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Тема: АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ 

АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета: сформувати навички щодо визначення амортизаційної політики 

підприємства 

Використання основних засобів дозволяє підприємству отримувати 

економічні вигоди протягом тривалого періоду. Внаслідок функціонування у 

виробничому процесі, а тому і зношування, частина вартості основних засобів 

переноситься на продукт, а інша лишається фіксованою в засобах праці й, отже, 

лишається в процесі виробництва. Фіксована таким чином вартість постійно 

зменшується до того часу, поки засіб праці не відслужить певного строку. 

Перед підприємцем, який інвестував капітал в основні засоби, постає 

проблема його відшкодування. Оскільки джерелом відшкодування 

інвестованого капіталу є дохід підприємства, необхідно знати його величину, а 

також структуру і частку доходу, яка може бути зарезервована на 

відшкодування вартості основних засобів. 

Спожитий у виробництві основний капітал компенсується підприємству 

з його доходу, який за економічним змістом складається з частини, що 

компенсує поточні витрати підприємства, пов'язані з отриманням доходу 

(витратної частини), та частини, яка перевищує ці витрати (прибуткової 

частини). Формуючи економічно обґрунтовану витратну частину доходу, до її 

складу маємо включити частку вартості задіяного у виробничому процесі 

основного капіталу, яка б відповідала вартості основного капіталу, спожитого 

при виробництві продукції протягом досліджуваного періоду. 

Відповідно до одного з принципів бухгалтерського обліку (принцип 

відповідності доходів і витрат), згідно з яким витрати визнаються одночасно з 

доходами, для отримання яких ці витрати були здійснені, витрати на придбання 
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основних засобів повинні визнаватися витратами не одного, а декількох 

періодів. Досягається це шляхом нарахування амортизації протягом всього 

терміну корисного використання конкретного об'єкта основних засобів. Тобто, 

якщо актив забезпечує отримання доходу протягом певного періоду, то його 

вартість має бути розподілена шляхом віднесення до складу поточних витрат 

підприємства цього періоду. 

За економічним змістом сума нарахованої амортизації повинна 

відображати вартість основних засобів, яка була використана (або спожита) за 

період їх експлуатації. Розподіл купівельної вартості активу здійснюється 

таким чином, щоб погодити витрати, які було здійснено при його придбанні, з 

доходами, які буде отримано завдяки його використанню в кожному періоді. 

З економічного погляду амортизація - це процес поступового перенесення 

вартості основних засобів на вартість виробленої продукції. Чим повільніше 

відбувається цей процес, тим більша різниця між основними засобами, 

застосованими в процесі виробництва, і основними засобами, споживаними в 

ньому. Коли ця різниця зникає, це означає, що засіб праці віджив свій вік і разом 

зі своєю споживною вартістю втратив свою вартість (рис. 1). 

 

Рис. 1. Розподіл вартості основних засобів між періодами їх корисного 

використання (за умов системи рівномірної амортизації) 

В Україні діють різні правила нарахування амортизації для цілей 

бухгалтерського і податкового обліку. 
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Згідно з бухгалтерським обліком амортизація - це систематичне 

розподілення вартості основних засобів, що амортизується протягом терміну їх 

корисного використання. Менеджер чи власник підприємства визначає термін 

корисного використання активу згідно зі своїми особистими планами щодо 

цього активу, а не відповідно до можливого чи прийнятого строку корисного 

використання цього активу всіма його потенційними власниками. 

Термін корисного використання об'єкта основних засобів - це очікуваний 

період часу, протягом якого актив планують використовувати на підприємстві, 

щоб за його допомогою буде виготовлено очікуваний обсяг продукції. Термін 

корисного використання основних засобів визначається підприємством 

самостійно, враховуючи: 

- очікуваний спосіб отримання економічних вигід від використання 

об'єкта основних засобів; 

- темпи фізичного та морального спрацювання; 

- ситуацію на ринку продукту; 

- інтенсивність використання об'єкта основних засобів; 

- очікуваний строк здійснення господарської діяльності. 

Сума амортизаційних відрахувань належить до складу поточних витрат 

підприємства, використовується при калькулюванні собівартості продукції, а 

також обчисленні залишкової вартості необоротних активів. 

У бухгалтерському обліку амортизуються всі об'єкти основних засобів, 

які мають обмежений строк використання, визнані активами, крім земельних 

ділянок (припускається, що земля має необмежений строк корисного 

використання, не зношується і не псується, тому не амортизується). 

