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У статті розглянуто методологічні аспекти удосконалення обліку зносу (аморти-
зації) необоротних активів у господарській діяльності аграрних підприємств, проблеми 
реалізації та облікового відображення амортизаційної політики, як на рівні держави, 
так і на рівні підприємств. Вивчені  рекомендації щодо удосконалення механізму нараху-
вання, обліку й контролю амортизації необоротних активів на підприємствах, визначено 
вплив практичних рекомендацій, щодо ведення обліку зносу (амортизації) під впливом По-
даткового кодексу України.  

The article deals with methodological aspects of improving the accounting depreciation 
(depreciation) of fixed assets in the economic activities of agricultural enterprises, problems of 
implementation and display your depreciation policies, both at the state level and at enterprise 
level. Studied recommendations for improvement of assessment, recording and control of 
depreciation of fixed assets in enterprises determined the impact of practical recommendations 
on accounting depreciation (amortization) under the influence of the Tax Code of Ukraine. 

 

Постановка проблеми. Однією з умов поступального економічного 
розвитку держави є здійснення прогресивної амортизаційної політики, яка б 
оптимізувала параметри відтворення основного капіталу. Нині в аграрному 
секторі економіки склалося викривлене співвідношення між нарахованою та 
використаною на інвестиційні потреби амортизацію, що негативно впливає 
на розвиток окремих підприємств.  

На сучасному етапі розвитку економіки, суспільство, як ніколи, пови-
нно усвідомити необхідність в ефективному здійсненні амортизаційної полі-
тики, як на рівні держави, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання, 
адже саме її стан визначає довговічність діяльності підприємств [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемним питанням реа-
лізації та облікового відображення амортизаційної політики, як на рівні дер-
жави, так і на рівні підприємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених, зокрема: Н. Г. Виговська, С.Ф. Голов, М. Я. Дем’яненко, І. П. Житна, 
В. П. Завгородній, Г. Г. Кірейцев, Я. В. Соколов, Н. М. Ткаченко, П. Я. Хо-
мин,  М. Г. Чумаченко [2].  

Однак ряд питань теоретичного та практичного характеру нарахування 
та бухгалтерського відображення амортизаційних відрахувань залишається 
недостатньо розробленим й вимагає вирішення із урахуванням особливостей 
вітчизняної економіки.  

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удо-
сконалення порядку бухгалтерського відображення амортизаційних відраху-
вань з урахуванням вітчизняних та світових напрацювань зумовили актуаль-
ність теми статті. 

Постановка завдання. Метою статті є систематизація методологічних 
засад, розробка методичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення 
механізму нарахування, обліку й контролю амортизації необоротних активів 
на підприємствах.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Серед вчених-економістів 
немає єдиного підходу до розуміння сутності поняття «знос», «амортизація», 
«зношування». Між категоріями «знос», «амортизація», «зношування» можна 
простежити такий взаємозв’язок: у процесі використання та під впливом зов-
нішніх чинників основні засоби втрачають свою споживчу вартість, що уза-
гальнюється їхнім зносом. Втрата споживчої вартості зумовлює втрату вар-
тості, що спричиняє їхнє зношування [5].  

Як зазначає Довідник бухгалтера і рахівника 1926 р.: «Вартість майна 
показується в балансі в постійній сумі, а тому погашення проводиться шля-
хом створення особливого фонду, що називається амортизаційним». Йдеться 
тут про «погашення» вартості об’єктів основних засобів через нарахування 
амортизації. 

У радянській економічній енциклопедії 1962 р. зазначено: «Амортиза-
ція основних фондів – поступове перенесення вартості основних фондів  на 
вироблений продукт з метою відшкодування та накопичення грошових кош-
тів для наступного повного і часткового їх відновлення. 

Вартісний знос основних фондів, що відбувається в суспільно необхід-
них розмірах, супроводжується створенням адекватного фонду відшкодуван-
ня у вартості продукту – фонду амортизації» [3]. 

Строк корисної експлуатації основних засобів – це період часу, протя-
гом якого основні засоби будуть використовуватись підприємством, або з їх 
використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством об-
сяг продукції [4]. 

Знос нараховується на всі необоротні активи, що перебувають на балансі 
установи. Виняток становлять такі групи об’єктів: земельні ділянки та капіта-
льні витрати на поліпшення земель; будинки й споруди, які є унікальними 
пам’ятниками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі 
та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що містяться в кабінетах 
та лабораторіях і використовуються з навчальною та науковою метою. 

