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ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО СУТНОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ  

ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В АМОРТИЗАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті досліджено сутність амортизації з точки зору економічної категорії з урахуванням різних позицій, підходів, 

концепцій, аспектів та варіантів в працях науковців та нормативних документах. Основними концептуально-видовими підходами 
визнано законодавчо-правовий, класичний, у тому числі економічний та обліковий, а також податковий. Зроблено висновок, що в 
основу класичного підходу покладено концепції зношування й знецінення основних засобів, відшкодування їх вартості і 
відтворення. На основі аналізу концепцій і аспектів амортизації сформовано новий підхід до визначення сутності амортизації за  
умов ринку, як інтерактивного інструменту стратегічного управління та оптимізації податкового потенціалу підприємства. 
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засобів, амортизаційна політика 

 

LARYSA OVOD 
Khmelnytskyi National University 

 

EVOLUTION OF SCIENTIFIC THOUGHT ABOUT THE ESSENCE  

OF DEPRECIATION AND ITS SIGNIFICANCE IN THE DEPRECIATION POLICY  

OF THE ENTERPRISE 
 
The article examines the economic category of "depreciation" in the works of scientists and regulations: different 

positions, approaches, concepts, aspects and options. The main shortcomings about the role of depreciation in modern business 
conditions are emphasized: 1) neglect of the importance of the process of depreciation of fixed assets in the enterprise; 2) mixing 
the concepts of "depreciation", "depreciation deductions", "wear"; 3) appropriation of depreciation of functions not peculiar to it. 
There are eight main positions in the works of scientists about the economic essence of depreciation, but none of these posit ions 
corresponds to the role of depreciation in modern conditions. The main approaches to the interpretation of depreciation by 
scientists are as follows: 1) depreciation – a monetary expression of depreciation of fixed assets; 2) depreciation – the process of 
transferring the cost of depreciation of fixed assets to the cost of production; 3) depreciation – the method of accounting; 4) 

depreciation – an investment resource and a means of accumulating funds for further renewal of means of labor.  
The variety of approaches to the interpretation of the term "depreciation" made it possible to systematize and combine 

certain approaches in the concept of depreciation. The main conceptual and specific approaches the author considers the legis lative, 
classical, including economic and accounting, as well as tax. The classical approach is based on the concept of depreciation and 
impairment of fixed assets, reimbursement of their value and reproduction. Based on the analysis of concepts and aspects of 
depreciation, a new approach to determining the nature of depreciation under market conditions has been formed. Today, 
depreciation of fixed assets is an interactive tool for strategic management and optimization of the tax potential of the enterprise. 

Keywords: depreciation, depreciation concept, aspects of depreciation, approaches to depreciation, depreciation of fixed 
assets, depreciation policy. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді  

та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями 
Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної 

держави з потужною економікою. Проте, зношеність основних засобів та обмеженість у використанні 
сучасних технологій не дозволяють прогнозувати швидкі зміни економічного стану країни, стр уктури 
вітчизняного експорту та значне покращання конкурентних позицій вітчизняних виробників на зовнішньому 
та внутрішньому ринку у короткостроковій перспективі.  

Як показує досвід індустріально розвинутих країн, підвищенню інноваційного потенціалу сприяє  
проведення ефективної амортизаційної політики та її інструментів як складової інвестиційної політики на 
всіх рівнях управління, що дозволяє забезпечити оновлення виробничого потенціалу підприємства й держави в 
цілому. Отже, процес дослідження і удосконалення амортизаційної політики підприємств слід визнати дуже 
важливим, а тому стає зрозумілою необхідність подальшого поглибленого вивчення сутності, ролі і функції 
амортизації, її впливу на результати діяльності підприємства з урахуванням сучасних умов господарювання. 
Водночас, правильне розуміння природи амортизації як економічного явища дозволяє об ґрунтовано 
підходити до вирішення багатьох проблем, пов’язаних із розробкою амортизаційної політики підприємства.  

