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МЕТА СТАТТІ
Мета полягає в системному дослідженні взаємо�

зв'язку амортизаційної політики підприємства зі стра�
тегією його діяльності і обгрунтування шляхів її опти�
мізації з метою створення умов більш повної реалізації
відтворювальної функції амортизації, забезпечення
ефективного та сталого функціонування підприємства
в цілому.
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IMPROVEMENT OF SYSTEMS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTING OF PROCESSES
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FOR DEVELOPMENT OF ACTIVITY

У статті системно дослідженні взаємозв'язки амортизаційної політики підприємства зі стратегією роз>

витку його діяльності. Обгрунтовано шляхи оптимізації положень амортизаційної політики держави з

метою створення умов більш повної реалізації відтворювальної функції амортизації та забезпечення ефек>

тивного та сталого функціонування підприємства в цілому.

Доведено доцільність формування системи платіжно>розрахункових відношень, що базується на виок>

ремленні з виручки від реалізації готової продукції частини надходження амортизаційних відрахувань.

The article systematically studies the relationship between the company's depreciation policy and its

development strategy. The ways of optimization of the amortization policy of the state are grounded in order to

create conditions for more complete realization of the reproduction function of depreciation and to ensure efficient

and sustainable functioning of the enterprise as a whole.

The expediency of forming a system of payment and settlement relations, based on the separation from the

proceeds from the sale of finished products particle receipts of depreciation deductions is proved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку підприємництва важ�

ливими завданнями є вирішення проблемних питань
щодо проведення радикальної, послідовної і комплекс�
ної амортизаційної політики. Практика свідчить, що
гнучка амортизаційна політика держави і окремих
підприємств є одним з основних факторів відновлення
економічного зростання в умовах інвестиційної кризи,
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спаду виробництва та інфляції. Проте до тепер ціле�
спрямована державна амортизаційна політика в Україні
відсутня і, як наслідок, на рівні підприємств система
амортизації розглядається як другорядна у розв'язанні
задач відтворювального характеру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробці науково�методичних засад управління

процесом відтворення основних засобів та з'ясуванню
ролі амортизаційної політики у його фінансовому
забезпеченні присвячені роботи багатьох вчених�
економістів, таких, як А.А. Безуглого, З.Н. Борисенко,
В.О. Вишневського, В.І. Гринчуцького, В.Є. Козак,
М.І. Крупки, О.Є. Кузьміна, О.О. Орлова, Ю.М. Стад�
ницького та ін. Проте, незважаючи на значну кількість
наукових напрацювань, низка завдань теоретико�мето�
дичного забезпечення обгрунтованого формування
амортизаційної політики підприємства розроблена не
досить повно, а тому вимагає уточнення і розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Траєкторія соціально�економічного розвитку будь�
якої країни визначається станом реального сектора еко�
номіки та станом її основних засобів. Спрямування зу�
силь з боку органів державної влади на створення умов
для майбутнього споживання благ шляхом розширення
фізичного обсягу поточного виробництва передбачає
активізацію процесів інвестування в основний капітал.

Серед великої кількості джерел фінансування від�
творення основного капіталу (які, в свою чергу, поділя�
ються на власні та залучені) найбільшу питому вагу зай�
має оновлення шляхом часткового відшкодування
фізичного зносу основних фондів (табл. 1).

Про вищенаведене свідчать дані зарубіжних країн.
Так, у Франції за рахунок амортизаційних відрахувань
фінансується понад 60% всього продуктивного інвесту�
вання підприємств (валові інвестиції в основний капітал),
у Японії — 50%, у Німеччині — 64%, у США — 70% [10,
с. 64]. Вважається, що це досягається завдяки наявності
налагодженої, ефективно дієвої амортизаційної політи�
ки.

Формуючи амортизаційну політику підприємства
необхідно перш за все чітко з'ясувати її сутність та
відмінності між категоріями знос і амортизацію, які

сьогодні досить часто несправедливо ототожнюють�
ся.