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, 

що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його 

використання, і вартість його може бути достовірно визначена. Нарахування 

амортизації починається з місяця, наступного за тим, в якому об'єкт основних 

засобів став придатним для корисного використання. Не здійснюється 
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нарахування амортизації в бухгалтерському обліку під час реконструкції, 

модернізації, добудови або консервації основних засобів. 

Амортизаційні відрахування (за бухгалтерським обліком ) - це частина 

вартості основних засобів, яка щорічно (щомісячно, щоквартально) 

переноситься на вартість виготовленої продукції (включається до витратної 

частини доходу). 

 

Рис. 2. Взаємозв'язок амортизаційних відрахувань і прибутку в 

бухгалтерському обліку 

Згідно з податковим обліком амортизація - поступове віднесення витрат 

на придбання, виготовлення або поліпшення основних засобів, на зменшення 

скоригованого доходу підприємства в межах норм амортизаційних відрахувань, 

встановлених податковим законодавством. Сутність податкових 

амортизаційних відрахувань полягає в тому, що вони є частиною валового 

доходу підприємства, яка не підлягає оподаткуванню податком на прибуток. 

Дозвіл держави на звільнення від оподаткування частини валового доходу у 

вигляді амортизаційних відрахувань має за мету надати можливість суб'єктам 

підприємницької діяльності відшкодувати витрати на придбання основних 

виробничих засобів протягом строку їх експлуатації. Окрім вартості земельних 

ділянок не амортизуються в податковому обліку витрати на придбання, ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних 

засобів. 
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Амортизаційні відрахування (за податковим обліком) - це частина 

вартості основних засобів, на яку держава дозволяє щоквартально (щорічно) 

зменшувати об'єкт оподаткування (рис. 3). 

 

Рис. 3. Взаємозв'язок амортизаційних відрахувань і прибутку в 

податковому обліку 

На практиці неможливо точно обчислити об'єктивну (реальну) суму 

амортизаційних відрахувань, яка б відповідала реальному зносу основних 

засобів. Не існує методів, які дозволяють точно визначити, яка частка об'єкта 

основних засобів була "спожита" протягом певного періоду. Проте формуючи 

амортизаційну політику підприємства, його менеджери мають прагнути до 

підбору амортизаційних систем, застосування яких дозволить максимально 

наблизити суми нарахованої амортизації до реального зносу основних засобів. 

Для цілей бухгалтерського обліку підприємству дозволено самостійно 

вирішувати, яку систему (метод) амортизації доцільно застосувати для кожної 

з груп основних засобів. Нарахування амортизації здійснюються щомісячно. 

Менеджери повинні обрати найбільш вдалий для конкретної групи основних 

засобів (враховуючи характер їх використання в діяльності підприємства) 

метод амортизації з метою здійснення коректного розподілу вартості основних 

засобів за весь період експлуатації, протягом якого використання основних 

засобів дає корисний результат. У випадку сезонного характеру виробництва 

річну суму амортизаційних відрахувань нараховують протягом періоду роботи. 

У процесі експлуатації активу можна змінювати метод амортизації, строк його 

використання та ліквідаційну вартість, якщо практика та особливості 
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експлуатації відповідного активу потребують цього. Тобто такі зміни можливі 

у разі перегляду очікуваного способу отримання економічних вигід від 

використання об'єкта основних засобів. 

Для цілей податкового обліку має застосовуватися лише встановлена 

державою система податкової амортизації. 

Обрана система амортизації впливає на: 

- величину амортизаційних відрахувань, розподіл її за роками і, як 

наслідок, на величину поточних витрат і прибутку підприємства; собівартість 

продукції - в бухгалтерському обліку (рис. 4); 

 

Рис. 4. Вплив суми амортизаційних відрахувань на величину поточних 

витрат підприємства і прибутку за умов фіксованого доходу від реалізації 

продукції 

- розмір прибутку для цілей оподаткування і величину податку на 

прибуток - у податковому обліку (рис. 5). 
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Рис. 5. Вплив суми амортизаційних відрахувань на величину прибутку 

для цілей оподаткування за умов фіксованої величини валових витрат і 

валового доходу 

Для того щоб обчислити суму амортизаційних відрахувань, необхідно 

знати такі величини, як фактична купівельна вартість об'єкта основних засобів, 

визначена ліквідаційна вартість цього активу, визначений строк корисного 

використання активу та обрати систему (метод) амортизації. 