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Вагомий науковий внесок в розкриття економічної сутності амортизації здійснили як вітчизняні, так 
і закордонні вчені. Трактування амортизації як економічної категорії розглядали вчені : С.Ф. Голов, 
Л.Г. Ловінська, Ю.І. Стадницький, К.О. Утенкова, Е.С. Хендріксен, О.Л. Хотомлянський, М.Г. Чумаченко, 
І.Й. Яремко, М. Man та ін. 
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Дослідження праць вітчизняних та іноземних авторів дозволили систематизувати погляди вчених у 
таких напрямках: 1) «амортизація» в економічних дослідженнях з точки зору існуючих позицій, рис, 
концепцій, аспектів, підходів, варіантів; 2) співвідношення економічних категорій «знос» та «амортизація»; 
3) співвідношення понять «амортизація» та «амортизаційні відрахування»; 4) функції амортизації; 5) роль 
амортизації основних засобів в діяльності підприємства та держави. 

 

Невирішена частина загальної проблеми 

В економічній літературі немає єдиної думки щодо сутності амортизації, а дослідження сучасних 
вчених-економістів в переважній більшості пов’язані з аналізом поточного порядку нарахування амортизації 
без поглибленого вивчення цієї економічної категорії та вимог сьогодення. Аналіз обліково -економічної 
літератури, публікацій різних вчених та нормативно-правових документів дозволяють виділити ряд основних  
недоліків, пов’язаних із визначенням суті, ролі і місця амортизації в сучасних умовах господарювання: 

1) нехтування значущістю процесу амортизації основних засобів в державі і діяльності підприємства 
зокрема; 2) перемішування та плутанина у поняттях «амортизація», «амортизаційні відрахування», «знос» , 
«зношування»; 3) надання амортизації невластивих їй функцій. 

 

Формулювання цілей статті 
Метою дослідження є аналіз еволюції наукової думки щодо економічної сутності поняття 

«амортизація» та окреслення її ролі та місця в сучасних умовах.  
 

Виклад основного матеріалу дослідження 

З позиції підприємства амортизація виступає як важливий спосіб повернення раніше вкладених 
коштів у формування необоротних активів і вагома частина фінансової та управлінської роботи на підприємстві . 
Тому, розмір амортизаційних відрахувань повинен щороку плануватися при розробці фінансового плану і 

кошторису витрат на виробництво, інших фінансових показників. Забезпечення в необхідних розмірах коштів 
для розширеного відтворення основних засобів свідчить про ефективність фінансового у правління 
підприємством. Критичний огляд економічної літератури та нормативно-законодавчих документів дає підстави 
зробити висновок, що немає єдиної думки щодо сутності амортизації. Еволюція поглядів на амортизацію 
призвела до створення наступних теоретичних та практичних тлумачень цього терміну, які вносять певну 
плутанину у визначення вказаної економічної категорії, і які зведено до наступних основних груп:  

1) амортизація як економічна категорія з урахуванням основних позицій і рис [1; 4; 7–9; 16; 18; 20–23];  
2) підходи до трактування амортизації [7; 10; 16; 17; 19];  
3) концепції амортизації [3; 5; 6; 8; 11; 14]; 
4) аспекти амортизації [2; 8; 22; 24]; 
5) варіанти амортизації [15]. 
Актуальність розгляду амортизації як економічної категорії з урахуванням основних позицій та рис 

зумовлена відсутністю єдиного підходу до її визначення, а отже є найбільш дискусійною категорією. 
Передусім, амортизацію розглядають як процес, спосіб або засіб розкриття певного економічного явища. 
Узагальнюючи різні погляди вчених, практиків і законодавців можна виділити вісім основних позицій щодо 
розкриття економічної сутності амортизації: 

1. Амортизація – це частина вартості основних фондів, яка відповідає грошовому вираженню їх 
зносу за простого відтворення [4].  

2. Амортизація – це амортизаційні відрахування, які включаються в собівартість продукції і 
відповідають певній частині вартості зношених засобів праці [22; 23]. 

3. Амортизація є вартісною оцінкою спрацювання основних фондів лише в частині затрат на 
капітальні ремонти, модернізацію та інші поліпшення основних фондів. Вона виступає як реальний приплив 
грошових коштів у складі прибутку підприємства О. Хотомлянський [21]. 

4. Амортизація – складний економічний процес (механізм), який включає в себе систематичний 

розподіл вартості основних фондів, які підлягають відтворенню протягом строку їх використання, порядок 
відтворення зношених основних фондів в натуральній і вартісній формі, формування амортизаційного 
фонду [9; 19]. 

5. Амортизація – це процес (або механізм) систематичного, поступового перенесення вартості 
основних фондів на створений продукт (або на собівартість продукції) з метою нагромадження засобів для 
їх планомірного відтворення у вигляді амортизаційного фонду [18]. 

