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СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЇ ТА АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: 

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

 

Амортизаційна політика має суттєвий вплив на забезпечення стабільного 

інноваційного розвитку підприємництва, ключовим напрямом якого є інноваційне 

оновлення технологій виробництва продукції.При цьому, переважна більшість 

підприємств користується, перш за все, власними джерелами фінансування, 

основними з яких є амортизаційні відрахування та прибуток підприємств.  

Беручи до уваги стабільну роботу сільськогосподарських підприємств, навіть 

у складних та мінливих умовах вітчизняної економіки, питання оптимізації 

амортизаційної політики запорукою їх подальшої успішної роботи [1]. Проблема 

трактування сутності та розкриття економічного змісту амортизаційної політики 

та амортизації є достатньо актуальною, адже й досі немає єдиного підходу до 

визначення даних понять. В Україні не існує чіткого розподілу між визначеннями 

«знос», «амортизація» та «амортизаційна політика», що зумовлює доцільність 

проведеного дослідження. 

До тлумачення терміна «амортизація» існують різні підходи. Існує велика 

кількість визначень, але класична економічна теорія зазначає, що цей термін 

походить від латинського «amortisatio» – погашення, сплата боргів [2]. Також 

існує трактування цього терміна як «а» – заперечення, «mot» – смерть, це 

характеризує постійне існування через відновлення засобів праці [3]. На думку 

П.М.Гарасим, амортизація – резервування коштів, необхідних для реновації 

(заміни) основних засобів, які вибувають внаслідок зносу [4]. О.О.Любар 

стверджує, що амортизація представляє собою процес перенесення вартості 

засобів праці на заново створений продукт, а амортизаційні відрахування 

являються вартісним вираженням втраченої вартості основних засобів та інших 

необоротних активів в процесі виробництва продукції та внаслідок їх морального 

зносу [5].  

Однією з найвагоміших складових регулювання процесу відтворення 

основних засобів на підприємстві, його фінансовим підґрунтям є амортизаційна 

політика. Саме вона як складова частина облікової, інвестиційної та загальної 

фінансової політики повинна створювати сприятливі умови для стимулювання 

процесу оновлення основних засобів, сприяти зміцненню фінансової бази 

підприємства, його інноваційній орієнтації, бути інструментом поєднання 

підприємницьких і загальнодержавних  економічних інтересів [6]. 

Актуальною проблемою на сьогодні залишається розробка і впровадження 

загальної методики обліку амортизації на підприємствах. Успішне її вирішення 

спричинить прискорення уніфікації, сприятиме розв’язанню багатьох питань 

проведення амортизаційної політики, спростить механізм використання і буде 

сприяти подальшому удосконаленню системи бухгалтерського обліку України 

стосовно амортизаційних відрахувань [7]. 



Амортизаційна політика є одним із найважливіших елементів облікової 

політики підприємства, який впливає на визначення фінансових результатів. [8] 

Н.Л.Правдюк вважає, що ефективне управління підприємства потребує  

налагодженого  функціонування  обліково-аналітичної  системи,  здатної  

забезпечувати  потреби керівництва  в  актуальній  та  достовірній  інформації. 

Під обліково-аналітичним забезпеченням управління підприємства необхідно  

розуміти  процес систематизації  та  структурування  інформації,  що генерується  

системами  бухгалтерського обліку  та економічного аналізу, з метою задоволення 

інформаційних запитів  менеджерів [9]. 

Отже,на підставі аналізу наукових джерел [1-9] можна зробити висновок, що 

: 1)амортизація необоротних активів є процесом систематичного розподілу 

вартості необоротних активів,що амортизується, з урахуванням строку їх 

корисного використання та методів нарахування амортизації, визначених 

нормативними документами України; 2) на сучасному етапі розвитку 

підприємництва важливими завданнями є вирішення проблемних питань щодо 

вибору окремими підприємствами відповідної методики нарахування амортизації 

і проведення радикальної, послідовної і комплексної амортизаційної політики, яка 

повинна розглядатися як чинник активізації інвестиційної діяльності в державі. 
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