
 
 

 
 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 

 

 

 

А. П. ГРІНЬКО 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО 

КАПІТАЛУ В УМОВАХ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ПАРАДИГМИ 

 
 

Монографія 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 

ХДУХТ 

2015 



 
 

2 
 

УДК 657.05 
ББК 65.052.2 
         Г 85 

Рецензенти: 
д-р екон. наук, проф. Т. Л. Мостенська 
д-р екон. наук, проф. В. А. Міщенко 
д-р екон. наук, проф. Т. С. Пічугіна 

 
 

Рекомендовано до видання вченою радою  
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 

 № 7 від «26» березня 2015 р. 
 
  
            Грінько А. П. 
Г85 Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку 

відтворення основного капіталу  в умовах нової управлінської 
парадигми: монографія / А. П. Грінько. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 
328 с. 

 
ISBN 978-966-405-367-6 
 

У монографії досліджено питання вдосконалення  методології 
та організації бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу. 
Вирішувані автором проблеми грунтуються на узагальненні 
теоретичних засад, методологічних принципів, удосконаленні 
практики бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу, що 
відповідають умовам ринкової економіки з урахуванням накопиченого 
вітчизняного та зарубіжного досвіду. У монографії висвітлено 
матеріал з урахуванням міжнародних та національних стандартів 
бухгалтерського обліку, що дозволяє читачу зробити висновки щодо 
удосконалення бухгалтерського обліку основних активів у нових 
умовах господарювання. 
  
                                                                                                  УДК 657.05 

                                ББК 65.052.2 
ISBN 978-966-405-367-6             © Грінько А. П., 2015 

                                         © Харківський державний університет 
                                харчування та торгівлі, 2015 

 



 
 

3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ………………………………………………………… 4 
Розділ 1. Особливості функціонування основного капталу в 
сучасних умовах господарювання……………………….....9 
Розділ 2. Інвестиції як фінансова основа відтворення 
основного капіталу в умовах ринкових відносин……… 29  
2.1. Формування інвестиційної політики підприємств…. 29 
2.2.Обліково-аналітична модель управління інвестиціями в 
процесі генерування основного капіталу підприємств... .47 
2.3.Методологічні підходи до діагностичного аналізу 
інвестиційної привабливості підприємств………………  67 
Розділ 3. Амортизаційна політика в обліковій 
інформаційній підсистемі управління підприємством…105 
3.1. Економічна сутність амортизації…………………    105 
3.2. Методи нарахування амортизації основних активів 146     
 Розділ 4. Ремонти основних активів  і механізми покриття 
їх затрат…………………………………………………… 175 
 Розділ 5. Лізинг як ефективний механізм відтворення 
основного капіталу………………………………………  197  
 Розділ 6. Удосконалення методології обліку відтворення 
основних активів………………………………………… 226 
6.1. Генерація управлінської інформації про основні активи 
для ефективного управління підприємством………….. 226 
6.2. Інноваційна методологія бухгалтерського обліку 
основного капіталу………………………………………  239 
6.3. Організація управлінського обліку основного 
капіталу…………………………………………………… 284 
Висновки…………………………………………………. 299 
Література…………………………………………………304 

  



 
 

4 
 

 

 ВСТУП  

 

Важливим завданням сьогодення є збільшення 
вартості бізнесу, яке не може бути вирішеним при 
неефективному використанні основного капіталу та без 
його відтворення. Саме безперервне оновлення основного 
капіталу дає можливість підприємствам задовільняти 
попит, пристосовуватися до умов сучасного ринку, 
впливати на їх фінансовий стан. Створення теоретичної та 
методологічної бази, методичного інструментарію 
бухгалтерського обліку відтворення основного капіталу, як 
комплексного показника, є самостійним завданням і 
потребує наукового вирішення. 

