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КЛАСИФІКАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ  
ТА АНАЛІЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

CLASSIFICATION OF DEPRECIATION POLICY FOR ACCOUNTING  
AND ANALYSIS PURPOSES: THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS

АНОТАЦІЯ
Досліджено підходи науковців до класифікації амортиза-

ційної політики. Запропоновано класифікацію амортизаційної 
політики для цілей обліку та аналізу залежно від виду нео-
боротних активів; терміну дії; завдань; методів нарахування 
амортизації. Наведено порівняльну характеристику рівномір-
ної, прискореної та інтенсивної амортизаційної політики. На 
вибір типу амортизаційної політики та методу нарахування 
амортизації впливають специфіка об’єкта основних засо-
бів, умови його використання, співвідношення морального 
і фізичного зносу та вимоги до управління фінансовими ре-
зультатами підприємства. Розроблено алгоритм вибору типу 
амортизаційної політики та методів нарахування амортизації 
основних засобів. Він ураховує вимоги чинного законодав-
ства до порядку нарахування амортизації основних засобів 
та дає змогу вибрати тип амортизаційної політики залежно 
від напряму використання основних засобів у господарській 
діяльності підприємства.

Ключові слова: амортизаційна політика, амортизація, об-
лік, аналіз, класифікація, метод амортизації.

АННОТАЦИЯ
Исследованы подходы ученых к классификации аморти-

зационной политики. Предложена классификация амортиза-
ционной политики для целей учета и анализа в зависимости 
от вида необоротных активов; срока действия; задач; методов 
начисления амортизации. Приведена сравнительная характе-
ристика равномерной, ускоренной и интенсивной амортизаци-
онной политики. На выбор типа амортизационной политики и 
метода начисления амортизации влияют специфика объекта 
основных средств, условия его использования, соотношение 
морального и физического износа, требования к управлению 
финансовыми результатами предприятия. Разработан ал-
горитм выбора типа амортизационной политики и методов 
начисления амортизации основных средств. Он учитывает 
требования действующего законодательства к порядку начис-
ления амортизации основных средств и позволяет выбрать 
тип амортизационной политики в зависимости от направления 
использования основных средств в хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Ключевые слова: амортизационная политика, амортиза-
ция, учет, анализ, классификация, метод амортизации.

ANNOTATION
The approaches of scientists to the classification of depreciation 

policy have been investigated. The classification of depreciation poli-
cy for accounting and analysis purposes has been proposed depend-
ing on the type of non-current assets; validity period; tasks; methods 
of depreciation calculation. The comparative characteristic of a uni-
form, accelerated and intensive depreciation policy is presented. The 
uniform depreciation policy involves the application of a straight-line 
depreciation method. The accelerated depreciation policy involves 
the use of three methods: cumulative, residual value reduction, ac-
celerated residual value reduction. The intensive depreciation policy 
involves the use of a production method. The advantage of a uniform 
depreciation policy is the straightforward depreciation method, which 
is easy to apply. The disadvantage of a uniform depreciation policy is 
that management cannot influence on the financial results. The ad-
vantage of accelerated depreciation policy is that it creates opportuni-
ties to manage financial results during the life of the fixed assets. The 
downside of the accelerated depreciation policy is that it does not take 
into account the intensification of the use of the fixed asset. The ad-
vantage of an intensive depreciation policy is that it takes into account 
the intensification of the use of property, plant and equipment and the 
accurate determination of financial results. The disadvantage of an 
intensive depreciation policy is that it does not allow you to manage 
your financial results. The choice of depreciation policy and method 
of depreciation is influenced by the specificity of the fixed assets, its 
conditions of use, the ratio of moral and physical wear and tear and 
the requirements for managing the financial results of the enterprise. 
An algorithm for choosing the type of depreciation policy and meth-
ods of depreciation of fixed assets has been developed. It takes into 
account the requirements of the current legislation on the procedure 
for charging depreciation of fixed assets and allows you to choose the 
type of depreciation policy, depending on the direction of use of fixed 
assets in the economic activity of the enterprise.

Key words: depreciation policy, depreciation, accounting, 
analysis, classification, depreciation method.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. Для успішного виконання завдань 
у розрізі статутних видів діяльності управлінсько-
му персоналу підприємства слід застосовувати 
виважену амортизаційну політику. Вона пови-
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нна встановлювати очікувані доходи і підходи до 
управління податками на основі елементів обліко-
вої політики щодо амортизаційних відрахувань, а 
також щорічно забезпечувати підтримання достат-
нього обсягу та структури необоротних активів. 

За даними Державної служби статистики 
України [3; 4], спостерігається зростання сту-
пеня зносу основних засобів із 55,1% у 2017 р. 
до 60,6% у 2018 р. Водночас відбувається упо-
вільнення темпу зростання основних засобів із 
102,8% у 2017 р. до 102,6% у 2018 р. Це зумов-
лює необхідність перегляду основних положень 
амортизаційної політики для досягнення ефек-
тивності господарської діяльності підприємства.

