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ТЕОРЕТИКООРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ
ОБЛІКУ
Стаття присвячена розкриттю сутності категорії "амортизація", узагальнюючи досвід вітчизняних та
зарубіжних економістів; висвітленню її завдань та функцій. Особлива увага приділена дослідженню особ
ливостей нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку.
The article is dedicated to essence of the "depreciation" category. The experience of native and foreign
economists is generalized in it: determination of assignments and functions. Special attention is paid to specifics
of depreciation accrual in accountancy and tax accounting.
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ВСТУП
В умовах ринкових відносин питання, що пов'язані з
обліком та аналізом господарської діяльності, стали пред%
метом глибокого економічного дослідження. Особливо го%
стро стоїть питання про використання основних засобів.
Краще їх використання є одним із головних факторів про%
цесу становлення нашої держави, в цьому випадку можли%
ве збільшення обсягу виробництва без додаткових капіталь%
них вкладень. Раціональна експлуатація, зокрема пра%
вильність вибору методу нарахування амортизації, основ%
них засобів — важливий фактор зниження собівартості про%
дукції (робіт, послуг).
Ринкове реформування економіки України зумовило
необхідність змін в методології і техніці ведення бухгал%
терського обліку, зокрема основних засобів. Вони зафіксо%
вані в П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженому Наказом
Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 з
останніми змінами і доповненнями від 18 березня 2011 р. та
в Податковому кодексі України від 02 грудня 2010 р. №
2755%VI з останніми змінами і доповненнями від 07 квітня
2011 р.
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення
ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації
відтворення та кращого використання діючих основних за%
собів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з
одного боку, сприяють постійному підтриманню належно%
го технічного рівня кожного підприємства, а з іншого —
дозволяють збільшувати обсяги виробництва продукції
(робіт, послуг) без додаткових інвестиційних ресурсів, зни%
жувати собівартість виробів (робіт, послуг) за рахунок ско%
рочення питомої ваги амортизації та витрат на обслугову%
вання виробництва і його управління, підвищувати фондо%
віддачу і прибутковість.
Основні засоби є необхідним фактором будь%якого ви%
робництва. Їх стан та ефективне використання прямопро%
порційно впливають на кінцеві результати господарської
діяльності підприємства.
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і мето%
дичних підходів щодо вирішення проблем методики нара%
хування амортизаційних відрахувань зробили вчені%еконо%
місти — М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець,
М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг,
М.В. Кужельний, Л.К. Сук, Н.Г. Виговська, В.П. Завгородній,
В.Ф. Палій, В.В. Сопко, В.Г. Лінник та інші вчені.
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Проте, незважаючи на наявні багаторічні напрацюван%
ня та науковий досвід, доцільно розглянути нещодавні зміни
в законодавстві щодо нарахування амортизації.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Отже, метою даної статті є дослідження теоретико%
організаційних аспектів нарахування амортизації в бухгал%
терському та податковому обліку.
РЕЗУЛЬТАТИ
У процесі експлуатації основні засоби поступово втра%
чають свої споживчі та фізичні якості й стають непридат%
ними для використання.
Однак, вартість основних засобів не зникає безслідно,
а переноситься у вигляді відрахувань на вироблений про%
дукт, виконану роботу чи надану послугу, стає частиною
їхньої вартості.
Таким чином, за весь час експлуатації об'єкта його
вартість має бути повністю перенесена на новостворений
продукт. Ці щорічні відрахування є поступовим погашенням
вартості зношуваних основних засобів і мають назву "амор%
тизаційні відрахування", або "амортизація".
Термін "амортизація" походить від давньолатинського
"amortization" — сплата боргів. Тобто амортизація — це
процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів
основних засобів на вартість продукції (товарів, послуг) з
метою повного відшкодування вартості цих засобів за пері%
од їх функціонування [1, с. 438].
З точки зору бухгалтерського обліку "амортизація" —
це джерело коштів для відтворення (придбання нових
об'єктів основних засобів для заміни вибулих). Для того, щоб
забезпечити безперервне функціонування засобів праці
протягом амортизаційного терміну служби (експлуатації),
необхідним є періодичний їх ремонт або заміна окремих де%
талей, які зношуються раніше, ніж основні засоби в цілому.
Для з'ясування сутності амортизації основних засобів
проаналізуємо економічну літературу та узагальнимо досвід
вітчизняних і зарубіжних економістів.
Проблема амортизації розглядалася ще в 1825 році ан%
глійським економістом Мак%Куллохом Дж. Р. Автор кон%
статував, що амортизація використовується власниками для
вкладення у справу нового основного капіталу [2 с. 181—
182]. Його теорію про те, що амортизація є джерелом на%
громадження тільки при розширеному відтворенні, спрос%