Відтворення основного капіталу є об'єктивним 
процесом, який відбувається у формі безперервного 
кругообігу. При простому відтворенні за рахунок 
амортизаційних відрахувань підприємства амортизують 
нову систему засобів праці, яка дорівнює за вартістю 
зношеним. А для розширення діяльності необхідні нові 
вкладення коштів, які залучаються додатково з прибутку, 
внесків засновників, емісії цінних паперів, кредиту, у 
вигляді інвестицій  тощо. Тому, в монографії послідовно 
розглянуто економічну сутність, обліково-аналітичні 
аспекти складових процесу відтворення основного 
капіталу: інвестицій, амортизації, ремонтів, лізингових 
операцій. 

Фінансовою основою відтворення основного 
капіталу в умовах ринкових відносин стають інвестиції. 
Розглянуто дефініцію «інвестиції», що дозволяє розрізняти 
інструменти та сегменти інвестиційного бізнесу, які 
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використовуються в управлінні основним капіталом. 
Згідно тому, як класифікується основний капітал для 
відображення його в якості активів балансу, визначаються 
напрями інвестування коштів в основний капітал. 
Інформація про інвестиції в основний капітал, що 
формується в бухгалтерському обліку та звітності, 
потребує особливого методичного підходу при її 
інтерпретації для використання в управлінні відтворення 
основного капіталу. Тому важливим фактором, що впливає 
на структуру інвестицій в основний капітал, у роботі 
визначено інвестиційну політику. Від її змісту та 
процедури реалізації залежить система показників, яка 
може і повинна відображатися у звітності для 
характеристики основного капіталу. В основі розробки 
інвестиційної політики підприємства лежать принципи 
нової управлінської парадигми - системи економічного 
управління, які сформульовано в роботі. 

Визначення теоретичних і методологічних проблем, 
від яких залежить зміст категорії "основний капітал", 
дозволило сформулювати концепцію обліково-
аналітичного інструментарію для управління інвестиціями 
в основний капітал. В основу концепції була прийнята 
модель, яка містить три взаємопов'язаних блоки, що 
відображають обліково-аналітичну інформацію 
формування та руху основного капіталу в процесі 
інвестиційної діяльності. До них відносяться: обліковий 
інструментарій, оцінка грошових потоків та аналітичний 
інструментарій. 

На сучасному етапі підвищується значення 
амортизаційного джерела відтворення основних активів, 
що обумовлено впливом науково-технічного прогресу, 
змінами у формуванні структури капітальних вкладень, 
прискоренням морального зносу, переглядом норм 
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амортизаційних відрахувань, розширенням прав 
підприємств у використанні нарахованих сум амортизації. 
Досліджено, що у економічній літературі немає єдиної 
думки щодо сутності амортизації. Одні економісти 
розглядають її як перенесення зносу на вартість продукції, 
інші - як метод накопичення коштів, витрачених на 
капітальні вкладення, треті - як метод розподілу 
одноразових витрат підприємства за калькуляційними 
періодами.  Обгрунтовано тенденції розвитку економічної 
та бухгалтерської сутності категорії "амортизація", 
розкрито її функції на основі класичних економічних 
теорій та праць французьких учених Ежена П'єра Леоте, 
Адольфа Гільбо, німецьких вчених Штауба і Шмаленбаха, 
українських вчених М. Бондаря, Н. Виговської, С. Голова,  
В. Жука, А. Загороднього, Т. Камінської, М. Пушкаря, В. 
Сопка та інших. На основі такого аналізу зроблені 
висновки про природу і сутність амортизації. Автором 
уточнено визначення сутності амортизаційної політики, як 
складової загальнодержавної політики формування 
власних фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації 
методів утримання та відновлення основного капіталу, а 
також впливу на формування фінансового результату 
підприємства. Проведені дослідження щодо факторів, які 
впливають на амортизаційну політику, вибору методів 
амортизації та підходів до нарахування амортизації на 
підприємствах надають підстави сформулювати 
концептуальні позиції при розробці загальної методології 
бухгалтерського обліку амортизації основних активів. 

