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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічну сутність поняття аморти-

зації. Визначено методи здійснення амортизації та напрями 
вдосконалення амортизаційної політики. Розглянуто елементи 
амортизаційної політики. Запропоновано шляхи вирішення про-
блем розвитку амортизаційної політики. Здійснено діагностику 
особливостей нарахування амортизації на ТДВ «Трембіта».

Ключові слова: амортизація, методи, підприємство, полі-
тика, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано экономическую сущность поня-

тия амортизации и методы осуществления амортизации. 
Определены направления совершенствования амортизацион-
ной политики. Рассмотрены элементы амортизационной поли-
тики. Предложены пути решения проблем развития амортиза-
ционной политики. Осуществлено диагностику особенностей 
начисления амортизации на ОАО «Трембита».

Ключевые слова: амортизация, методы, предприятие, по-
литика, управление.

ANNOTATION
The article studies economic essence of the concept of de-

preciation. Determine methods of implementation of attenuation 
and areas for improvement of the depreciation policy. Review the 
depreciation policy. Proposed solutions to the development chal-
lenges of the depreciation policy. The diagnostics features of de-
preciation on “Trembita”.

Keywords: depreciation methods, company policy, manage-
ment.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку економіки основні засоби відіграють 
величезну роль у процесі праці, оскільки вони 
у своїй сукупності утворюють виробничо-тех-
нічну базу і визначають виробничу потужність 
підприємства. Підприємства мають право воло-
діння, користування і розпорядження осно-
вними засобами: безоплатно передавати, або 
продавати іншим підприємствам, обмінювати, 
здавати в оренду, належні йому будинки, спо-
руди, обладнання, транспортні засоби, інвен-
тар, списувати з балансу, якщо вони зношені 
або морально застаріли, незалежно від того, 
повністю вони амортизовані чи ні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Амортизаційна політика завжди була дискусій-
ним питанням, яке досліджували багато вітчиз-
няних та закордонних учених. Амортизаційну 
політику як на державному рівні, так і в окре-
мих підприємствах розглядали такі вчені й нау-

ковці, як Н. Бабяк, В. Бакай, С. Голов, М. Гор-
ський, В. Замлинський, В. Карєв, О. Кирей, 
О. Кленін, О. Максута, Л. Овод, П. Орлов, 
В. Парнюк, Л. Пашнюк, З. Петряєва, Ю. Стад-
ницький, Д. Шиян, Н. Строченко та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сьогодні недостатньо 
розглянуто сутність поняття «амортизація», 
методи її нарахування, практичне застосування 
амортизації на підприємстві.

Мета статті – розкрити сутність понять «амор-
тизація», «амортизаційна політика», визначити 
елементи амортизаційної політики та напрями 
покращення амортизаційної політики підприєм-
ства на прикладі ТДВ «Трембіта».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи визначення поняття «амортиза-
ція» в економічних літературних джерелах, 
зазначимо, що думки вчених і практиків про 
визначення терміну розділилися. Одні вчені 
вважають, що амортизація – це грошове вира-
ження зносу, інші – що амортизація – це не 
що інше, як процес перенесення вартості зносу 
на собівартість продукції, також є твердження, 
що амортизація – це засіб або метод бухгал-
терського обліку. Однак майже всі вони пого-
джуються, що амортизація – це процес посту-
пового списання вартості необігових активів на 
витрати підприємства.

Амортизаційна політика підприємства – це 
складова частина загальної політики управ-
ління операційними необіговими активами, яка 
полягає в індивідуалізації рівня інтенсивності 
їх оновлення відповідно до особливостей їх екс-
плуатації в процесі операційної діяльності [1].

Амортизаційна політика підприємства зна-
чною мірою зображає амортизаційну політику 
держави. Насамперед виникає зв’язок між 
ними через встановлені державою принципів, 
методів, норм амортизаційних відрахувань. 
При цьому кожне підприємство може визна-
чати свою амортизаційну політику, враховуючи 
свої потенційні можливості [2, с. 203].

Так, М. Білик визначає, що амортизаційна 
політика підприємства складається із сукуп-
ності методів управління порядком нараху-
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вання та використання амортизації, що вихо-
дить із загального алгоритму амортизаційної 
політики держави [3, с. 49].

Суб’єктами амортизаційної політики є 
органи державної влади, які формують її на 
федеральному та регіональному рівнях влади. 
Об’єктом амортизаційної політики є амортиза-
ційні відрахування [3, с. 60]. 

Основна мета розробки амортизаційної полі-
тики – збільшення за допомогою внутрішніх 
джерел потоку власних фінансових ресурсів 
для ефективного оновлення основних засобів. 