6. Амортизація – це процес повернення і нагромадження коштів, внутрішнє джерело інвестування, 
резерв, створюваний для заміни зношених активів [7; 8; 16]. 

7. Амортизація – це метод бухгалтерського обліку, елемент облікової політики [1; 12; 20]. 
8. Амортизація – елемент податкового обліку, засіб впливу на розмір податку на прибуток [13]. 
Слід зазначити, що спостерігається різноманітність поглядів на амортизацію як для минулих, так і 

сучасних економічних досліджень. Водночас, погоджуючись із думкою про фесора Л. Г. Ловінської 

[10, с. 94], можна зробити висновок: жодна з позицій щодо сутності амортизації не враховує, що основні 
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засоби «потребують додаткових витрат на підтримання їх у робочому стані; ні один з підходів не враховує 
непередбачуваність фізичного зносу, а тим більше морального». Крім того , жодна з позицій не враховує 
зниження ринкової вартості об’єкта за певний період часу. Водночас, В. М. Крамар та Л. Г. Ловінська 
зазначають, і ми погоджуємось з цією думкою, що «сучасний статус» амортизації в науці і в нормативному 
забезпеченні ведення бухгалтерського обліку змінився. Тому амортизація – елемент витрат звітного періоду, 
тобто засіб відшкодування вкладеного раніше капіталу, джерело майбутніх капітальних інвестицій, і, як 

наслідок, – складова фінансової політики підприємства [8; 10].  
Слід зауважити, що в наукових дослідженнях українських й закордонних економістів щодо розкриття 

поняття «амортизація» виявлено узагальнені різні наукові підходи та відповідно трактування цієї 
економічної категорії. Найбільш ґрунтовне й системне дослідження різноманітних підходів трактувань 
поняття «амортизація» здійснено Ю. І. Стадницьким, яким виділено 14 наукових підходів до визначення 
поняття «амортизація» та здійснено поділ їх на певні групи [17]. Не менш важливими є наукові праці у цій 
царині таких вчених, як Т. Б. Ігнашкіна [7], В. М Крамар [8], Л. Г. Ловінська [10], М. В. Рета [16], 
К. О. Утенкова [19], П. Й. Яремко [24] та інших.  При всій багатоваріантності підходів до трактування 
амортизації в наукових працях зазначених вчених найбільш уживаними є наступні:  

– амортизація – грошовий вираз зносу основних засобів; 
– амортизація – процес перенесення вартості зносу основних засобів на собівартість продукції;  
– амортизація – це прийом або метод бухгалтерського обліку; 
– амортизація – інвестиційний ресурс та засіб акумулювання грошових коштів для подальшого 

оновлення засобів праці. 
Різноманітність підходів до трактування терміна «амортизація» дала можливість сформувати змістову 

сукупність поглядів щодо цього об’єкта досліджень і дозволила вченим систематизувати  та органічно 
поєднати певні підходи у концепції амортизації. Існує велика кількість наукових праць щодо розкриття 
концепцій амортизації основних засобів (основних фондів, основного капіталу), оскільки вона, як важливий 
макроекономічний показник, знаходиться на перехресті наукової теорії та практики господарювання. Це 
питання у своїх працях розглядали С. Ф. Голов [3], Н. В. Довгопол [5], А. А. Єремія [6], Н. С. Приймак [14], 
П. Й. Яремко [24], M. Man [25] та ін. Зазначені вчені-економісти згрупували концепції амортизації, як 
визначені способи її розуміння та трактування у різну кількість видів, але дозволило виділити основні з них: 
1) законодавча (юридична) [14]; 2) класична (натуралістична) або концепція зносу [6; 11; 14]; 3) бухгалтерська 
(облікова) [3; 5; 6; 11; 14; 24] у т. ч. операційна (причинна, казуальна) та фінансова (концепції витрат, 
відновлення, оцінки, збереження капіталу та зниження вартості активів [3; 5]; 4) економічна [6]; 5) податкова 
(фіскальна) [6; 11; 14; 24]; 6) інвестиційна [6; 14]. 

Розглядаючи економічну природу амортизації, більшість дослідників виділяє три концепції амортизації: 
класичну, економічну та фіскальну (податкову).   