У сучасних умовах господарювання особливу 
увагу привертають питання обліку витрат на ремонт 
основних активів. Першорядне значення для організації 
обліку ремонту основних засобів має правильна, науково-
обґрунтована їх класифікація. В роботі показано місце 
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ремонтних робіт у кругообігу основних засобів і 
пропонується класифікувати види ремонтів за двома 
ознаками: техніко-економічної та організаційної. 
Необхідність точного визначення економічного змісту 
ремонтів викликана тим, що без правильного їх розуміння 
неможливо обґрунтовано вирішити питання фінансування, 
контролю та обліку витрат на ремонти. Запропоновано 
класифікацію витрат у залежності від виду ремонтних 
робіт або модернізації та реконструкції об'єкта з 
урахуванням їх впливу на майбутні економічні вигоди.  

У монографії обгрунтовано економічний зміст та 
нормативно-правове забезпечення інвестицій в лізинг, 
досліджено функції лізингу як складного соціально-
економічного явища, визначено суб'єкти лізингу для всіх 
форм організації лізингових угод: прямого, непрямого, 
зворотного лізингу та лізингу постачальнику. Визначено, 
що у більшості запропонованих авторами класифікаціях 
лізингу не враховуються потреби бухгалтерського обліку, 
що призводить до неоднозначного тлумачення, а також 
вимагає уточнення для цілей бухгалтерського обліку. 
Запропоновано  класифікувати лізинг у залежності від 
цілей бухгалтерського обліку, що дозволить вирішувати 
питання, що виникають при обліку лізингових операцій у 
практичній діяльності підприємств. 

Створення на підприємстві системи інформації 
управлінського обліку неможливо без правильної 
класифікації процесів і технологій відповідно до його 
систематики, що дозволяє розробити правильну 
методологію обліку витрат з утримання та експлуатації 
основних засобів, визначення результатів діяльності, 
формування системи управлінської звітності. 
Запропоновано загальну схему генерації управлінської 
інформації, в основу якої покладено три джерела: 
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технологія бізнесу в цілому і конкретному виді діяльності 
зокрема; облікова політика і правила бухгалтерського 
обліку конкретного виду діяльності; нормативна база 
конкретного виду бізнесу.  
         Одним із найважливіших завдань обліку відтворення 
основних активів є бухгалтерський облік їх надходження, 
переміщення та вибуття, переоцінки, ремонтів, що 
досліджується в монографії на прикладі основних засобів. 
Діючий порядок обліку розглянутих питань доводить, що 
він э недостатньо методично-обґрунтованим. Тому 
запропоновано інноваційні підходи до удосконалення 
цілого ряду синтетичних і аналітичних рахунків, 
кореспонденцій бухгалтерських записів у підсистемах як 
бухгалтерського, так управлінського обліку. Подані 
класифікації дозволяють упорядкувати інформацію на 
рахунках, що кореспондують між собою, і, таким чином, 
інтегрувати підсистему управлінського та бухгалтерського 
обліку. 
            Саме тому узагальнений автором досвід та 
пропозиції стануть в нагоді працівникам науки, практики, 
аспірантам та студентам вищих навчальних закладів. 
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 Розділ 

 

Особливості функціонування основного капіталу 
в сучасних умовах господарювання 

 
Науково-організоване відтворення економічних 

ресурсів підприємств являється характерною рисою та 
об’єктивним індикатором розвиненої системи національної 
економіки, органічним і невід’ємним показником 
притаманного їй господарського механізму. Ефективність 
функціонування національної економіки визначається 
параметрами і технічними характеристиками її основного 
капіталу, який в Україні внаслідок прискореного переходу 
до ринкових відносин зазнав складних і суперечливих 
трансформацій.  

Аналіз зв’язків між інституціональними 
трансформаціями основного капіталу, інтенсивністю його 
відтворення та ефективністю функціонування 
господарського механізму національної економіки України 
є актуальним з огляду на необхідність стратегічного 
планування економічного курсу держави.  

Процес розвитку ринкових відносин, становлення 
нової економічної структури та новий рівень технологій у 
нашій країні визначають необхідність нових підходів до 
дослідження основного капіталу. Зміни основного капіталу 
в результаті конкуренції та інформаційного суспільства в 
Україні призводять до необхідності вивчення динаміки 
основного капіталу в сучасних умовах, визначення його 
ролі в еволюції системи економічних відношень й 
розвитку економічної системи в цілому. 