Елементами амортизаційної політики є 
амортизаційні відрахування, норми амортиза-
ції, оцінка та переоцінка основного капіталу, 
методи нарахування амортизації, порядок 
використання коштів амортизаційного фонду 
[4, с. 259]. До її основних рис належать: 

– повна самостійність підприємств у розпо-
рядженні коштами амортизаційного фонду; 

– великий вибір методів амортизації; 
– широке використання різних кредитів, 

списань, знижок, що стимулюють оновлення 
основного капіталу через підвищення питомої 
ваги амортизаційних відрахувань у валових 
інвестиціях та підтримують конкурентоспро-
можність підприємства. 

Усе це повинне бути враховане у процесі фор-
мування національної амортизаційної політики.

Підприємства можуть самостійно встановлю-
вати терміни корисного використання, обирати 
методи нарахування амортизації та визначати 
ліквідаційну вартість основних засобів. 

Амортизаційна політика є дієвим інструмен-
том активізації інвестиційних процесів в умо-
вах ринкової трансформації економіки. Вона 
повинна забезпечити надійне внутрішнє дже-
рело фінансування капітальних вкладень. Саме 
за допомогою амортизації в розвинених країнах 
формується до 70–80% інвестицій [5, с. 42]. 

Недоліками амортизаційної політики є:
– нав’язування збитковим підприємствам 

прискореної амортизації, хоча вона дає пере-
вагу лише рентабельним організаціям; 

– не повною мірою використання норм амор-
тизації під час нарахування амортизації від 
реального терміну служби основних фондів, що 
порушило економічно обґрунтовані строки їх 
відтворення; 

– для більшості видів основних фондів 
норми амортизації значно завищені; 

– 20% видів активної частини основних 
фондів переведені на більш низький норматив 
амортизації; 

– не запроваджений механізм об’єктивної й 
своєчасної переоцінки основних фондів [6]. 

Формування амортизаційної політики на 
підприємстві виконують за такими етапами: 

1. Врахування основних факторів, що визна-
чають передумови формування амортизаційної 
політики підприємства.

2. Вибір та застосування раціонального методу 
нарахування амортизаційних відрахувань.

3. Забезпечення цільового використання 
амортизаційних коштів. 

4. Оцінення ефективності амортизаційної 
політики [7, с. 41].

У процесі формування амортизаційної полі-
тики підприємства враховуються такі основні 
фактори:

– обсяг власних виробничих основних засо-
бів і нематеріальних активів, що використову-
ються;

– методи зображення в обліку реальної вар-
тості використаних основних засобів і нематері-
альних активів;

– реальний термін використання підприєм-
ством амортизаційних активів;

– дозволені законодавством методи аморти-
зації;

– зміст і структура основних засобів, що 
використовуються;

– темпи інфляції;
– інвестиційна активність підприємства 

[8, с. 168].
Роль амортизації в діяльності підприємства 

можна звести до такого: 
– як стаття умовно-змінних та умовно-постій-

них витрат, амортизація входить до складу вар-
тості готової та реалізованої продукції; 

– відповідно до концепції зносу та інвес-
тиційної концепції амортизація є джерелом 
коштів для фінансування процесів оновлення 
основних засобів; 

– якщо основні засоби були придбані за кре-
дитні ресурси, амортизація (відповідно до її від-
шкодувальної функції) є частиною коштів для 
сплати відсотків та повернення кредитів; 

– відповідно до податкової концепції амор-
тизація є методом й інструментом для отри-
мання пільг у сплаті податку на прибуток під-
приємства; 

– як частина грошового потоку, що генеру-
ється в процесі операційної діяльності підприєм-
ства, амортизація є частиною цього потоку, а отже, 
засобом окупності інвестицій в основні засоби;

– у складі грошового потоку, відповідно 
до регуляційної та накопичувальної функції, 
амортизація є частиною прибутку, що генеру-
ється основними засоби протягом терміну їх 
корисного використання [9, с. 22]. 

Амортизаційна політика повинна бути так 
званим стимулятором і сприяти підвищенню 
норм списання основного капіталу, розвивати 
прискорену амортизацію та створювати пріори-
тетні умови для розвитку особливо важливих 
галузей економіки [10].