У науковій літературі під амортизацією розуміють
об'єктивний економічний процес поступового відшко�
дування вартості основних засобів у період їх функціо�
нування у виробництві з метою відшкодування до мо�
менту закінчення строку експлуатації [1, с. 33—34]. Та�
кий підхід грунтується на визначенні терміну аморти�
зації на законодавчому рівні, що представлено в П(С)БО
7 "Основні засоби" і Податковому кодексі України (далі
ПКУ) [9, п.п. 14.1.3; 5, п. 4]. Водночас знос основних за�
собів — це втрата ними первинних фізичних і мораль�
них характеристик під впливом сил природи, старіння
та знецінення [6, с. 153—156].

У прямому значенні політика — це "мистецтво
управління" будь�яким процесом. Тож, у найбільш за�
гальному сенсі, амортизаційну політику можна визна�
чити, як сукупність дій та заходів, спрямованих на ко�
ординацію процесів нарахування та використання амор�
тизаційних відрахувань.

Проте аналіз досліджень наукових праць засвідчує
відсутність єдиного підходу до трактування сутності
цього поняття (табл. 2).

На нашу думку, основою трактування поняття
"амортизаційна політика" має стати відтворювальний
підхід, за яким під амортизаційною політикою підприє�
мства слід розуміти сукупність заходів по визначенню
методики формування амортизаційного фонду та спря�
мування його ресурсів на забезпечення нормального ре�
жиму відтворення основних засобів у відповідності до
обраної підприємством стратегії діяльності. Відтак,
формування амортизаційної політики стає окремим на�
прямом фінансової роботи на підприємстві, оскільки
сума амортизаційних відрахувань є впливовою складо�
вою на собівартість продукції, доходи підприємства і
відповідно на результативність його діяльності.

Отже, основним критерієм відбору методів нараху�
вання амортизації є досягнення оптимального співвідно�
шення між величиною амортизаційних відрахування і їх
впливом на цінову конкурентоспроможність продукції
підприємства. Підприємству слід враховувати, що рин�
кові ціни на його продукцію можуть не витримати амор�
тизаційного "перевантаження". Так, на початковому
етапі бізнесу при збільшенні суми амортизаційних відра�
хувань, за умов незначних обсягів прибутку, необхід�

Власні джерела Залучені джерела
амортизаційні відрахування кредити банків
прибуток, який залишається у розпорядженні 
підприємства 

кошти інших підприємств та організацій
грошові кошти, які отримуються від емісії цінних паперів та інших внесків 
юридичних і фізичних осіб 
грошові кошти, які надходять у порядку перерозподілу централізованих 
інвестиційних фондів концернів та інших об’єднань 
гроші позабюджетних фондів
асигнування бюджетів різних рівнів, які надаються на безповоротній основі та 
умовах повернення 
кошти вітчизняних та іноземних інвесторів

Таблиця 1. Джерела фінансування підприємства

Таблиця 2. Трактування поняття амортизаційна політика різними науковцями

№ 
п/п Автор Визначення 

1 Виговська Н.Г.  
[4, с. 59] 

Амортизаційна політика – це складова частина загальнодержавної політики формування власних фінансових 
ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку власних засобів, що реінвестуються у виробничу діяльність 

2 Яремко І.Й.  
[12, с. 76] 

Амортизаційна політика – це цілеспрямована діяльність підприємства з вибору й застосування одного з 
можливих (законом дозволених) методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових 
ресурсів протягом амортизаційного періоду 

3 Борисенко З.Н.  
[2, с. 3]  

Амортизаційна політика – це процес розробки норм і правил нарахування амортизації, встановлення порядку 
використання амортизаційного фонду 

4 Бубенко П.Т  
[3, с. 126] 

Амортизаційна політика – це політика підприємства щодо вибору відповідних методів амортизації основних 
фондів і нематеріальних активів, а також забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань, 
зниження бази оподаткування, створення власних інвестиційних ресурсів тощо 

5 Овод Л.В. 
[7, с. 66] 

Амортизаційна політика підприємства – це вибір і оптимальне поєднання способів, правил і методики 
нарахування та обліку амортизації, встановлення порядку використання амортизаційних відрахувань для 
відтворення основних фондів відповідно до умов господарювання і амортизаційної політики держави 
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ним заходом стає збільшення ціни на
продукцію, що веде (в умовах конку�
ренції) до зниження попиту на про�
дукцію (рис. 1).