В усьому світі йдуть глибинні процеси 
перетворення характеру матеріального та нематеріального 

1 1 
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виробництва. Науково-технічний прогрес є одним із 
найважливіших факторів соціальних перетворень. Світова 
економіка характеризується безупинним прискоренням 
зрушень у НДКР, що обумовлюють зрушення в процесах 
виробництва й в економічних відношеннях. Зрушення 
носять динамічний характер, унаслідок чого надають 
динамізм продуктивним силам і виробничим відношенням, 
а отже й економічній системі. 

У основному капіталі, що є елементом 
продуктивних сил, у результаті зрушень, що відбуваються 
в сучасних умовах, у НДКР спостерігаються зміни, 
пов'язані як із його натурально-речовинними 
характеристиками, так і з вартісними.  

Результатом змін, що відбуваються, є динамізм 
основного капіталу, його розвиток. Динаміка основного 
капіталу обумовлює зміни не тільки в технологічних 
процесах, але й у процесах економічних та соціальних, у 
результаті чого спостерігається еволюція економічних 
відносин і всієї економічної системи. Таким чином, однією 
з причин актуальності дослідження динаміки основного 
капіталу є його зростаюча роль у розвитку економічних 
відносин і в розвитку всієї економічної системи. 

До теперішнього часу мікроелектронна еволюція 
перетворює техніку, у результаті технологічні 
нововведення впливають на соціальну структуру 
суспільства, відбувається становлення нового 
технологічного укладу, інформаційного суспільства. Більш 
десяти років господарювання в новій системі економічних 
координат дозволяють здійснити ретроспективний аналіз 
трансформаційних процесів, що мали місце як в економіці 
країни в цілому, так і в її підсистемах.  
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На основі аналізу статистичної інформації щодо 
загальноекономічних показників України, що визначають 
сучасний стан і динаміку розвитку економіки, є можливим 
сформувати уявлення про місце та значимість основного 
капіталу в структурі видів економічної діяльності, 
динаміці та тенденціях їх розвитку. 

Аналітичний табличний та графічний матеріал для 
проведення аналізу складений на основі даних 
статистичних щорічників України [209], статистичних 
збірників Харківської області [227], періодичних видань, 
засобів масової інформації, інформаційних та аналітичних 
сайтів мережі Internet, інших джерел або отриманих 
шляхом розрахунків.  

Доцільно відзначити, що з 2008 року до вартості 
основних засобів включено вартість інвестиційної 
нерухомості. Вартість земельних ділянок, інвестиційної 
нерухомості, тварин (які використовуються в іншій, ніж 
сільськогосподарська діяльність), не розподіляється за 
видами економічної діяльності.  

Тому, у табл. 1.1 наведені дані про необоротні 
активи в економіці за шість років з 2008 – 2013 р.р., які 
свідчать, що за визначений період сума необоротних 
активів за всіма галузями економіки у фактичних цінах 
щорічно збільшується, проте їх частка у сукупних активах 
навпаки зменшується з 52,4 % у 2005 р. до 46,2 % у 2013 р. 
Пояснюється це збільшенням оборотних активів, яке 
відбувається більшими темпами, ніж збільшення 
необоротних активів. Темп зміни необоротних активів у 
2013 р. зменшився в порівнянні з 2009 р. з 112,7 % до 107,5 
% у 2013р.  
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Таблиця 1.1 

Склад та структура необоротних активів суб’єктів 
господарської діяльності України у 2008-2013 роках 

(на кінець року) 
 

Роки
Показники 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Всього активів        
– сума, млн. грн. 3245425,2 3676145,1 4096982,4 4676101,8 5419686,1 5712274,8 
– темп зміни, % х 113,3 111,4 114,1 115,9 105,4 
2. Необоротні 
активи  

      

– сума, млн. грн.  1552055,6 1749238,5 1832922,8 2050959,6 2456015,1 2639813,2 
– темп зміни, % х 112,7 104,8 111,9 119,7 107,5 
– питома вага в 
активах, % 

47,82 47,58 44,74 43,86 45,32 46,21 

У тому числі       
2.1. Основні засо-
би, нематеріальні 
активи, 
довгострокові 
біоактиви, 
інвестиційна 
нерухомість 