Норми амортизації – це розмір амортиза-
ційних відрахувань, виражений у відсотках до 
початкової вартості основних фондів, їх визна-
чають у гривнях на тонну видобутих копалин. 
Норми амортизації складається з двох частин: 
для повного відновлення (реновації) та на капі-
тальний ремонт і модернізацію основних засо-
бів. Норми амортизації періодично уточнюють і 
змінюють [11, с. 133].
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Підприємства можуть нараховувати амор-
тизацію основних засобів (крім інших необіго-
вих матеріальних активів), застосовуючи такі 
методи:

– прямолінійний;
– виробничий;
– зменшення залишкової вартості;
– прискореного зменшення залишкової вар-

тості;
– кумулятивний [12].
Три останніх є методами прискореної амор-

тизації. Крім зазначених методів, підприєм-
ство також може застосовувати норми й методи 
нарахування амортизації, передбачені Податко-
вим кодексом України [10].

Прямолінійний метод амортизації осно-
вних засобів. Відповідно до цього методу витра-
тами поточного періоду впродовж усього строку 
корисного використання активу визнається 
завжди однакова частина вартості об’єкта осно-
вних засобів, що амортизується. Річна норма 
амортизації є величиною, зворотною очікува-
ному строку використання об’єкта у відсотках: 

1÷5×100% = 20%.                (1)

Сума амортизації включається щороку (із 
року в рік), впродовж строку корисного вико-
ристання об’єкта, до складу витрат підприєм-
ства і записується у Звіт про фінансові резуль-
тати. На цю саму суму рівномірно (із року в 
рік) збільшується накопичена амортизація 
(знос) і відповідно зменшується залишкова вар-
тість об’єкта основних засобів.

Прямолінійний метод нарахування аморти-
зації простий, стабільний і послідовний, що 
пояснює його популярність та широке вико-
ристання на практиці. Він побудований на при-
пущенні, що основні засоби рівномірно зношу-
ються впродовж строку використання їх. 

Виробничий метод. Метод застосовується, 
як правило, до активної частини основних 
засобів, які експлуатуються нерівномірно. Він 
ґрунтується на тому, що величина амортизації 
є результатом експлуатації об’єкта й залежить 
від обсягу виробленої на ньому продукції. 

Методи прискореної амортизації основних 
засобів сприяють прискоренню процесу онов-
лення їх. Вони передбачають більші розміри 

амортизації у перші роки експлуатації акти-
вів, ніж в останні, зі зменшенням амортизацій-
них відрахувань з періоду в період, упродовж 
строку корисного використання. 

Метод зменшення залишкової вартості. 
Особливість цього методу полягає в тому, що 
норма амортизації, обчислена за прямолінійним 
методом зважаючи на строк корисного викорис-
тання об’єкта основних засобів, подвоюється і 
застосовується до залишкової вартості об’єкта.

Кумулятивний метод полягає в підрахунку 
суми амортизації за обліковий період вар-
тість активу, яка амортизується, множиться 
на кумулятивний коефіцієнт. Кумулятивний 
коефіцієнт визначається як дріб, чисельник 
якого дорівнює числу років експлуатації, що 
залишилися до кінця строку використання 
об’єкта, з урахуванням поточного, а знамен-
ник – сумі чисел років корисного використання 
об’єкта основних засобів, починаючи з першого 
до останнього, тобто l+2+3+...+n. У кожному 
наступному році чисельник цього дробу змен-
шується на одиницю.

Для визначення розвитку амортизацій-
ної політики конкретного підприємства ми 
дослідили ТДВ «Трембіта», що знаходиться в 
місті Чернівці Чернівецької області. Товари-
ство використовує прямолінійний метод нара-
хування амортизації. Теоретично такий метод 
вважається найбільш простим, але його резуль-
тати не завжди ефективні, зокрема, яскраво 
зображено стан основних засобів ТДВ «Трем-
біта» (див. табл. 1).

З табл. 1 видно, що первісна вартість осно-
вних засобів ТДВ «Трембіта» зменшилася про-
тягом 2015 р. з 44 957 до 44 889 тис. грн, 
причина – зменшення обсягів надходження 
основних засобів на 40,6% за рік та приріст 
обсягу вибуття з 27 до 314 тис. грн за 2015 рік. 
Незважаючи на те, що «Трембіта» активно виво-
дить основні засоби з експлуатації, знос тих, які 
залишилися, зростає, тобто виводяться не самі 
зношені, або надходять не зовсім нові (з наяв-
ним нарахованим зносом). Обсяг зносу протя-
гом 2015 р. збільшився з 22 809 до 24 610 тис. 
грн (темп зростання 7,9%).

Специфіку нарахування амортизації ТДВ 
«Трембіта» можна дослідити в окремих групах 

Таблиця 1
Аналіз нарахування амортизації ТДВ «Трембіта» всіх груп основних засобів у 2014–2015 рр.

