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Анотація 

В статті узагальнено методичні підходи нарахування амортизації основних засобів. Розглянуто основні 

методи нарахування амортизації основних засобів та їх особливості . 
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Abstract 
The article describes the methodological approaches and the generalized depreciation of fixed assets. Explores 

the issues of depreciation of fixed assets. Identifies the main methods of depreciation of fixed assets. 
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Вступ 

 

Виробничо-господарська діяльність і фінансовий стан підприємств формуються під впливом 

різних факторів та умов. До них належать, зокрема, рівень забезпечення основними засобами, 

ефективність їх використання, ступінь зносу, правильність оцінки тощо. Найбільш ефективним 

інструментом фінансування оновлення основних засобів є амортизація. Наукове обґрунтування 

методів нарахування амортизації сьогодні має дуже важливе значення у зв’язку з застосуванням 

прискореної амортизації. Адже, як необґрунтоване збільшення, так і зменшення норм амортизації 

має негативні наслідки для розвитку підприємства. У високорозвинених країнах норми 

амортизації нині виконують функцію створення передумов прискорення обігу основного капіталу 

і виступають стимулом для підприємств, які проводять активну політику технічного оновлення 

[1]. 

Метою роботи є аналіз основних методів нарахування амортизації основних засобів з тим, щоб 

визначити, який з них потрібно обрати керівництвом підприємства, щоб отримати максимальну 

економічну вигоду від його використання. 

Результати дослідження 

 

Амортизація необоротних активів є однією із основних елементів витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції, вона являє собою систематичний розподіл вартості, що 

амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації) і включення у 

собівартість продукції. Метод нарахування амортизації обирається підприємством самостійно з 

урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання [2]. 

Податковим кодексом України прийнято використовувати методи нарахування амортизації, які 

передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [3]: 

прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; 

кумулятивний; виробничий.  

Розрахунок основних методів нарахування амортизації показано у табл. 1.  
 

Таблиця 1 - Методи нарахування амортизації основних засобів 

 
Метод нарахування Розрахунок річної суми амортизації 

1 2 

Прямолінійний Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, 

на строк корисного використання об’єкта ОЗ 
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Продовження таблиці 1 

Зменшення залишкової 

вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток 

залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної 

вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках обчислюється як 

різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років 

корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної 

вартості об’єкта на його первісну вартість 

Прискорене зменшення 

залишкової вартості 

(застосовується лише при 

нарахуванні амортизації до 

об’єктів ОЗ, що входять до 

груп 4 та 5) 

Річна сума амортизації визначається як добуток 

залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної 

вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного 

використання об’єкта і подвоюється 

Кумулятивний Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка 

амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт 

розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку 

корисного використання об’єкта ОЗ на суму числа років його корисного 

використання 
Виробничий Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного 

обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. 

Виробнича ставка обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на 

загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує 

виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів 

Джерело: складено автором. 
 

В той же час, за Податковим кодексом значно розширено кількість груп основних засобів: 

замість чотирьох класифікаційних груп запропоновано 15 груп по основних засобах і одна 16-та 

група – по довгострокових біологічних активах, з передбаченими мінімальними строками 

експлуатації відповідних об’єктів [4]. Одночасно рекомендуються методи нарахування амортизації 

за окремими групами. 

Амортизація інших основних засобів (група 9), тимчасових (нетитульних) споруд (група 12), 

інвентарної тари і предметів прокату (групи 14, 15) нараховується за прямолінійним і виробничим 

методами. Амортизація бібліотечних фондів (група 10)  і малоцінних необоротних матеріальних 

активів (група 11) може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці 

використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 

відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) 

внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання 

об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

На земельні ділянки (група 1) і природні ресурси (група 13)  амортизація не нараховується. Ці 

об’єкти не обмежені терміном корисного використання і тому не підлягають амортизації. 

Варто відмітити, що за різними методами нарахування амортизації у витрати виробництва буде 

включатись різна за величиною сума вартості об’єкта основних засобів, від якої залежатиме 

показник собівартості продукції (робіт, послуг). 

Найбільш зрозумілим і простим вважається прямолінійний метод нарахування амортизації. Але 

цей метод не враховує залежності суми нарахованого зносу і виробничої потужності основних 

засобів у різні роки експлуатації, а також моральне старіння цих активів [5]. Його доцільно 

використовувати до пасивної (нерухомої) частини основних засобів (будівлі, споруди, інші 

нерухомі об’єкти). 

Метод зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та 

кумулятивний доцільно використовувати для тих об’єктів основних засобів, які швидко морально 

зношуються. Це пояснюється тим, що в перші роки можна одержати порівняно більшу віддачу, а 

значить і дохід, ніж у наступні роки експлуатації об’єкта, тому і суми нарахованої амортизації 

повинні бути більші у перші роки. Одночасно підприємство застрахує себе від швидкого 

морального зносу відповідного об’єкта, що дуже важливо в ринкових умовах. За цими методами 

нарахування амортизації об’єкт не встигне морально застаріти, а якщо це і трапиться, то 

недоамортизована сума буде порівняно незначною. 
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Недоліком цих методів є те, що при їх застосуванні в окремих випадках порушується принцип 

відповідності, оскільки сума амортизації, яка визнається витратами поточного періоду не завжди 

узгоджується з фактичним використанням активу у виробничому процесі, а значить і з 

отриманими доходами від його експлуатації [6]. 

Виробничий метод нарахування амортизації враховує випуск продукції, що забезпечує більш-

менш реальний ступінь зносу обладнання – чим більше одержано продукції (виконано робіт, 

надано послуг), тим більше основні засоби, зокрема обладнання, зносилися. Цей метод дозволяє 

накопичити у роки більш інтенсивного використання основних засобів і більшу суму амортизації, 

необхідну для їх відновлення чи заміни. Тому він вважається більш раціональним і об’єктивним.  

Проте виробничий метод не враховує фактора морального старіння основних засобів, його слід 

використовувати лише в тому випадку, коли виробничі показники кожного виду основних засобів 

можуть бути визначені з достатньою точністю [7]. 

Таким чином, врахувавши всі позитивні і негативні сторони кожного з методів нарахування 

амортизації по необоротних активах, підприємство вибирає оптимальний варіант з індивідуальним 

підходом до кожної групи (підгрупи) об’єктів необоротних активів. 

 

Висновок 

 

Амортизація являє собою надзвичайне складне економічне явище. Вона поєднує ознаки витрат 

виробництва і джерела коштів, процесу руху вартості і важелі управління відтворенням, 

відшкодування зношених і нагромаджених нових засобів праці. Амортизація необоротних активів 

є однією із основних елементів витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, вона 

являє собою систематичний розподіл вартості, що амортизується протягом строку їх корисного 

використання (експлуатації) і включення у собівартість продукції. Метод нарахування амортизації 

обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних 

вигод від його використання. 
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