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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО 

МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ 

 
У процесі фінансово-господарської діяльності суб’єкти господарювання 

використовують різноманітні основні засоби, які втілюють в собі економічні 
вигоди, внаслідок чого зменшується їх залишкова вартість через процедуру 
нарахування амортизації. Об’єктом амортизації є всі основні засоби, крім 
землі та незавершених капітальних інвестицій.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» п. 4 
визначає амортизацію – як систематичний розподіл вартості, яка 
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного 
використання (експлуатації) [1]. 

Облікова політика визначається на основі положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності [2]. 

Підприємства при складанні наказу про облікову політику зобов'язанні 
самостійно обирати методи нарахування амортизації основних засобів, які 
буде використовувати для окремих класифікаційних груп. Вибір методу 
нарахування амортизації безпосередньо залежить від цілей, які ставить 
керівництво, щодо управління підприємством з урахуванням основних 
факторів: стратегія розвитку підприємства, можливість залучення інвестицій, 
оптимізація податкового навантаження, дивідендна політика. 

Найбільш поширеним методом нарахування амортизації суб’єктами 
господарювання в Україні є прямолінійний метод. Щорічні амортизаційні 
відрахування визначаються діленням вартості, яка амортизується, на 
очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів. Перевага 
цього методу полягає в рівномірності розподілу суми амортизації між 
обліковими періодами, яка включається в собівартість продукції. 

Метод зменшення залишкової вартості передбачає визначення сум 
амортизаційних відрахувань множенням залишкової вартості об’єкта 
основних засобів на початок звітного року або первісної вартості на 
початку нарахування амортизації на річну норму амортизації.  

За цим методом ліквідаційна вартість повинна бути більша нуля, а норма 
амортизації, обчислена за прямолінійним методом подвоюється і 
застосовується до залишкової вартості. Цей метод доцільно використовувати 
для об’єктів основних засобів, інтенсивність використання яких в міру їх 
експлуатації зменшується. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості є різновидом 
попереднього метода. Згідно з цим методом річну суму амортизації 
визначають як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного 
року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 
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річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного 
використання об’єкта, і множиться на два. Цей метод доцільно 
використовувати до основних засобів, інтенсивність використання яких у 
перші роки експлуатації значно вища, ніж у наступні. 

Сутність кумулятивного методу полягає в тому, що для підрахунку 
суми амортизації за обліковий період вартість, що амортизується, множать 
на кумулятивний коефіцієнт. Кумулятивний коефіцієнт розраховується 
діленням кількості років, що залишились до кінця очікуваного терміну 
використання об’єкта на суму числа років корисного використання об’єкта 
основних засобів. Цей метод доцільно застосовувати до основних засобів, 
які зношуються більше в перші роки експлуатації або до основних засобів 
зі швидким моральним зносом.  

Виробничий метод базується на обсягах виробництва. За цим методом 
місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного 
обсягу продукції та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка 
амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний 
обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта 
основних засобів. Цей метод доцільно застосовувати, коли інтенсивність 
використання об’єкта впливає на його експлуатаційні властивості та коли 
можна визначити обсяг виробництва.  

Підприємство також може застосовувати норми і методи нарахування 
амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. 

Отже, усі методи можна вважати рівноцінними, тому що вони 
переслідують одну мету. Тому обраний підприємством метод повинен 
сприяти не тільки прискоренню оновлення основних засобів, але й 
визначенню реальної величини прибутку. 
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В сучасних умовах посилення глобалізаційних процесів, зростання 

зовнішньої та внутрішньої конкуренції питання забезпечення точності й 
достовірності інформації, зокрема статистичної, з метою забезпечення 