Показник 2014 рік 2015 рік
Відхилення

Абсолютне Відносне, %
Первісна вартість 44 957 44 889 –68,0 –0,2
Сума зносу 22 809 24 610 1 801,0 7,9
Залишкова вартість 22 148 20 279 –1 869,0 –8,4
Надійшло за рік 414 246 –168,0 –40,6
Вибуло за рік 27 314 287,0 1063,0
Коефіцієнт зносу 0,507 0,548 0,0 8,1
Коефіцієнт оновлення 0,009 0,005 0,0 –40,5
Коефіцієнт вибуття 0,001 0,007 0,0 1064,7
Коефіцієнт приросту 0,009 –0,002 0,0 –117,6
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основних засобів, оскільки інтенсивність нара-
хування зносу та придатність основних засобів 
тієї чи іншої групи – це і є специфіка амортиза-
ційної політики підприємства.

Так, знос на основні засоби групи «Земельні 
ділянки» не нараховується взагалі, їх первісна 
вартість дорівнює залишковій та залишається 
незмінною протягом аналізованого періоду –  
1 195 тис. грн.

Особливістю амортизаційної політики ТДВ 
«Трембіта» є також те, що найменше зноше-
ними станом на кінець 2015 р. є основні засоби 
пасивної підгрупи (будинки, споруди тощо), а 
найбільше зношеними – основні засоби актив-
ної підгрупи (машини й обладнання, тран-
спортні засоби, інструменти).

Що стосується шляхів покращання аморти-
заційної політики ТДВ «Трембіта», то насам-
перед необхідно звернути увагу на державну 
політику. Упровадження нового методу визна-
чення та нарахування амортизації і факт засто-
сування знижувальних коефіцієнтів необхідно 
було б розглядати з двох позицій – номіналь-
них та економічних змін. Якщо впроваджувати 
новий порядок визначення і нарахування амор-
тизації з номінальної точки зору, то, справді, 
суми амортизації у звітах підприємств збільши-
лися. А от прибуток для оподаткування змен-
шився, відповідно зменшилися й сума податку 
[13, с. 94].

Пропонуємо використати американський 
досвід проведення амортизаційної політики. 
Необхідно зазначити, що тотожний прямоліній-
ний метод в США використовується в податко-
вих та бухгалтерських цілях. 

Можемо розрахувати суми амортизаційних 
відрахувань за прямолінійним методом США та 
порівняти його з тим, який використовує ТДВ 
«Трембіта» (див. табл. 2).

Таблиця 2
Порівняння методів нарахування амортизації

Рік

Річна сума амортизаційних відрахувань, 
тис. грн

За методом 
США

Метод досліджуваного 
підприємства

2001 268,7 716,4

2002 517,2 644,8

2003 478,3 580,3

2004 442,5 522,3

2005 409,3 470,0

2006 378,6 423,0

2007 350,2 380,7

2008 324,0 342,7

2009 319,7 308,4

2010 319,6 277,5

2011 319,7 249,8

2012 319,6 224,8

2013 319,7 202,3

2014 319,6 182,1

2015 319,7 163,9

З табл. 2 видно, що повне списання об’єкту 
основних засобів – комерційної нерухомості – 
вітчизняним прямолінійним методом, який 
використовує ТДВ «Трембіта», просто не мож-
ливо. При чому проявляються диспропорції у 
формуванні амортизаційного фонду, якщо аль-
тернативний метод передбачає їх більш-менш 
рівномірне нагромадження та створює однакове 
навантаження на прибуток підприємства. 

Висновки. Отже, ефективне використання 
основних засобів, інтенсивність їх оновлення у 
процесі виробничої діяльності значною мірою 
залежить від рівня досконалості амортизацій-
ної політики. Амортизаційна політика форму-
ється як на рівні держави, так і на рівні підпри-
ємства. Зокрема, держава встановлює загальні 
принципи, методи й норми амортизаційних 
відрахувань. Підприємство, у свою чергу, має 
можливість адаптуватися до загальних держав-
них принципів, ураховуючи при цьому власні 
умови господарювання. 

Для того, щоб оптимізувати амортизаційну 
політику ТДВ на підприємстві, доцільно поєд-
нати прямолінійний та виробничий методи або 
дати підприємствам змогу використовувати бух-
галтерські методи під час розрахунку податку 
на прибуток. У межах одного підприємства 
можна скористатися альтернативним методом 
нарахування амортизації, який забезпечує роз-
поділ амортизаційного навантаження на прибу-
ток та дає змогу ефективно оновлювати основні 
засоби протягом визначеного строку.
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