висловлюється думка, що такими учасниками будуть переважно резиденти
України, однак, на наш погляд, не слід відсторонюватися від новітніх
закордонних розробок і повністю закривати доступ до дотаційних коштів для
тих, хто має намір використовувати невітчизняні технології. Українські
виробники та наукові установи мали достатньо часу на переосмислення своєї
діяльності та її орієнтації не тільки на вітчизняні ринки [2].
Процеси глобалізації й інтенсивного обміну інформацією мають на меті
взаємодію різних за місцем фактичного знаходження наукових розробок і
розробок винахідників. Це дозволить максимально швидко реагувати на світові
технологічні тенденції, а можливо і задавати їм тон. Ключовим учасником цієї
інформаційної системи повинна стати держава в особі уповноваженої
інституції, можливо Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
створення Департаменту сприяння здійсненню амортизаційної політики. Адже
стимулювання до накопичення і використання коштів на оновлення
виробничих потужностей повинно здійснюватися, перш за все, державою.
В існуючих економічних умовах більшість підприємств не мають змоги
акумулювати вільні кошти на окремому рахунку впродовж певного проміжку
часу і тільки після закінчення строку корисного використання тривалістю 5-10
років використовувати цю суму. Вирішення цього питання дещо спростилось
для електронних пристроїв і програмних продуктів, для яких, відповідно до
положень Податкового кодексу, скорочено строки корисного використання до
двох років, що наочно свідчить про ефективність саме державного регулювання
[3].
Однак при впровадженні подібних заходів держава обов`язково
вимагатиме підтвердження напрямів використання цих коштів та інноваційної
складової переобладнання. Одночасно можна окреслити такі програми
стимулювання певного напряму діяльності у разі обмеженості наявних коштів
для додаткового стимулювання або певної недоїмки в частині дохідної
складової бюджету в результаті збільшення сум амортизаційних відрахувань.
Таким чином, у суспільства вже існує запит до такого напряму розвитку,
а в керівництва держави також є розуміння, такого шляху розвитку економіки в
умовах інтеграції до європейського простору. Для сприяння цьому напряму
розвитку має діяти механізм спрощення взаємовідносин між усіма учасниками
процесу, усунення бюрократичної складової оформлення зайвих документів та
скорочення строків одержання відповідей на запити, які надходять. Участь
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фіскальних органів в такій інформаційній базі дозволить значно зменшити
терміни одержання звітності, яка має бути універсальною й задовольняти всі
запити контролюючих органів. Інвестори повинні мати доступ до всієї
інформації, крім її фіскальної складової.
Нині фінансова та статистична звітність не містить інформації, достатньої
для реалізації запропонованих концептуальних положень. Для вирішення цієї
проблеми запропоновано систему звітності щодо амортизаційної політики в
частині визначення переліку, змісту і періодичності її надання регуляторним
державним органам, яка формується за рахунок інтегрованої системи
показників фінансової та нефінансової інформації, що дозволило скоригувати
зміст статистичної звітності підприємств і сформувати систему вільного обміну
інформацією та запровадження аналітично-оціночних процедур для
моніторингу і контролю амортизаційної політики. Доцільність та ефективність
отриманої інформації про активи, що амортизуються, й реалізацію
амортизаційної політики в системі управління підприємством можна оцінювати
відповідно до обраного для цієї мети інструментарію формування звітності.
Пропонується удосконалити систему звітності щодо амортизаційної політики в
частині визначення переліку, змісту і періодичності її подання регуляторним
державним органам, яка формується за рахунок інтегрованої системи
показників фінансової та нефінансової інформації, що дозволило скорегувати
зміст статистичної звітності підприємств і сформувати систему вільного обміну
інформацією та запровадження аналітично-оціночних процедур для
моніторингу і контролю амортизаційної політики.
Висновки. Створення єдиного інформаційного середовища, яке
забезпечить оперативний обмін інформацією, прискорить зворотній зв`язок і
скасує паперовий документообіг, дозволить вивести амортизаційну політику на
технологічний рівень, який спроможний реагувати на зміни в темпі
інноваційного прогресу.
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