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У статті досліджено сутність, роль та 
основні аспекти амортизації необоротних 
активів у бухгалтерському та податковому 
обліку, а також зміни, що відбулися в обліку 
амортизації у зв’язку з уведенням у дію змін 
до Податкового кодексу України. Визначено 
основні нормативні акти, що регулюють 
нарахування амортизації на підприємствах 
України. Проведено оцінку методичних 
аспектів нарахування амортизації основних 
засобів за національними та міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку. Проа-
налізовано новації в нарахуванні амортизації, 
що визвано Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних неузгодже-
ностей у податковому законодавстві». 
Доведено, що податкові новації потребують 
перегляду документування операцій з обліку 
амортизації, що забезпечить точність та 
достовірність розрахункових даних від-
повідно до вимог чинного законодавства. 
Запропоновано вдосконалення деяких доку-
ментів, які дадуть змогу скоротити час на 
обробку облікової первинної інформації та 
зроблять більш легкою роботу бухгалтера 
під час перевірки записів у реєстрах обліку.
Ключові слова: амортизація, методи нара-
хування, податкові новації, підходи до нара-
хування, мінімально допустимі строки, доку-
ментування.

В статье исследованы сущность, роль и 
основные аспекты амортизации основ-

ных средств в бухгалтерском и налоговом 
учете, а также изменения, произошедшие 
в учете амортизации в связи с введением 
в действие изменений в Налоговый кодекс 
Украины. Определены основные норма-
тивные акты, регулирующие начисление 
амортизации на предприятиях Украины. 
Проведена оценка методических аспек-
тов начисления амортизации основных 
средств по национальным и международ-
ным стандартам бухгалтерского учета. 
Проанализированы новации в начислении 
амортизации, вызванные Законом Украины 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно усовершенствова-
ния администрирования налогов, устране-
ния технических и логических неувязок в 
налоговом законодательстве». Доказано, 
что налоговые новации требуют пересмо-
тра документирования операций по учету 
амортизации, чтобы обеспечить точ-
ность и достоверность расчетных данных 
в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. Предложено 
усовершенствование некоторых докумен-
тов, которые позволят сократить время 
на обработку учетной первичной инфор-
мации и сделают более легкой работу бух-
галтера при проверке записей в регистрах 
учета.
Ключевые слова: амортизация, методы 
начисления, налоговые новации, подходы к 
начислению, минимально допустимые сроки, 
документирование.

The article examines the essence, role and main aspects of depreciation of fixed assets in accounting and tax accounting, as well as the changes that have 
occurred in the accounting of depreciation in connection with the introduction of changes to the Tax Code of Ukraine. The main normative acts governing the 
accrual of depreciation at the enterprises of Ukraine have been determined. The methodological aspects of depreciation of fixed assets were assessed in 
accordance with national and international accounting standards. Analyzed the innovations in the calculation of depreciation caused by the Law of Ukraine 
"On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the improvement of tax administration, elimination of technical and logical discrepancies in tax legis-
lation." It has been proved that tax innovations require a revision of the documentation of depreciation accounting operations in order to ensure the accuracy 
and reliability of the calculated data in accordance with the requirements of the current legislation. The state of reproduction of non - current assets of enter-
prises is investigated. Theoretical and practical aspects of accrual and use of depreciation to ensure the reproduction and renewal of non-current assets 
are identified. The peculiarities of depreciation of non-current assets in accordance with national and international legislation are revealed. Approaches to 
depreciation are considered and recommendations on the choice of depreciation method are given. Improvement of some documents has been proposed, 
which will reduce the time for processing accounting primary information and make it easier for an accountant to check records in accounting registers. 
The development of scientific views of scientists on the calculation of depreciation and amortization of non-current assets in general and in terms of fixed 
assets, other non-current tangible assets and intangible assets is analyzed. The analysis of the modern depreciation policy was carried out in order to 
clarify the peculiarities of the construction of accounting and documentation of the depreciation process. Approaches have been developed to fully reflect 
these transactions in accounting, which will contribute to a more objective presentation of information on the degree of depreciation of non-current assets.
Key words: depreciation, accrual methods, tax innovations, approaches to accrual, minimum time frame, documentation.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ  
У ПІДСИСТЕМАХ ОБЛІКУ
PROBLEM ISSUES OF DEPRECIATION IN ACCOUNTING SUBSYSTEMS

УДК 657.372.32

DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct50-45

Новіцька В.Є.
магістрант
Одеський національний  
економічний університет
Артюх О.В.
д.е.н., доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку 
та аудиту
Одеський національний  
економічний університет

Novitska Viktoriia
Odessa National University of Economics
Artiukh Oksana
Odessa National University of Economics