      

– сума, млн. грн.  970207,2 1120369,9 1184773,1 1309947,4 1687052,7 1750945,8 
– темп зміни, % х 115,5 105,7 110,6 128,8 103,8 
2.2. Незавершені 
капітальні 
інвестиції 

      

– сума, млн. грн.  202662,9 208015,7 221718,9 251763,9 259147,5 270041,8 
– темп зміни, % х 102,6 106,6 113,6 102,9 104,2 
2.3 Довгостроко-ві 
фінансові 
інвестиції 

      

– сума, млн. грн.  304436,5 340653,8 334246,7 382928 396996,2 447181,1 
– темп зміни, % х 111,9 98,1 114,6 103,7 112,6 
2.4. Інші 
необоротні активи 

      

– сума, млн. грн.  74749 80199,1 92184,1 106320,3 112818,7 171644,5 
– темп зміни, % х 107,3 114,9 115,3 106,1 152,1 

 
Розрахована на основі статистичних даних 

укрупнена структура необоротних активів відображає 
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переважаючу частку основних засобів над іншими 
необоротними активами, яка останнім часом має 
тенденцію до збільшення з 62,5 % у 2008 році до 67,9 % -у 
2013р. Але, не дивлячись на те, що питома вага основних 
засобів в загальній сумі необоротних активів зростає, 
темпи зміни знижуються з 115,5 у 2008р. до 103,8 у 2013 
р., при зростанні довгострокових інвестицій до 112, %  та 
інших необоротних активів до 152,1 % у 2013 р. 

Обсяг та структуру необоротних активів суб’єктів 
господарської діяльності України у 2008-2013 роках 
представлено на рис. 1.1. 

Виходячи із вагомості основних засобів у складі 
необоротних активів, розглянемо більш детально стан 
основних засобів в економіці в цілому та в торгівлі 
зокрема. У силу відкритості світової економіки процеси 
становлення нового технологічного інформаційного 
суспільства торкаються й української економіки. 

Проте, у зв'язку з перебудовою економічної 
системи, переходом до ринкових відносин наша країна 
втратили свій виробничий потенціал. Розбалансованість 
економіки і структурна криза призвели до накопичення в 
реальному секторі величезної кількості невикористаного 
морально-знеціненого та фізично зношеного устаткування. 
У 2000 - 2013рр. завантаження зменшилося до 
безпрецедентно низького рівня - більше 40% можливостей 
наявного виробничого апарату. Так, ступінь придатності 
основних засобів у 2000 році складав 56,28 %, а  у 2013 
році – 22,66 %.Таке положення пояснюється суттєвим 
зниженням коефіцієнтів оновлення основних засобів у 
2013 р. у порівнянні з попередніми роками до 1,84 % ( 
наприклад, з 6, 23 % у 2007 р.) і ліквідації  з 1,3 % у 2000 р. 
до 0,3 % у 2013 р. 
 



 
 

 
 

 
Рис.1.1. Обсяг та структура необоротних активів суб’єктів господарської діяльності 
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Поряд із цим, прослідковується значне зростання 
ступіню зношеності основних засобів до 77,34 % у 2013 
році, що свідчить про негативну тенденцію використання 
морально застарілого та фізично зношеного устаткування 
(табл. 1.2). 

Темпи науково-технічного прогресу сповільнилися, 
унаслідок чого посилилася залежність розвитку 
виробничих потужностей України від зовнішнього 
фактору - впровадження існуючих західних технологій у 
національну економіку.  

На  сьогоднішній день імпортне устаткування, що 
відповідає в основному новому технологічному укладу, 
складає понад 60% наявних виробничих потужностей у 
країні. 

Динаміка основного капіталу - це процес, що 
володіє власними внутрішніми пропорціями, тому можна 
зробити висновок про те, що пропорційність основного 
капіталу є внутрішнім фактором динаміки основного 
капіталу.  