Характерним для другої та част�
ково третьої стадії життєвого циклу
є зниження витрат на виробництво і
зростання попиту. У кінці стадії має
бути досягнутий максимальний при�
буток. У цей період спостерігається
стабільність отримання грошей та їх
інтенсивне витрачання на розшире�
не відтворення основних промисло�
во�виробничих засобів. Тож, на цій
стадії більш доцільним є застосуван�
ня прискорених методів амортизації:
прискореного зменшення залишко�
вої вартості та кумулятивного.

Остання чверть третьої стадії
відзначається зниженням продажу у
зв'язку з насиченням ринку, знижен�
ням прибутку на одиницю продукції.
У цей час необхідно здійснювати по�
шук шляхів для переходу на нові ви�
роби, що потребує додаткових вкла�
день у розвиток і відновлення основ�
них промислово�виробничих засобів.

На четвертій стадії життєвого
циклу бізнесу відбувається гальму�
вання відновлення основних промис�
лово�виробничих засобів. Тож,
більш доцільно застосовувати про�
порційні методи нарахування амор�
тизації [5, с. 280—284].

Таким чином, обираючи аморти�
заційну політику, потрібно дотриму�
ватись певної послідовності дій щодо
її формування (рис. 2):

по�перше, чітко визначити стра�
тегію діяльності підприємства;

по�друге, керуючись ст. 138.3.1 та
138.3.2 ПКУ визначити об'єкти нара�
хування амортизації. Умовою відне�
сення об'єкту до основних засобів є
очікуваний термін корисної експлу�
атації, який повинен перевищувати
один рік або операційний цикл, якщо
він відрізняється від року та вартість
об'єкта, яка має перевищувати 6000
грн.;

по�третє, визначитись з класиф�
ікацією груп ОЗ у відповідності до ст.
138.3.3 ПКУ;

по�четверте, встановити у відпо�
відності до ст. 138.3.1 ПКУ вартість
ОЗ, що підлягає амортизації. Для
розрахунку амортизації відповідно
до положень цього пункту вартість
основних засобів визначається без
урахування їх переоцінки (уцінки,
дооцінки), проведеної відповідно до
положень бухгалтерського обліку.
При цьому підприємство має само�
стійно визначити ліквідаційну вар�
тість об'єкта основних засобів, вихо�
дячи з припущення про можливу
суму коштів, яку підприємство спо�
дівається отримати від реалізації або
ліквідації об'єкта основних засобів
по закінченню строку його корисно�
го використання;

по�п'яте, встановити критеріїв
визначення очікуваного терміну ко�
рисного використання ОЗ. Відомо,
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Джерело: [5, с. 280—284].

Рис. 1. Взаємозв'язок методів амортизації із стадією життєвого циклу бізнесу

Рис. 2. Послідовність формування амортизаційної політики підприємства

Джерело: систематизовано автором.
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що важливими моментами при формуванні амортиза�
ційної політики на підприємствах, яким оперує норма
пп. 138.3.3 ПКУ є "очікуваний термін корисного вико�
ристання (експлуатації)". Водночас жоден діючий нор�
мативний акт не містить будь�яких алгоритмів або кри�
теріїв визначення цього терміну.

Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" він має встанов�
люватись підприємством самостійно з урахуванням умов
та інтенсивності експлуатації, морального зносу та
інших факторів. Проте серед практиків до тепер ведуть�
ся активні дискусії щодо варіантів його встановлення.

Зокрема, перший варіант визначення очікуваного
терміну корисного використання грунтується на нако�
пиченому досвіді підприємства при експлуатації по�
дібних активів.

