
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ 
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

Мета рекомендацій: формування концепції обліково-інформаційного 
забезпечення амортизаційної політики із визначенням переліку, змісту і періодичності 
подання звітності, методикою формування амортизаційної політики та організації єдиного 
обліково-інформаційного простору.  

Область застосування: розроблені методичні і організаційні інструменти 
дозволяють підприємствам сформувати діючу, інноваційно спрямовану амортизаційну 
політику за рахунок використання потенціалу інституту бухгалтерського обліку задля 
прискореного інноваційного відтворення необоротних активів підприємств. 

Апробація: рекомендації реалізовані у Державному підприємстві «Дослідне 
господарство «Відродження» Донецької державної сільськогосподарської дослідної 
станції Національної академії аграрних наук України» та прийняті до впровадження в 
Міністерстві аграрної політики та продовольства України, в Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України, в Аграрному союзі України, в Громадській організації 
«Інновації та соціально-економічні ініціативи», в Департаменті агропромислового 
розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, у Виконавчому комітеті 
Мелітопольської міської ради Запорізької області, в Іванівській районній державній 
адміністрації Херсонської області, в Управлінні агропромислового розвитку 
Мелітопольської районної державній адміністрації Запорізької області. 

Основний результат: розроблені методологічні основи встановлення інтегрованої 
ставки амортизації активу, яка базується на уніфікованому підході до визначення річної 
норми амортизації в нормативних актах і в обліковій політиці підприємства та передбачає 
поетапне застосування таких проміжних показників, як ранжування галузей відповідно до 
ступеня інноваційності, тривалість життєвого циклу необоротного активу та коефіцієнт 
зниження вартості активу на ранніх стадіях життєвого циклу. Для оптимальної реалізації  
методики розроблено концептуальний фреймворк єдиного обліково-інформаційного 
простору амортизаційної політики, що визначає склад і взаємодію суб`єктів провадження 
такої політики (підприємства, виробники і постачальники необоротних активів, державні 
органи та недержавні інвестиційні інститути тощо), та окреслює функціонал відповідного 
програмного комплексу, вимоги до користувачів і генераторів інформації, терміни, форми 
та методи наповнення інформаційного середовища, організаційні механізми взаємодії 
учасників запропонованого простору і таким чином забезпечує за єдиним програмним 
базисом усі рівні управління як цілісним масивом даних, так і можливістю провадження 
аналітичних процедур та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
стимулювання й інноваційного оновлення необоротних активів.  

Методика дає змогу інтегрувати результати моніторингу ефективності 
використання необоротних активів і вирахувати більш об`єктивну ставку амортизації 
активу, яка охоплює максимум облікових, технічних і експлуатаційних характеристик 
активу і дозволяє формувати амортизаційний фонд підприємства виходячи із майбутньої 
вартості інноваційного відновлення. Концептуальний фреймворк вирішує проблеми 
відсутності зворотного зв`язку між суб`єктами господарювання і регуляторно-
контролюючими органами, доступності даних про заходи державного стимулювання 
інноваційного відновлення, електронної оптимізації документообігу і звітності. 
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