Наявність дискусійних положень у частині 
визначення типів амортизаційної політики за 
різними критеріями визначає необхідність роз-
роблення класифікації амортизаційної політи-
ки для цілей бухгалтерського обліку й аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженням 
класифікації амортизаційної політики присвя-
тили свої праці такі науковці, як: Н.Н. Бартко-
ва, Н.Н. Крупіна [1], С.С. Новицька, Н.Ю. По-
тапова-Сінько [2], В.Я. Трофимчук [6].

Управління фінансовими результатами пе-
редбачає вимір впливу амортизаційних відраху-
вань на витрати, а також зміни ціни реалізації 
на чистий дохід. С.С. Новицька та Н.Ю. По-
тапова-Сінько вважають, що результати, які 
можуть бути отримані підприємством, поділя-
ються на дві групи: 1) збільшення величини 
амортизаційних відрахувань (зростання ціни, 
ціна залишається незмінною); 2) зменшення ве-
личини амортизаційних відрахувань (зниження 
ціни, ціна залишається незмінною) [2, с. 26].

Н.Н. Барткова та Н.Н. Крупіна виділяють 
такі типи амортизаційної політики: компроміс-
ну, агресивну, пасивну, консервативну, адап-
тивну [1, с. 69].

Найбільш широко розкрито типи амортиза-
ційної політики в класифікації, запропонованій 
В.Я. Трофімчуком. Він пропонує такі ознаки та 
види: за видом майна, що амортизується (сто-
совно активної частини майна, пасивної час-
тини майна, нематеріальних активів); залежно 
від методів нарахування амортизації (активна, 
помірна, інтегральна); залежно від цілей амор-
тизаційної політики (оновлення основних засо-
бів, оптимізації податкових платежів, зменшен-
ня собівартості); залежно від терміну реалізації 
амортизаційної політики (короткострокова, се-
редньострокова, довгострокова) [6, с. 135]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Однак, незважаючи на значні на-
працювання науковців щодо виокремлення типів 
амортизаційної політики, відсутній єдиний під-
хід до класифікації амортизаційної політики для 
цілей бухгалтерського обліку й аналізу. Розро-
блення класифікації амортизаційної політики та 
алгоритму вибору її окремого типу дасть змогу 

зважено підійти до застосування методу нараху-
вання амортизації, беручи до уваги очікувані сфе-
ри застосування необоротних активів, прогнозні 
доходи та можливості розподілу податкового на-
вантаження між звітними періодами.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є вдосконалення 
класифікації амортизаційної політики для ці-
лей обліку й аналізу на основі критичної оцін-
ки існуючих підходів науковців.

Вивчаючи наведені дослідниками класифі-
кації амортизаційної політики, слід відзначити 
їх відмінність за ступенем охоплення ознак та 
видів. Наведені підходи до класифікації не за-
довольняють вимоги управлінського персоналу 
до релевантної інформації про технічний стан, 
ступінь оновлення та доцільність напряму ви-
користання необоротних активів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відсутність у науковій літературі 
єдиного підходу до класифікації амортизацій-
ної політики зумовлює необхідність розроблен-
ня інформаційного забезпечення управління ви-
тратами в частині амортизаційних відрахувань 
і фінансовими результатами у цілому, тому до-
цільно застосовувати класифікацію амортиза-
ційної політики за такими ознаками: залежно 
від виду необоротних активів; залежно від тер-
міну дії; залежно від завдань; залежно від мето-
дів нарахування амортизації (рис. 1).

Розкриття інформації про розмір і структу-
ру амортизаційних відрахувань в аналітичних 
розрізах дасть змогу визначити ефективність 
амортизаційної політики за складниками нео-
боротних активів, завданнями та проаналізува-
ти фінансові результати залежно від вибраного 
методу нарахування амортизації.

Так, залежно від виду необоротних активів 
амортизаційна політика може бути щодо основ-
них засобів, нематеріальних активів та інших 
необоротних матеріальних активів. 

Амортизаційна політика за складниками не-
оборотних активів насамперед відрізняється ме-
тодами нарахування амортизації, що регламен-
товані пп. 26–27 П(С)БО 7 «Основні засоби» [5]. 

Залежно від терміну дії амортизаційна політи-
ка може бути короткостроковою і довгостроковою. 

Залежно від завдань слід розрізняти аморти-
заційну політику щодо вибору виду діяльності 
та напряму використання необоротних активів, 
що дає змогу визначити доцільність напряму 
використання об’єктів із погляду одержання 
максимальних економічних вигід. 

Амортизаційна політика щодо простого та 
розширеного оновлення необоротних активів дає 
змогу здійснювати контроль над своєчасністю 
оновлення складників матеріально-технічного 
забезпечення в міру зношення для забезпечення 
збереження масштабів діяльності підприємства.

Амортизаційна політика управління фінан-
совими результатами на основі облікової політи-
ки передбачає використання таких інструмен-
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тів, як вартісна межа віднесення до основних 
засобів, строк корисної експлуатації та метод 
нарахування амортизації об’єктів необоротних 
активів, переоцінка.

Залежно від методів нарахування амортиза-
ції розрізняємо рівномірну, прискорену та ін-
тенсивну амортизаційну політику, порівняльну 
характеристику яких наведено в табл. 1.

КЛАСИФІКАЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ

Залежно від виду 
необоротних активів Нематеріальних активів

Інших необоротних матеріальних  
активів

Залежно від терміну дії

Залежно 
від завдань

Короткострокова 

Довгострокова 

Вибір  виду діяльності та напряму
використання необоротних активів

Управління фінансовими результатами 
на основі облікової політики

Просте та розширене оновлення 
необоротних активів

Прискорена 

Інтенсивна 

Залежно від методів нарахування 
амортизації

Основних засобів

Рівномірна 

Рис. 1. Класифікація амортизаційної політики для цілей бухгалтерського обліку та аналізу
Джерело: власна розробка 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних типів амортизаційної політики  

відповідно до впливу методу нарахування амортизації на фінансовий результат

№ 
з/п

Тип 
амортизаційної 

політики
Сутність Метод нарахування 

амортизації Переваги Недоліки

1 Рівномірна

Передбачає 
рівномірний 
розподіл 
амортизаційних 
відрахувань 
протягом строку 
експлуатації об’єкта 

Прямолінійний Простий у застосуванні

Не здійснює 
управління 
фінансовими 
результатами, 
не враховує 
інтенсивність 
використання 
об’єкта 

2 Прискорена

Регулює 
співвідношення 
між доходами і 
витратами

Кумулятивний 
метод, метод змен-
шення залишкової 
вартості, приско-
реного зменшення 
залишкової вартості

Управляє фінансовими 
результатами незалежно 
від фактичної інтенсивності 
використання об’єкта, при-
чому враховує можливий 
його моральний знос

Не дає змоги 
достовірно 
визначити 
фінансовий 
результат

3 Інтенсивна

Застосовується за 
умови визначення 
виробітку окремого 
об’єкта протягом 
усього терміну його 
експлуатації

Виробничий 
Найбільш справедливо 
визначає ступінь зносу 
об’єкта 

Не здійснює 
управління 
фінансовими 
результатами

Джерело: власна розробка 
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Оцінка умов використання об’єктів ОЗ 
для вибору типу амортизаційної політики

 

ФЗ > МЗ?

Строк 
експлуатації є 
дискретним 

числом?

ні

 

Затвердження типу амортизаційної політики та  методів нарахування амортизації ОЗ у
Положенні про облікову політику
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Прискорена  
амортизаційна політика

 

Строк експлуатації 
впливає на виробіток ОЗ

ЛВ > 0?

метод 
прискореного 
зменшення ЗВ

 

так
ні

метод  
зменшення ЗВ

 

Початок
 

Виробіток 
окремих ОЗ 

можна 
виміряти? ні

так

На основі вивчення особливостей норматив-
ного регулювання методів нарахування амор-
тизації основних засобів розроблено алгоритм, 
який дає змогу обґрунтувати вибір типу амор-
тизаційної політики залежно від специфіки 
об’єкта основних засобів, умов його викорис-
тання та співвідношення морального і фізич-
ного зносу та конкретного методу нарахування 
амортизації для управління фінансовими ре-
зультатами підприємства (рис. 2).

Розроблений алгоритм ураховує вимоги чин-
ного законодавства, зокрема П(С)БО 7 «Основні 
засоби» та Податкового кодексу України щодо 
порядку нарахування амортизації основних за-
собів, та дає змогу вибрати тип амортизаційної 

політики залежно від напряму використання 
основних засобів у господарській діяльності 
підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У результаті дослідження існуючих підходів 
до виділення типів амортизаційної політики 
з’ясовано таке:

1. Неузгодженість щодо типів амортиза-
ційної політики в нормативних документах 
та різноманітні підходи в наукових джерелах 
вимагають необхідності розроблення класифі-
кації амортизаційної політики для цілей бух-
галтерського обліку й аналізу. Запропонована 
класифікація амортизаційної політики за та-

Примітки: ОЗ – основні засоби, МЗ – моральний знос, ФЗ – фізичний знос, ЛВ – ліквідаційна вартість,  
ЗВ – залишкова вартість

Рис. 2. Алгоритм вибору типу амортизаційної політики  
та методів нарахування амортизації основних засобів

Джерело: власна розробка
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кими критеріями (залежно від виду необорот-
них активів; залежно від терміну дії; залежно 
від завдань; залежно від методів нарахування 
амортизації) дасть змогу забезпечити відповід-
ність структури та технічного стану необорот-
них активів вимогам технологічного процесу, 
а також управління фінансовими результатами 
від їх використання.

2. На основі вивчення особливостей нор-
мативного регулювання методів нарахування 
амортизації основних засобів розроблено алго-
ритм, який дає змогу обґрунтувати вибір типу 
амортизаційної політики залежно від специ-
фіки об’єкта основних засобів, умов його ви-
користання та співвідношення морального і 
фізичного зносу та конкретного методу нараху-
вання амортизації для управління фінансовими 
результатами підприємства.

Перспективою подальших досліджень є вдо-
сконалення методичного забезпечення страте-
гічного аналізу ефективності амортизаційної 
політики.
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