Не існує чітких рекомендацій щодо вибору того чи іншого методу 

нарахування амортизації, який був би кращим за інші у конкретній ситуації. 

Кожен з наведених методів на рис. 3-5 може використовуватися на практиці в 

усіх формах ведення бізнесу, незалежно від виду довгострокового активу та 

способу його використання. Кожен з методів по-різному впливає на 

бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, оскільки різні методи 

визнають витратами поточного періоду різні суми. Сума амортизації (сума 
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зносу), яка визнається поточними витратами певного періоду, є не грошовими 

витратами, які відображаються у звіті про фінансові результати. Кожний метод 

передбачає визнання витратами відповідного періоду різних частин вартості 

основних засобів, яка підлягає розподілу, зважаючи на те, що економічна 

корисність активу зменшується як через експлуатацію у виробництві, так і через 

плин часу. Різні методи нарахування амортизації мають переслідувати одну 

загальну ціль: систематичний та раціональний розподіл купівельної вартості 

основних засобів шляхом нарахування амортизації протягом всіх майбутніх 

періодів його корисного використання. Формуючи власну амортизаційну 

політику, підприємство має дотримуватися принципів об'єктивності 

відображення витрат і активів. 

 

ПРАКТИЧН ЗАВДАННЯ 

Задача: Підприємство придбало обладнання (група 4 ОЗ) первісною 

вартістю 250 000 грн. Передбачуваний строк корисного використання – 5 років 

(дорівнює мінімально допустимому строку, установленому пп. 138.3.3 ПК). 

Ліквідаційна вартість об'єкта – 10 000 грн. (виходячи з можливої ціни 

реалізації). Розрахувати амортизацію. 

Рішення: 

Прямолінійний метод  

Згідно із цим методом річна сума амортизації (Аріч) визначається шляхом 

розподілу амортизованої вартості (АВ) на строк корисного використання 

(СКВ): Аріч = АВ : СКВ.  

Згідно з п. 4 П(С)БО 7 амортизованою вартістю об'єкта ОЗ є первісна (ПВ) 

або переоцінена вартість активів за вирахуванням ліквідаційної вартості (ЛВ). 

Тобто амортизаційна вартість визначається за формулою  

АВ = ПВ – ЛВ. 

Використовуючи умови нашого прикладу, розрахуємо річну суму 

амортизації (Аріч): (250 000 грн. – 10 000 грн.) : 5 років = 48 000 грн.  
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Наведемо в табл. 1 розрахунок амортизації за допомогою зазначеного 

методу.  

Таблиця 1. Нарахування амортизації прямолінійним методом    (грн.)  

 

Як бачимо, при прямолінійному методі сума щомісячної амортизації не 

змінюється, а ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ може дорівнювати нулю. 

Розрахунок суми амортизації досить простий, що є безсумнівною перевагою 

цього методу. Однак прямолінійний метод не враховує, що найбільша віддача 

обладнання припадає на перші роки його експлуатації.  

Метод зменшення залишкової вартості  

При застосуванні цього методу річна сума амортизації (Аріч) 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року 

(ЗалВ) або первісної вартості (ПВ) на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації (НАріч) у відсотках.  

У свою чергу, річна норма амортизації обчислюється як різниця між 

одиницею та результатом добування кореня в ступеню, що дорівнює кількості 
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років корисного використання об'єкта ОЗ, із результату розподілу ліквідаційної 

вартості об'єкта на його первісну вартість. Формула матиме такий вигляд:  

НАріч = (1 – СКВ √(ЛВ : ПВ) х 100 %. 

Річна сума амортизації визначається за формулою:  

Аріч = ЗалВ (ПВ) х НАріч.  

Визначимо річну норму амортизації за умовами нашого прикладу:  

НАріч = 1 – 5√ 10 000 грн. : 250 000 грн. = (1 – 0,525) х 100 % = 47,5 %.  

Розрахунок амортизації даним методом наведемо в табл. 2.  

Таблиця 2. Нарахування методом зменшення залишкової вартості    (грн.) 

 

 

* Сума амортизації за останній рік експлуатації розраховується як різниця 

між залишковою вартістю на початок звітного року та ліквідаційною вартістю 

об'єкта.  
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Зверніть увагу: використання методу зменшення залишкової вартості 

передбачає наявність ліквідаційної вартості, адже якщо ця вартість 

дорівнюватиме нулю, річна норма амортизації також буде нульовою. Варто 

зазначити, що найбільша сума амортизаційних відрахувань припадає на перші 

роки експлуатації об'єкта ОЗ.  