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання у підприємств постійно існує 
необхідність висвітлення інформації про резуль-
тати здійснення своєї діяльності. Так, суттєвою 
частиною даної інформації є інформація про стан 
активів підприємства, зокрема основних засобів. 
На підприємстві основні засоби зазвичай займа-
ють головну частину активів та мають неабиякий 
вплив на показники діяльності. Як показує прак-
тика, на мікроекономічному рівні система амор-
тизації помилково розглядається як другорядна у 
вирішенні проблем відтворювального характеру, 

оновлення фінансових ресурсів основних засо-
бів. Інформація про нарахування амортизації нео-
боротних активів відображається у підсистемах 
обліку, які мають деякі принципові відмінності. 
Саме вирішення проблематики наближення бух-
галтерського та податкового обліку дасть змогу 
уникнути неузгодженостей у системі обліку осно-
вних засобів під час визначення первісної, залиш-
кової та ліквідаційної вартості, нарахування амор-
тизації, що й зумовило вибір теми дослідження. 
До того ж не викликає сумніву той факт, що одним 
із чинників економічного зростання більшості 
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промислових підприємств є формування та реа-
лізація гнучкої амортизаційної політики, оскільки 
відомо, що амортизаційні відрахування займають 
провідне місце у структурі джерел фінансування 
відтворення основних засобів [1, с. 80]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми бухгалтерського та податкового 
обліку основних засобів нарахування амортиза-
ції було досліджено у наукових працях багатьох 
учених, зокрема: А.М. Бєлоусова, Ф.Ф. Бутинця, 
М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, Л.В. Горбачової, В.О. Ко- 
роленко, А.О. Касич, С.М Леуської, Т.Г. Мельни- 
ка, Ю.В. Макієнка, В.Г. Швеця, Н.М. Шмиголя, 
О.М. Колєснікової, В.М. Медведєва, О.Ф. Кирилюк. 
Результати їхніх досліджень мають велике зна-
чення для розвитку теорії та практики бухгалтер-
ського обліку. Проте проблеми відображення роз-
біжностей бухгалтерського та податкового обліку 
основних засобів і амортизаційних нарахувань 
залишаються невирішеними.

У дослідженнях є багато відповідей на про-
блемні питання обліку амортизації. Проте серед 
науковців немає єдиних поглядів на сутність амор-
тизації та її роль у механізмі відтворення осно-
вних засобів. На нашу думку, недостатньо вивчені 
й потребують подальшого дослідження питання 
доцільності вибору конкретного методу амортиза-
ційних відрахувань, їх використання як фінансо-
вого джерела, а також вплив на зміну фінансово-
економічних показників діяльності підприємства.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виявлення проблемних аспектів нарахування 
амортизації необоротних активів у підсистемах 
обліку та шляхів їх вирішення у світлі сучасних 
податкових змін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розгляд господарського обліку як елемента 
складнішої системи управління підприємством є 

превалюючим у профільних облікових досліджен-
нях упродовж останніх десятиліть через зрозумі-
лість та обґрунтованість класичних економічних 
теорій, базованих на принципах і положеннях 
системології. Згідно із цим підходом, облік є під-
системою системи управління підприємством і 
водночас функцією менеджменту. Своєю чергою, 
господарський облік теж складається з низки під-
систем зі своїми специфічними функціями. Під 
підсистемою розуміється частина системи, вио-
кремлена за певною ознакою, яка відповідає кон-
кретним цілям і завданням управління, або скла-
дова, проте відносно самостійна частина системи, 
що реалізує певні функції управління [2, с. 170]. 
Головними підсистемами господарського обліку 
є бухгалтерський, статистичний, управлінський, 
податковий облік. Склад системи господарського 
обліку наведено в табл. 1.

Підсистеми управлінського, статистичного та 
податкового обліку взаємодіють між собою. Вза-
ємозв’язок здійснюється за допомогою постійно 
циркулюючого потоку економічної інформації, 
яка проникає в кожну підсистему бухгалтерського 
обліку для подальшої обробки елементами сис-
теми. Взаємодія здійснюється між підсистемами 
фінансового обліку та управлінського обліку, а 
також між підсистемами фінансового обліку та 
податкового обліку в такий спосіб, що оброблена в 
підсистемі фінансового обліку інформація є одно-
часно вихідною для складання фінансової звіт-
ності, а вхідною – для інших підсистем [4, с. 50]. 
Ураховуючи це, розглянемо основні аспекти нара-
хування амортизації основних засобів і різних під-
системах обліку.

Сьогодні можна визначити три основні підходи 
до розкриття сутності амортизації (рис. 1).