Економiка та держава № 10/2011
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тував К. Маркс. У праці "Теорія додаткової вартості" він
висунув ряд найважливіших положень з теорії амортизації,
відзначивши, що амортизація служить джерелом розшире%
ного відтворення не тільки за розширеного, а й за простого
відтворення [3, с. 533—544].
Економісти І. В. Малишев і Л. А. Хорунжий у своїх пра%
цях [4; 5] вважають амортизацію такою частиною вартості
основних засобів, яка повинна бути перенесена на витрати
виробництва. Однак зміст визначення неточно розкриває
сутність амортизації та сам процес перенесення вартості.
Треба відзначити, що у зарубіжній літературі існувала
плутанина між поняттями амортизації, зносу, зношування.
Так, у 1942 р. Асоціація міжнародних бухгалтерів Великоб%
ританії проаналізувала всі смислові значення терміна "амор%
тизація" (depreciation) і відзначила, що "термінологічної
плутанини можна було б уникнути, якби термін
"amortization" використовувався замість "depreciation" [6, с.
332]. Однак цей термін уже зайняв своє місце в лексиконі
бухгалтерів. Автор І. В. Малишев наводить таке визначення
терміна "амортизація" (depreciation) — це "засіб розподілу
вартості активу на весь термін його служби" [4, с. 338].
Розглянемо сутність категорії "амортизація" відповідно до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, розроблених
Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(КМСБО). Так, у МСБО 16 "Основні засоби" [7] амортизація
визначається як "систематичний розподіл суми активу, що
амортизується, протягом строку його корисної експлуатації".
У працях українських учених%економістів, таких як
А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк, О.В. Лишиленко, В.С.
Лень, В.В. Гливенко, В.М. Добровський, М.В. Кужельний,
В.В. Сопко та ін.) розкривається сутність амортизації в умо%
вах господарювання після переходу українських
підприємств на національні положення (стандарти) бухгал%
терського обліку (П(С)БО).
Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація — це си%
стематичний розподіл вартості, яка амортизується, необо%
ротних активів протягом терміну їх корисного використан%
ня (експлуатації) [8]. При цьому вартістю, яка амортизуєть%
ся, є первісна або переоцінена вартість необоротних активів
за вирахуванням їх ліквідаційної вартості тобто суми коштів
або вартості інших активів, яку підприємство очікує отрима%
ти від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закін%
чення строку їх корисного використання (експлуатації), за
вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
Концептуальним підгрунтям нарахування амортизації
основних засобів є те, що процес їх функціонування, пов'я%
заний зі збереженням протягом тривалого часу (більше
року) натуральної форми цих засобів з одночасною зміною
вартості, потребує визначення величини зносу. Ця величи%
на показує розмір зменшення первісної вартості основних
засобів у процесі їх експлуатації. Для відшкодування вар%
тості зношеної частини основних засобів кожний власник
нараховує амортизаційні відрахування. При встановленні
норми амортизації, яка залежить від терміну корисного ви%
користання активу, його вартості та методу амортизації,
слід виходити з економічно доцільних середніх термінів фун%
кціонування основних засобів, необхідності забезпечення
повного відшкодування їх вартості, враховувати чинники їх
техніко%економічного старіння тощо.
Таким чином, зазначимо, що амортизація основних за%
собів виконує три взаємозалежні завдання:
1) відображає поступове зниження вартості основних
засобів внаслідок їх фізичного і морального зносу;
2) відображає процес переносу вартості основних за%
собів на виготовлювану з їх допомогою продукцію;
3) нагромаджує необхідні кошти з метою наступного
відтворення основних засобів.
Щодо функцій амортизації, то у сучасній економічній
літературі немає єдиного трактування. Так, Т. Д. Косова у
своїй праці розглянула чотири функції амортизації: відтво%
рювальну, розподільчу, стимулюючу та фіскальну. Автор
дуже стисло охарактеризувала кожну з цих функцій. Відтво%
рювальна та розподільча функції амортизації розглянуті
стосовно амортизаційного фонду. Стимулююча функція
амортизації проявляється як "створення умов для приско%
рення темпів науково%технічного прогресу", а фіскальна
функція визначена як "елемент податкової політики держа%
ви" [9, с. 159—160].
Автори В. К. Орлова, С. В. Сенчішак у своїй праці обу%
мовили дві функції амортизації, проте вони не дають назву
цим двом функціям амортизації, а тільки визначають їх
зміст:

60

— перша функція — як "виведення з оподаткування вит%
рат, понесених на придбання необоротних активів" у подат%
ковому обліку;
— друга функція — як перетворення необоротних ак%
тивів на оборотні внаслідок нарахування амортизації у
фінансовому обліку [10, с. 360 — 362].
Таке різноманіття у класифікації функцій амортизації
як за формою, так і за змістом суттєво ускладнює застосу%
вання фінансового механізму управління амортизацією.
Тому виникає потреба у такій класифікації, яка б узгоджу%
валася з чинною законодавчо%нормативною базою.
Автор Л. В. Городянська у своїй праці [11, с. 360 — 362]
зазначає, що фактично амортизація основних засобів як скла%
дова фінансових ресурсів підприємства виконує дві основні
узагальнюючі функції: податкову (фіскальну), що передбачає
виведення з оподаткування витрат на придбання основних за%
собів, та економічну, яка полягає у перетворенні необоротних
активів на оборотні внаслідок нарахування амортизації.
Податкова функція регулюється Податковим кодексом
України, а об'єктом амортизації є витрати на придбання
основних фондів.
Економічна функція регулюється П(С)БО 7 "Основні
засоби", а об'єктом амортизації є вартість основних засобів.
Оскільки у податковому законодавстві відбулися зміни,
то виникає необхідність звернути увагу на правила нараху%
вання амортизації у податковому обліку та порівняти їх з
бухгалтерським. Для зручності побудуємо таблицю, у якій
правила нарахування амортизації викладено детально і по%
слідовно, а наявність у ній бухгалтерських норм, що не по%
трапили до Кодексу, дозволить оцінити потребу викорис%
товувати їх у податковому обліку (табл. 1).
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що
правильність вибору методу нарахування амортизації ос%
новних засобів є значним фактором зниження собівартості
продукції, тому є дуже важливим питанням економіки будь%
якої країни. Сума нарахованого зносу характеризує стан
основних виробничих фондів, отже є вагомим показником
ефективності господарської діяльності підприємства. Доц%
ільний вибір методу нарахування амортизації основних за%
собів, правильне його застосування є одним з першочерго%
вих завдань, що стоять перед керівництвом підприємства.
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