Метод прискореного зменшення залишкової вартості  

При використанні цього методу річна сума амортизації (Аріч) 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта (ЗалВ) на початок звітного 

року або первісної вартості (ПВ) на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації (НАріч). У вигляді формули це буде так:  

Аріч = ЗалВ (ПВ) х НАріч.  

При цьому річна норма амортизації обчислюється виходячи зі строку 

корисного використання об'єкта (СКВ) і подвоюється:  

НАріч = 100 % : СКВ х 2.  

Розрахуємо річну норму амортизації для нашого прикладу:  

НАріч = 100 % : 5 років х 2 = 40 %.  

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 3.  

При цьому в табл. 3 * Сума амортизації за останній рік визначена як 

різниця між залишковою вартістю об'єкта на початок року та ліквідаційною 

вартістю. При цьому методі більша частина вартості об'єкта ОЗ амортизується 

протягом перших років експлуатації. 
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Таблиця 3. Нарахування амортизації методом прискореного зменшення 

залишкової вартості    (грн.)  

 

 

Також зазначимо, що даний метод може застосовуватися і для об'єктів, 

ліквідаційна вартість яких дорівнює нулю.  

Кумулятивний метод  

Згідно із цим методом річна сума амортизації (Аріч) визначається як 

добуток амортизовуваної вартості (АВ) і кумулятивного коефіцієнта (К):  

Аріч = АВ х К.  

Нагадаємо, що амортизована вартість – це первісна вартість за 

вирахуванням ліквідаційної вартості:  

АВ = ПВ – ЛВ.  

У свою чергу, кумулятивний коефіцієнт розраховується шляхом 

розподілу кількості років, які залишаються до кінця строку корисного 
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використання об'єкта (Кр), на суму чисел років його корисного використання 

(Ч): К = Кр : Ч.  

Розрахуємо коефіцієнт для кожного року використання об'єкта ОЗ за 

даними нашого прикладу.  

Для цього спочатку визначимо число років корисного використання з 

урахуванням того, що строк корисного використання об'єкта – 5 років:  

Ч = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Виходячи із цього коефіцієнти становитимуть:  

К1 = 5:15 = 0,3333;  

К2 = 4:15 = 0,2667;  

К3 = 3:15 = 0,2;  

К4 = 2:15 = 0,1333;  

К5 = 1:15 = 0,0667.  

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 4. 

Таблиця 4. Нарахування амортизації кумулятивним методом    (грн.)  
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Цей метод амортизації також дозволяє замортизувати більшу частину 

вартості об'єкта ОЗ у перші роки його експлуатації. Застосовувати його можна 

і у випадку, коли ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю.  

Виробничий метод  

При застосуванні цього методу місячна сума амортизації (Аміс) 

визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) 

(V) і виробничої ставки амортизації (C):  

Аміс = V х С.  

Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом розподілу 

амортизованої вартості на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 

підприємство планує виробити з використанням об'єкта ОЗ (Vзаг):  

С = АВ : Vзаг.  

Нагадаємо, амортизована вартість у нашому прикладі – 240 000 грн. (250 

000 грн. – 10 000 грн.). Припустимо, що за період корисного використання 

обладнання (5 років) буде виготовлено 1 000 000 одиниць продукції. У цьому 

випадку:  

С = 240 000 грн. : 1 000 000 од. = 0,24 грн/од.  

Розрахунок амортизації за допомогою даного методу наведемо в табл. 5.  

Таблиця 5. Нарахування амортизації виробничим методом    (грн.)  
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Виробничий метод дозволяє підприємству найбільш точно розрахувати 

та включити у витрати суму амортизації об'єктів ОЗ, що беруть участь у 

виробництві продукції. Але, оскільки цей метод не застосовний для податкової 

амортизації, підприємствам, що використовують його в бухгалтерському 

обліку, для цілей податкового обліку слід обрати інший метод амортизації. У 

цьому випадку сума амортизації об'єкта за даними бухгалтерського та 

податкового обліку буде різною, і в підприємств із річним доходом понад 20 

млн грн. виникають різниці при нарахуванні амортизації в обох видах обліку.  

 