Головними нормативними документами, які 
визначають суть амортизації та регламентують 

Таблиця 1 
Склад інтегрованої системи господарського обліку діяльності суб’єкта

Ознаки Підсистеми обліку 
Бухгалтерський Управлінський Статистичний Податковий

Об’єкт обліку 
та звітності

Операції господарської 
діяльності

Окремі напрями 
фінансово-

господарської 
діяльності 

(здебільшого 
виробничої)

Соціально-економічні 
явища та процеси 

господарської 
діяльності

Операції господарської 
діяльності, що 

є об’єктами 
оподаткування

Елементи 
методу обліку

Документування, інвентаризація, оцінка, 
калькулювання, рахунки й подвійний запис, 
баланс і узагальнення даних на звітну дату

Документування, інвентаризація,  
оцінка, калькулювання, узагальнення даних  

на звітну дату

- (для внутрішньо-
господарського обліку)

рахунки й подвійний 
запис – для певних 

форм звітності
-

Використання 
вимірників

Вартісні, кількісні 
(обмежено)

Вартісні, кількісні, 
натуральні, якісні, 

трудові

Вартісні, кількісні, 
натуральні, якісні, 

трудові
Вартісні

Джерело: розроблено за [3, с. 133]
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процес нарахування амортизації основних засо-
бів, є П(С)БО 7 «Основні засоби» [5] та Податковий 
кодекс України [6]. 

Національні стандарти бухгалтерського обліку 
розроблялися з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів та особливостей ведення господар-
ської діяльності в Україні, саме тому національні 
та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
основних засобів мають як спільні моменти, так і 
низку відмінностей. 

Суть амортизації за стандартами бухгалтерсько- 
го обліку полягає у систематичному розподілі вар-
тості об’єкта основних засобів, яка підлягає аморти-
зації, протягом терміну його корисної експлуатації.

Зазначимо, що початком упровадження в облік 
і звітність українських підприємств міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ/МСБО) 
став 2007 р. Відтоді виникає усе більше розбіж-
ностей щодо сутності амортизаційної політики 
як процесу розроблення норм і правил нараху-
вання амортизації та встановлення порядку вико-
ристання амортизаційного фонду між МСБО та 
національними стандартами [8]. Виникають про-
блеми щодо встановлення термінів корисного 
використання основних засобів, вибору методу 
нарахування амортизації (так, у П(С)БО 7 для 

нарахування амортизації передбачено п’ять осно-
вних методів, у МСБО 16 – три методи). 

Основні методичні аспекти нарахування амор-
тизації основних засобів за національними та між-
народними стандартами бухгалтерського обліку 
наведено на рис. 2.

Отже, у результаті порівняння встановлено 
як загальні, так і відмінні риси щодо надання 
інформації про амортизацію за П(С)БО і МСБО. 
Підсумовуючи вищесказане, зробимо висновок, 
що неможливо відразу привести в дію міжнарод-
ний досвід на вітчизняний ринок. Як бачимо, П(С)
БО 7 та МСБО 16 [10] мають значну кількість сут-
тєвих відмінностей. 

Методи, які використовуються в інших країнах, 
представлено в табл. 2.

У всіх країнах, що зазначені в таблиці, викорис-
товується лінійний (прямолінійний) метод аморти-
зації основних засобів, який передбачає, що актив 
споживається рівномірно протягом усього періоду 
експлуатації. Даний метод найпростіший в обчис-
ленні, а отже, є найбільш поширеним.

Варто зазначити, що посилення ролі амортиза-
ції як потужного внутрішнього джерела інвестицій-
них ресурсів підприємств потребує змін в обліко-
вому та податковому законодавстві. 

Рис. 1. Концептуальні підходи до розкриття сутності амортизації

Джерело: розроблено за [7, c. 917]
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Класичний підхід Економічний 
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Фіскальний 
(податковий) підхід 
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вчених- економістів 
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«Основні засоби» 

Податковий кодекс 
України 

Таблиця 2
Методи нарахування амортизації у різних країнах

Метод Прямолінійний
Зменшення 
залишкової 

вартості

Прискореного 
зменшення 
залишкової 

вартості
Кумулятивний Виробничий Інші

Країна

Україна
Росія, Польща,

Португалія,
Франція,

Данія,
Бельгія

Україна,
Росія,

Польща, 
Німеччина,

Японія,
Велика Британія

Україна, 
США Україна Україна

Росія
(пропорційний)

Польща
(природний)

Канада
(метод системи 

меж)

Джерело: розроблено за [11–13]
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Також уважаємо, що нормативні зміни необхідні 
для контролювання амортизаційних відрахувань, 
спрямованих на потреби відтворення основних 
засобів за допомогою податкових важелів впливу. 
Зауважимо, що з прийняттям Податкового кодексу 
України здійснено значний крок до усунення прин-
ципових відмінностей у бухгалтерському та подат-
ковому обліку амортизації. 