Теоретичним обґрунтуванням амортизації з точки зору її аспектів, які збігаються у переважній 
більшості з концепціями амортизації, присвятили свої роботи С. Ф. Голов [2, с. 3], В. М. Крамар [8, с. 132], 
М. Г. Чумаченко [22, с. 3], І. Й. Яремко [24, с. 5]. Найбільш системне дослідження різноманітних аспектних 
трактувань поняття «амортизація» здійснив С. Ф. Голов. Науковець зазначає, що амортизація є багатоаспектною 
категорією, а «різні аспекти амортизації передбачають і різні підходи до її числення і інтерпретації» [2, с. 3]. 
Цієї ж думки дотримуються В. М. Крамар [8, с. 133] та М. Г. Чумаченко [22, с. 3]. Науковці виокремлюють 
чотири аспекти амортизації: обліковий, економічний, фінансовий і правовий. Водночас, С. Ф. Голов 
зауважує, що сучасна облікова концепція амортизації не позбавлена недоліків і «заснована на низці 
допущень, що можуть бути помилковими» або «рідко підтверджуються практикою» [2, с. 3]. Вчений робить 
слушний висновок, що бухгалтерська амортизація не дає змоги оцінити реальну економічну рентабельність 
діяльності підприємства. При цьому автор наголошує, що й економічний аспект амортизації немає нічого 
спільного з «відтворювальною функцією амортизації», оскільки існують відмінності між бухгалтерською та 
економічною концепціями прибутку [2, с. 5]. 

Слід зазначити, що вітчизняні науковці разом із багатоаспектністю цієї економічної категорії 
припускають і різні підходи до її визначення та інтерпретації в залежності від поставленої мети. Тому, 
принципове питання тут полягає у виборі мети нарахування амортизації як основи розподілу вартості 
об’єкту основних засобів за час його експлуатації та алгоритмі розрахунку амортизаційних відрахувань.   

Сутність амортизації з позиції її варіантності, кількісного та якісного впливу на фінансування 
відтворення основних засобів розглядав колектив авторів К. П. Проскура, Г. О. Зінов’єв, О. М. Капустян. 
Автори стверджують, що існує «декілька можливих варіантів амортизації: 1) фіксована частка активів на 
кожний період часу; 2) фіксована частка активів, що залишилася; 3) частка дозволених витрат, що 
зменшується лінійно за період функціонування обладнання; 4) частка вартості активів, яка може бути 
списана з самого початку» [15, с. 145].  

Підводячи підсумок аналізу різнобічності підходів, концепцій, аспектів амортизації і абстрагуючись 
від термінологічного різнотлумачення, слід визнати, що наукові позиції вчених -економістів виражають 
систему поглядів на певні явища, способи їх трактування та точки зору, з яких сприймається або оцінюється 
те чи інше явище. Таким чином, думки вчених зводяться до наступних концептуально -видових підходів 
(рис. 1): 
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Рис. 1. Концептуально-видові підходи щодо сутності амортизації як економічної категорії*  

 
Таким чином, незважаючи на тривале неоднозначне змістовне трактування поняття «амортизація», 

відсутність єдиної погодженої точки зору, вважаємо, що принципове вирішення цього питання є досить 
важливим для прийняття стратегічних управлінських рішень і виокремлення управлінської функції амортизації в 
сучасних умовах. Тому, пропонуємо амортизацію трактувати як складну економічну категорію, що 
відображає сукупність способів систематичного розподілу вартості основних засобів протягом строку їх 
корисного використання (експлуатації) та перенесення вартості зношуваних об’єктів на витрати, цільового 
використання амортизаційного капіталу, оптимізації податкового потенціалу підприємства і яка є 
інтерактивним інструментом стратегічного управління. 

 
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 

Аналіз та огляд сучасних теоретичних трактувань щодо категоріального апарату «амортизація», 
«амортизаційні відрахування» дозволив визначити їх змістовне наповнення, тотожності й відмінності між 
ними, систематизувати теоретичні та практичні тлумачення економічної категорії «амортизація» з урахуванням 
існуючих позицій, концепцій, аспектів, підходів, варіантів. Змістовне наповнення поняття «амортизація» 
шляхом уточнення трактування, на відміну від інших, акцентує увагу на її управлінському аспекті, що дало 
змогу серед стратегічних цілей управління підприємством виділити завдання управління ефективністю 
амортизаційної політики для забезпечення вчасного  науково-технічного оновлення засобів праці та 
рентабельного функціонування суб’єкту господарювання за умов ринку.  
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