За останні роки спостерігається зростання вартості 
основних засобів з 828 822 млн. грн. у 2000 р. до 
10 401 324 млн. грн. у 2013 р., але на протязі аналізуємого 
періоду простежуються непропорційні коливання у темпах 
змін вартості основних засобів. 

Так, наприклад, у 2010 р. Спостерігається значне 
зростання темпу зміни  вартості основних засобів до 
попереднього періоду на 70,3 % , а вже в наступному 2011 
р. цей показник складав лише 11, 3 %, у 2012 р. – 23,7 %, а 
в 2013 р. – 13,7 %. 



 
 

 

Таблиця 1.2  

Стан та рух основних засобів суб’єктів господарської діяльності  
України у 2000-2013 роках 

 
 Роки

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Вартість 
основних засобів, 
млн. грн. 

828822 
9154
77 

9648
14 

10261
63 

1141
069 

1276
201 

1568
890 

20473
64 

3149
627 

3903
714 

6648
861 

73969
52 

9148
017 

10401
324 

2. Темп зміни 
вартості основних 
засобів (у % до 
попереднього 
періоду) 

х 110,5 105,4 106,4 111,2 111,8 122,9 130,5 153,8 123,9 170,3 111,3 123,7 113,7 

3. Сума зносу, млн. 
грн. 

362374 
4121
99 

4525
79 

48732
6 

5536
16 

6146
36 

7943
87 

10540
18 

1898
449 

2306
298 

4917
565 

56168
93 

7012
030 

80443
62 

4. Ступінь зносу 
основних засобів, % 

43,72 45,03 46,91 47,49 48,52 48,16 50,63 51,48 60,28 59,08 73,96 75,94 76,65 77,34 

5. Ступінь 
придатності 
основних засобів, % 

56,28 54,97 53,09 52,51 51,48 51,84 49,37 48,52 39,72 40,92 26,04 24,06 23,35 22,66 

6. Вартість 
введених в дію 
нових основних 
засобів, млн. грн. 

23726 
3325

5 
3502

5 
44165

6146
8 

7049
7 

8233
3 

12745
3 

1496
35 

1113
45 

1225
72 

14793
9 

1909
65 

16576
9 

1
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  Продовження таблиці 1.2 
 

7. Темп зміни 
вартості введених 
в дію нових 
основних засобів 
(у % до 
попереднього 
періоду) 

х 140,2 105,3 126,1 139,2 114,7 116,8 154,8 117,4 74,4 110,1 120,7 129,1 86,8 

8. Коефіцієнт 
оновлення 
основних засобів, 
% 

2,86 3,63 3,63 4,30 5,39 5,52 5,25 6,23 4,75 2,85 1,84 2,0 2,09 1,59 

8. Вартість 
ліквідованих 
основних засобів, 
млн. грн. 

10411 10608 10036 10620 10986 15940 9472 12399 14567 16507 17056 29588 41139 74050 

9. Темп зміни 
вартості 
ліквідованих 
основних засобів 
(у відсотках до 
попереднього 
періоду) 

х 101,9 94,6 105,8 103,4 145,1 59,4 130,9 117,5 113,3 103,3 173,5 139,0 180,0 

10. Коефіцієнт 
ліквідації 
основних засобів, 
% 

1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 

1
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На рис. 1.2 зображені темпи зміни вартості 
основних засобів суб’єктів господарської діяльності 
України та Харківської області у 2001-2013 роках (у 
відсотках до попереднього періоду), з якого видно, що у 
Харківській області темпи зростання основних засобів у 
2008 р.- 209,7 % та 184,1 % у 2010 р. був значно вище ніж 
по Україні в цілому, що склало  відповідно 153,8 % та 
170,3 %, а у 2013 р. прослідковується різький спад до 105, 
7 %.  