Особливості стосуються і тварин, таких як службові собаки, декорати-
вні та піддослідні тварини; багаторічні насадження, що не досягли експлуа-
таційного віку; сценічно-постановні засоби; документація з типового проек-
тування; фільмофонди; експонати тваринного світу (у зоопарках та інших 
аналогічних установах); бібліотечні фонди; музейні та художні цінності; ма-
лоцінні необоротні матеріальні активи; білизна, постільні речі, одяг і взуття; 
природні ресурси; тимчасові нетитульні споруди; матеріали довготривалого 
використання для наукових потреб; необоротні матеріальні активи спеціаль-
ного призначення [5]. 

В обліку слід відображати амортизацію по мірі зносу основних засобів. 
Такий підхід відіграв важливу історичну роль у визнанні легітимності витрат 
на амортизацію у складі витрат підприємства.  

Л. Бернстайна говорить: «Амортизація – це процес, за допомогою якого 
вартість майна, будівель та обладнання розподіляється протягом строку їх 
експлуатації. Мета амортизації – відшкодування у результаті діяльності за 
допомогою цього розподілу первісної вартості активів» [1]. Виділяють пере-
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важно моральний і фізичний знос основних засобів, а також знос під дією сил 
природи. Інші автори наводять широкий перелік видів зносу (табл. 1). 

Якщо стає можливим визначити справедливу вартість довгострокового 
біологічного активу, який оцінюється за первісною вартістю, нарахування 
амортизації на нього припиняється і він переводиться до групи довгострокових 
біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю. 

Таблиця 1 
Класифікація видів зносу необоротних активів 

Види зносу Характеристика Чинники, що впливають на сту-
пінь зносу 

Фізичний 

Характеризує зниження вартості об’єкта, 
викликане технічними причинами і вира-
жене в погіршенні його робочих характе-
ристик (наприклад, передбачених паспор-

том заводу виробника) 

Строк експлуатації – природне 
старіння вузлів і деталей у проце-
сі експлуатації об’єкта; умови 
зберігання, обслуговування й 

експлуатації; аварії 

Моральний 
 

Характеризує зниження вартості об’єкта, 
порівняно з більш досконалим, аналогіч-
ним за призначенням, викликане більш ни-
зьким споживчими якостями об’єкта, що 

оцінюється 

Продуктивність, економічність, 
економічні характеристики, ди-

зайн, вартість нового об’єкта, нові
матеріали, технології 

Функціона-
льний 

Характеризує зниження вартості об’єкта, 
викликане не відповідністю його технічних 
характеристик функціональному призна-

ченню 

Характер використання на конк-
ретному місці і за конкретним 

призначенням 

Зовнішній 

Характеризує зниження вартості об’єкта, 
викликане різноманітними зовнішніми 

чинниками 

Галузеві, економічні, технологічні
причини, які безпосередньо впли-
вають на рівень потреби у зазна-

ченому об’єкті 

Економіч 
ний 

Характеризує системний розподіл вартості 
об’єкта за періодами експлуатації в бухга-

лтерському обліку 

До 01.07.2000 року – законодавче 
регулювання, після 01.07.2000 
року - обраний підприємством 

метод, строк амортизації, ліквіда-
ційна вартість 

Власна розробка. 
 

Строк корисного використання об’єкта основних засобів визначається 
підприємством самостійно та зазначається у Наказі про облікову політику. 
Якщо строк корисного використання відсутній у технічній документації або 
не встановлений в централізованому порядку, то визначається шляхом: 

- очікуваної продуктивності об’єкту; 
- очікуваного фізичного зносу; 
- морального зносу, внаслідок технічного прогресу чи зміни попиту; 
- правових обмежень щодо використання. 
Строк корисного використання може змінюватися. Результати даних 

змін впливають в поточному та майбутньому періодах, а накопичена амор-
тизація за попередні періоди не коригується.   

В Наказі про облікову політику підприємство визначає один з передба-
чених П(С)БО 7 «Основні засоби» методів нарахування амортизації на довго-
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строкові біологічні активи рослинництва і тваринництва, які визначені і відо-
бражені за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від змен-
шення корисності. Об’єктом амортизації таких біологічних активів є їх перві-
сна вартість, зменшена на ліквідаційну вартість, яку підприємство встанов-
лює самостійно [4]. 

