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СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією зі складових управління основними засобами підприємства є управління його аморти-

заційною політикою. Серед науковців існує два підходи до визначення цього поняття. Вчені Дугі-

єнко Н. О., Соколова О. розглядають амортизаційну політику як дії держави з регулювання проце-

су перенесення вартості основних засобів на готовий продукт з метою забезпечення нормального 

режиму відтворення основних засобів [1, 2]. Помилуйко Є. О., Бакай В. Й., Бедін О. В., Солодов-

ник Л. М., Колесник Ю. В. під амортизаційною політикою розуміють управління процесом відт-

ворення основних засобів підприємства з метою підвищення технічного рівня виробництва, запо-

бігання надмірному зносу основної його частини, вдосконалення видової, технологічної і вікової 

структури основних засобів, нарощування обсягу випуску продукції, підвищення продуктивності 

праці і зниження собівартості продукції, максимізації прибутку і активізації інвестиційної діяльно-

сті підприємства шляхом вибору та застосуванням одного з можливих методів амортизації, вста-

новленням термінів служби основних засобів [3, 4, 5]. Тобто один підхід розглядає амортизаційну 

політику як дії держави, а інший – як дії підприємства з вибору методу нарахування амортизації та 

встановлення термінів служби основних засобів з метою нарахування амортизації.  

Відповідно до Податкового кодексу України [6] визначено 16 груп основних засобів та мі-

німальні терміни корисного використання об’єктів основних засобів. Підприємство може само-

стійно визначати терміни служби устаткування відповідним наказом виходячи з очікувань підп-

риємства з урахуванням потужності або продуктивності основного засобу, фізичного та мораль-

ного зносу, що передбачається, правових або інших обмежень щодо терміну корисного викорис-

тання об’єкту основних засобів тощо, що матиме вагомий вплив на величину амортизаційних 

відрахувань, але він не можуть бути меншими, ніж встановлено Податковим кодексом України.  

Окрім цього, дається право вибору одного з п’яти методів нарахування амортизації, що 

дає можливість підприємству самостійно визначає динаміку амортизації основних засобів: 

чи використати методи, які дадуть змогу накопичувати більшу частину амортизаційних від-

рахувань в перші роки терміну служби основних засобів, чи нараховувати амортизацію рів-

номірними частинами протягом терміну служби основних засобів.  

Застосування прискорених методів амортизації основних засобів дає можливість швидше 

накопичити грошові кошти для подальшої модернізації підприємства, проте й збільшує собі-

вартість продукції в перші роки експлуатації основних засобів. 
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