Другий варіант — грунтується на визначенні термі�
ну корисного використання згідно з технічними доку�
ментами, що додаються до придбаного об'єкта основ�
них засобів (якщо такі дані в них містяться). Однак і цей
варіант не є ідеальним, оскільки він не враховує специ�
фіку експлуатації одного і того ж об'єкта в різних умо�
вах.

Третій варіант — грунтується на визначенні термі�
ну корисного використання з урахуванням галузевих
особливостей шляхом розробки класифікатора із гли�
бокою деталізацією об'єктів ОЗ [8].

Останній — грунтується на визначенні терміну ко�
рисного використання у відповідності до пункту 138.3.3
статті 138 ПКУ. Цей варіант здавалось би є найпрості�
шим, однак, незважаючи на простоту, подібні терміни
не можуть враховувати специфіку окремого об'єкта
основних засобів, не кажучи вже про умови його вико�
ристання і моральний знос.

Зазначимо, що проблема визначення терміну ко�
рисного використання основних засобів не нова і по�
лягає не стільки в чисто технічному способі його виз�
начення, скільки в науковій (економічній) обгрунтова�
ності. Чим коротший термін служби, тим вища норма
амортизації — необхідно швидше відтворювати основні
засоби і тому більшу частину їх вартості у вигляді амор�
тизації слід включати до собівартості продукції, що
призводить до її збільшення. Чим триваліше термін,
тим нижче норма амортизації, більше період відшко�
дування зносу і, отже, менше можливостей для своє�
часного використання новітніх технічних досягнень. А
це, звичайно, збільшує масштаби морального знецінен�
ня необоротних активів.

Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазна�
чити, що фізично можливий термін служби ОЗ не може
бути основою для визначення терміну корисного вико�
ристання і відповідно норм амортизації. Він повинен
визначатися виходячи з економічно доцільного терміну
служби, який може бути менше фізично можливого [11,
с. 297—306], але в будь�якому випадку не бути менше
від мінімального допустимого строку, чітко регламен�
тованого для кожної групи ОЗ п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

На наступному етапі мають бути визначені випадки
припинення нарахування амортизації.

І основним етапом формування амортизаційної по�
літики має стати вибір методу нарахування амортиза�
ційних відрахувань в залежності від обраної стратегії
діяльності підприємства. Згідно зі ст. 138.3.1 ПКУ роз�
рахунок амортизації основних засобів має здійснюва�
тись відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встанов�
лених під. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 р. I ПКУ, під. 138.3.2—
138.3.4 п. 138.3 ПКУ.

Якщо підприємством обрана стратегія адаптації
бізнесу на ринку, то перед керівництвом стоїть завдан�
ня збільшення ОЗ, а отже, найбільш оптимальними ме�
тодами нарахування амортизації за такої стратегії є
прямолінійний, зменшення залишкової вартості та ви�
робничий методи. Аналогічні методи є оптимальними і

при обранні підприємством стратегії розвитку, оскіль�
ки вона передбачає активне збільшення ОЗ.

Водночас стратегія стабілізації бізнесу передбачає
помірне зростання ОЗ і вимагає на зміну методів нара�
хування амортизації на методи прискореного зменшен�
ня залишкової вартості, зменшення залишкової вартості
та кумулятивний.

Стратегія перепрофілювання характеризується
вдосконаленням ОЗ при незмінному їх рівні, а отже, оп�
тимальними методами нарахування слід визнати прямо�
лінійний, зменшення залишкової вартості та виробни�
чий методи.

Для стратегії виживання характерними є тимчасо�
ве припинення вдосконалення ОЗ або їх ліквідація,
отже, найбільш доцільним є застосування прямоліній�
ного, зменшення залишкової вартості та виробничого
методів.

Критерії обрання методів нарахування амортизації
та формування амортизаційної політики корелюють з
положеннями стратегії розвитку підприємства. Відпо�
відно, остання має чітко визначати такі 4 складові:

1. Оціночна складова має за мету відображення зне�
цінення основних засобів внаслідок зносу.

2. Фінансова (облікова) складова — має за мету сис�
тематичне признання як витрати частини вартості ос�
новних засобів та бере участь у формуванні фінансово�
го результату.