16 січня 2020 р. був прийнятий Закон України 
№ 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування 
податків, усунення технічних та логічних неузго-
дженостей у податковому законодавстві» [14], 
який набрав чинності з 23.05.2020. Законом вне-
сений 4 розділ ПКУ пункт 43. Згідно з чинним зако-
нодавством, платники податку на прибуток мають 
право використати скорочені мінімальні строки під 
час розрахунків податкової амортизації основних 
засобів − МДСА (рис. 3).

Підприємства мають право для вибору при-
скорених МДСА за дотримання наведених вимог  
(рис. 4).

Якщо підприємство в якомусь періоді порушує 
хоча б одну з вищезазначених вимог, воно втрачає 
право на вибір прискорених МДСА. 

За П(С)БО 7 для українських підприємців 
передбачено застосування таких методів аморти-
заційних нарахувань: прямолінійного, зменшення 
залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості, кумулятивного, виробни-
чого. Виробничий метод на відміну від інших до 
23.05.2020 законодавчо не був дозволений для 
цілей податкового обліку. З уведенням змін до 
ПКУ для зазначених цілей дозволяється застосу-
вання будь-якого з методів амортизаційних нара-
хувань, передбачених національним стандартами. 
Підприємства, які бажають перейти на виробни-
чий метод амортизаційних нарахувань, повинні 

Рис. 2. Амортизаційні нарахування: порівняльний аспект П(С)БО і МСБО

Джерело: розроблено за [9]
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здійснити проведення інвентаризації визначених 
об’єктів основних засобів станом на перше число 
одного з трьох кварталів 2020 р. та вирівняння 
загальної балансової бухгалтерської вартості і 
загальної балансової (залишкової) вартості цих 
об’єктів за даними податкового обліку. Уважаємо, 
що ці нововведення сприятимуть підвищенню тех-
нічного рівня виробництва, вдосконаленню техно-
логій, зниженню собівартості продукції, максиміза-
ції прибутку та активізації інвестиційної діяльності 
підприємств. 

При цьому запровадження змін до Податкового 
кодексу України вимагає повного перегляду сис-
теми документування операцій з обліку амортиза-
ції, оскільки він уводить обмеження щодо терміну 
використання об’єкта з метою продовження строку 
нарахування амортизації на основні засоби. 
Необхідність удосконалення інформативності пер-
винних документів зумовлена ще й тим, що вони 

втратили свій початковий зміст та не задоволь-
няють вимоги користувачів інформації стосовно 
системи амортизаційної політики підприємства 
в напрямі нарахування й ефективності викорис-
тання амортизаційних коштів. 

Науковці по-різному трактують своє бачення 
вдосконалення документального оформлення 
порядку нарахування та розподілу сум амортиза-
ції. Аналіз документального оформлення порядку 
первинного обліку нарахування амортизації осно-
вних засобів свідчить про необхідність форму-
вання таких документів для нарахування амор-
тизації, які забезпечать точність та достовірність 
розрахункових даних відповідно до вимог чинного 
законодавства. Так, на думку окремих дослідників, 
інвентарна картка є уніфікованим документом для 
нарахування амортизації на основні засоби, який 
потребує вдосконалення. Погодимося з авторами 
щодо рекомендації розширити даний документ 

Рис. 3. Мінімальні строки амортизації основних засобів за ПКУ

Джерело: розроблено за [14]
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Рис. 4. Вимоги до прискорених МДСА основних засобів

Джерело: розроблено за [14]
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273

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

додатками, диференційованими за методами 
амортизаційних нарахувань [15, с. 99]. У цих додат-
ках здійснюватиметься розрахунок вартості, що 
амортизується, зазначатиметься термін корисного 
використання об’єкта, визначатимуться щорічні 
суми амортизації, а також проводитиметься роз-
рахунок норми амортизації на одиницю робіт.

Висновки з проведеного дослідження. 
Податкові новації потребують перегляду докумен-
тування операцій з обліку амортизації, що забез-
печить точність та достовірність розрахункових 
даних відповідно до вимог чинного законодавства. 
Запропоновані вдосконалення деяких документів 
дадуть змогу скоротити час на обробку облікової 
первинної інформації та зроблять більш легкою 
роботу бухгалтера під час перевірки записів у реє-
страх обліку. 

До того ж варто відзначити, що, незважаючи 
на кардинальні зміни податкового законодавства, 
питання обліку амортизації необоротних активів і 
досі залишається відкритим через відмінності на- 
рахування амортизації необоротних активів за пра-
вилами бухгалтерського обліку та оподаткування. 
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