 
Рис. 1.2. Темпи зміни вартості основних засобів суб’єктів 
господарської діяльності України та Харківської області у 

2001-2013 роках (відсотків до попереднього періоду) 
 

Якщо розглянути темпи зростання основних засобів 
суб’єктів господарської діяльності східного регіону 
України у 2001-2013 роках (у відсотках до попереднього 
періоду) на рис. 1.3, то бачимо, що Дніпропетровська та 
Харківська області за окремими роками випереджають 
інші регіони і більше, ніж  по Україні в цілому.  Це 
пояснюється тим, що  Харківська та Дніпропетровські 
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центрами нашої країни. Так, найбільш значні обсяги 
основних засобів зосереджені у Харківській (735722 млн. 
грн.) та Дніпропетровській (702986 млн. грн. ) областях. У 
цілому в країні в 2010 році вартість основних засобів 
порівняно з 2000 роком збільшилася на 59,8 %, а з 2011р.  
простежується  стрімке падіння темпів зміни вартості 
основних засобів до 111,3 % , у 2012 р. – 123,7 %, а у 2013 
р. – 113,7 %. 

Рис. 1.3. Темпи зміни вартості основних засобів суб’єктів 
господарської діяльності східного регіону України у 2001-

2013 роках (відсотків до попереднього періоду) 
 
Представляють інтерес показники щодо основних 

засобів за галузями економіки України ( рис. 1.4.). 
Зростання питомої ваги основних засобів спостерігається 
лише в підприємствах транспорту, складського 
господарства та поштової та кур’єрської діяльності. 
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Тимчасове розміщування й організація харчування
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Рис. 1.4. Структура вартості основних засобів господарських суб’єктів України за видами  
економічної діяльності у 2000-2013 роках (за даними на кінець року) 
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Що стосується підприємств оптової та роздрібної 
торгівлі, то їх питома вага у порівнянні з іншими галузями 
економіки складає у 2013 р. - 1, 18 %, випереджаючи 
основні засобі у будівництві – 0,79 %, у підприємствах 
тимчасового розміщення й підприємства харчування – 0,31 
%  і наблизившись до сільського господарства, де питома 
вага основних засобів у 2013 р. складає лише 1,51 %, що 
значно нижче у порівнянні з 2000р. – 11,9 %.   

Як відомо, про стан основних засобів можна судити 
з двох показників: коефіцієнта зношення та коефіцієнта 
придатності. Чим вищий коефіцієнт придатності і менший 
коефіцієнт зношення, тим кращі умови має підприємство 
для більш раціонального використання основних засобів. 
На рис. 1.5. представлені знос основних засобів  
господарських суб’єктів України за видами економічної 
діяльності у 2000-2013 роках та коефіцієнти їх 
придатності.  

Не дивлячись на те, що питома вага основних 
засобів в підприємствах транспорту, складського 
господарства та поштової та кур’єрської діяльності ( 
попередній рис. 1.4) найвища серед усіх галузей 
економіки, для цих підприємств характерним є самий 
найвищий ступень зносу основних засобів і самий низький 
коефіцієнт їх придатності у 2013 р. у порівнянні з іншими 
галузями економіки. Показники стану основних засобів у 
торгівлі є набагато кращими. Коефіцієнти придатності 
основних засобів у підприємствах оптової та роздрібної 
торгівлі за 2000р., 2005р., 2010 р., 2013 р. достатньо високі 
і складають відповідно – 61,23 %, 68,08 %, 67,94%, 57,62 
%., хоча теж коефіцієнт придатності знижується.  



 
 

 
 

 
Рис.1.5. Знос та придатність основних засобів  господарських суб’єктів України за видами економічної 

діяльності  2000-2013 роках 
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Слід також зазначити, що ступінь зносу основних 
засобів у торгівлі суттєво нижчий, ніж в цілому по 
економіці України.  

У Харківській області з 2000 р. спостерігається 
щорічне збільшення вартості основних засобів з 66358 
млн. грн. у 2000 р. до 735772 млн. грн. у 2013 р.  