3. Фіскальна складова формує неоподатковувану
частину прибутку в тому розмірі, який регулюється
бюджетом та відповідає потребам економіки держави у
виробничо�технічному потенціалі.

4. Інвестиційна складова — формує внутрішнє дже�
рело інвестицій (реноваційний фонд) та стимулює інве�
стиції.

Звідси обрана підприємством амортизаційна політи�
ка має бути спрямована на:

— забезпечення системою амортизації (методами і
нормами амортизації) повного відображення величини
зносу і, відповідно, об'єктивної величини перенесеної
вартості основних фондів на витрати виробництва;

— формування об'ємних параметрів амортизаційно�
го фонду у відповідності з об'єктивними процесами зно�
шування основних фондів (з врахуванням як фізично�
го, так і морального зносу), відновлювальної вартості
основних фондів;

— створення системою платіжно�розрахункових
відношень повної можливості надходження амортиза�
ційних відрахувань у складі грошової виручки від реа�
лізації продукції;

— створення системи збереження, страхування, ре�
зервування, накопичення та цільового направлення
амортизаційних відрахувань;

— формування системи фінансового менеджменту,
поточного і стратегічного планування витрачання амор�
тизаційного фонду, що забезпечить спрямування його
ресурсів на фінансування капітальних вкладень, відшко�
дування і накопичення основного капіталу.

Лише за таких умов амортизаційна політика відпо�
відатиме обраній стратегії діяльності підприємства та
може бути визнана оптимальною.

Для збереження національного виробництва без�
посередньо через механізм амортизаційної політики
державі слід на законодавчому рівні закріпити вимогу
щодо використання амортизаційних відрахувань лише
на оновлення основного капіталу з обов'язковим гро�
шовим покриттям амортизаційного фонду. Це активі�
зує інвестиційну діяльність підприємства, як наслідок,
посилить його конкурентоспроможність на ринку, за�
безпечить інноваційне оновлення технологічних про�
цесів.

Отже, вважаємо за доцільне встановити спосіб аку�
мулювання грошових ресурсів, цільове призначення
яких — відновлення основних засобів. Зокрема при
надходженні виручки від реалізації готової продукції
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суму, еквівалентну амортизаційним відрахуванням, пе�
рераховувати на окремий рахунок — депозитарій, на
якому буде акумулюватися амортизаційні відрахуван�
ня.

При відокремленні з виручки від реалізації готової
продукції на окремий рахунок�депозитарій необхідно
зробити такі проводки:

1. Надійшла виручка від реалізації готової про�
дукції:

Д�т 311 "Поточний рахунок в національній валюті".
К�т 361 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
2. Перерахування суми амортизаційних відрахувань

на спеціальний рахунок — депозитарій після отриман�
ня виручки від реалізації готової продукції:

Д�т 315 "Рахунок — депозитарій для відтворення
необоротних активів".

К�т 311 "Поточний рахунок в національній валюті".
3. Здійснення капітальних інвестицій:
Д�т 15 "Капітальні інвестиції".
К�т 631 "Розрахунки з постачальниками".
4. Погашення заборгованості по здійснених капі�

тальних інвестиціях (використання амортизаційного
фонду за рахунок акумульованих грошових коштів на
рахунку�депозитарію):

Д�т 631 "Розрахунки з постачальниками".
К�т 315 "Рахунок — депозитарій для відтворення

необоротних активів".
Запропонована організація обліку амортизаційно�

го фонду дозволить керівництву підприємства забезпе�
чити спрямування коштів виключно на оновлення май�
на, аналізувати розміри сформованого та використаного
амортизаційного фонду, надавати точну інформацію
про рівень забезпеченості процесу відновлення грошо�
вою масою.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши етапи формування

амортизаційної політики підприємства, можна дійти
висновку, що вибір амортизаційної політики залежить
від цілей, які ставить керівництво щодо управління
підприємством. Основними критеріями вибору аморти�
заційної політики мають стати стратегія розвитку
підприємства та очікуваний термін корисного викорис�
тання основних засобів.
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