В обліковій політиці підприємства зазначається, що довгострокові біо-
логічні активи відповідної галузі, які оцінюються за первісною вартістю, 
об’єднуються в одну групу і обліковуються окремо від довгострокових біо-
логічних активів, оцінених за справедливою вартістю [5].  

Методи нарахування амортизації умовно потрібно поділити на два ви-
ди: методи амортизації, що базуються на часі використання основних засобів. 
До них відносяться прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вар-
тості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний 
метод; метод амортизації, що базується на кількості одиниць, отриманих від 
використання об’єктів основних засобів. До нього відноситься виробничий 
метод нарахування амортизації. 

Відповідно методичним рекомендаціям щодо застосування регістрів 
журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств з 
нарахування та обліку амортизації передбачено чотири регістри (табл. 2). 

Таблиця 2 
Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для нараху-
вання та обліку амортизації в сільськогосподарських підприємствах 
Номер 
регістрів Найменування регістрів Призначення регістрів 

4.4 с.-г. 

Розрахунок нарахування 
амортизації основних засо-
бів та інших необоротних 
активів за прямолінійним 
методом на початок року 

Розрахунок використовують для визначення 
річної і місячної суми амортизації на 1 січня. 
Необоротні активи групують за групами та ви-
дами об'єктів, а також передбачають розподіл 
амортизації за об'єктами обліку. 

4.5 с.-г. 

Відомість нарахування амо-
ртизації основних засобів та 
інших необоротних активів, 
які надійшли або вибули  

Зазначають вид основних засобів за класифіка-
ційними групами та кореспондуючими рахун-
ками, суму амортизації по об'єктах, що надій-
шли і вибули. По об'єктах, що надійшли, сума 
амортизації донараховується до попереднього 
місяця, а по тим, що вибули - вираховується. 

4.6 с.-г. 

Відомість нарахування амо-
ртизації основних засобів та 
інших необоротних активів 

за місяць  

Записують розподіл амортизації по об'єктах 
обліку, нараховану суму амортизації за мину-
лий місяць, зміни суми амортизації по об'єктах, 
що надійшли й вибули, та суму амортизації, 
нарахованої в поточному місяці. 

4.7 с.-г. 

Відомість нарахування амо-
ртизації основних засобів та 
інших необоротних активів, 
за методом, передбаченим 
податковим законодавством 

За класифікаційними групами основних засобів 
і їх видами, роками введення в експлуатацію 
щомісяця нараховують суму амортизації та за-
значають розподіл зносу за об'єктами обліку 
(субрахунками і аналітичними рахунками). 

Джерело [5] 
Відмінність застосовуваних методів амортизації полягає в різному 

рівні нарахованих амортизаційних відрахувань, а також у способі їх розпо-
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ділу. Залежно від виду основних засобів, умов експлуатації, моральної 
зношуваності підприємством на власний розсуд застосовується найбільш 
економічно доцільний метод амортизації.  

Потрібно постійно проводити обґрунтовані перевірки, як елемент конт-
ролю щодо визначення недостовірності відображення в обліку сум зносу 
(амортизації), що призведе до покращення амортизаційної політики підпри-
ємств:  

- нарахування амортизації для податкових цілей; 
- нарахування суми річного зносу прямолінійним та виробничим ме-

тодами, іншими методами;  
- відображення операції з реалізації основних засобів у податковому 

обліку;  
- виявлені відхилення у податковому обліку, які вплинули на розмір 

нарахованого податку на прибуток та на відображення в обліку податкового 
зобов’язання з податку на додану вартість; 

- наявність неправильних бухгалтерських проводок у регістрах з об-
ліку амортизації необоротних активів. 

Висновки. Із прийняттям Податкового кодексу України, потрібно за-
значити позитивний аспект, що система податкового обліку амортизації ос-
новних фондів набула максимально-наближеного відображення із даними 
бухгалтерського обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Суми амор-
тизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не 
можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів. Нараху-
вання амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за ме-
тодом, визначеним Наказом про облікову політику з метою складання фінан-
сової звітності, та може переглядатися у разі зміни очікуваного способу 
отримання економічних вигод від його використання. Здійснювати нараху-
вання амортизації за новим методом, згідно даних податкового обліку почи-
нається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу 
амортизації. 
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