Вартість основних засобів підприємств торгівлі 
також щорічно збільшується (рис 1.6), а ступінь зносу, 
навпаки, зменшується з 41,6 %  у 2000р. до 34,95 % у 2013 
р. Крім того, його значення менше ніж в середньому за 
галуззю, що може свідчити про збільшення вкладень в 
основний капітал у Харківській області за останні роки. 
Підтвердженням цьому є показники введення в дію 
основних засобів в підприємствах оптової та роздрібної 
торгівлі (рис. 1.6), які є вищими у порівнянні з 
аналогічними показниками по Україні в цілому. Так, 
коефіцієнт оновлення основних засобів торговельних 
підприємств Харківської області виріс з 6,56 % у 2000 р. до 
17,02 % у 2006 р. і, не дивлячись на те, що з 2007 р. 
спостерігається поступове зменшення коефіцієнту 
оновлення до 8,77 % у 2013 р., ці показники залишилися 
вищими, ніж по Україні. Коефіцієнт придатності основних 
засобів в торговельних підприємствах Харківської області 
також із року в рік зростає і в окремих роках майже вище, 
чим по Україні.  

На наш погляд, саме збільшення частки введених в 
дію основних засобів в торгівлі було одним з головних 
факторів, що сприяв зниженню ступеня зносу основних 
засобів у галузі. Крім того, оновлення основних засобів 
значною мірою залежить від інвестицій в основний 
капітал.  



 
 

 
 

 
Рис. 1.6. Динаміка показників придатності та руху основних засобів підприємств оптової та 

роздрібної торгівлі по Україні та Харківській області у 2000-2013 роках 
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Водночас існуючі темпи оновлення основних 
засобів не дозволяють призупинити процес їх старіння. Як 
показують проведені дослідження, понад 40% основних 
засобів складають об’єкти віком понад 23 роки (термін, що 
приблизно відповідає середній фактичній нормі 
економічної амортизації). Середній вік діючих об’єктів 
становить 21,7 року.  

З представленого аналізу випливає, що суттєвими 
проблемами для економіки України є не лише недостатні 
темпи інвестування в основні засоби, а й перевантаження 
господарської діяльності зношеними об’єктами, питома 
вага яких продовжує зростати. У зв’язку з цим необхідно 
суттєво активізувати реноваційні процеси шляхом 
стимулювання до більш інтенсивного використання 
основних засобів та побудови сприятливих умов для 
покращення інвестиційного клімату в країні.  

Падіння обсягів прибутків внаслідок інфляції, 
зберігання неплатоспроможності підприємств, нецільового 
використання амортизаційних засобів, відтік ресурсів на 
фінансові ринки гальмують позитивну динаміку основного 
капіталу і перешкоджають розв'язанню протиріч цієї 
динаміки. 

Прихід західних технологій у вітчизняне 
господарство має двоїстий характер в умовах становлення 
інформаційного суспільства в Україні, тому що, з одного 
боку, він сприяє відновленню основного капіталу на більш 
високому технологічному рівні, розв’язуючи низку 
протиріч, а, з іншого, придушує розвиток національного 
інвестиційного комплексу й прикладної науки. 

У комп’ютеризованому виробництві відбувається 
еволюція трудових відносин, змінюються професії та фахи, 
у межах однієї  професії якісно змінюється зміст 
виконуваних функцій, відбувається ускладнення та 
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збагачення праці, розвиваються нові спроможності 
людини. Інтелектуалізація основного капіталу веде до 
розвитку людини як творчої особистості, унаслідок чого 
трудові відносини розвиваються на більш високому 
соціальному рівні. Але інтелектуалізація основного 
капіталу, окрім еволюції трудових, техніко-економічних 
відносин обумовлює зміни і в підприємства виробництв, 
що призводить до деконцетрації праці, впливаючи  на  
групи робітників, зайнятих однотипною працею. Поняття 
«безлюдні технології» виражає при цьому не тільки 
характер виробничих процесів, які протікають в 
автоматичних системах без участі людини, але й 
продуктивність, якість, що не може бути забезпечено 
іншими методами. Використання мікроелектроніки 
створює умови для більш прямої та швидкої інтеграції 
різноманітних фаз трудових процесів: проектування, 
виробництва, контролю.  

Так, установлення персональних комп'ютерів на 
робочих місцях має на меті з'єднати знання управлінського 
персоналу і величезні можливості щодо переробки 
інформації, якими володіють ПЕОМ.  

Загальна мережа персональних комп’ютерів 
дозволяє мати в найкоротші терміни повний обсяг 
інформації, необхідної для прийняття рішень і, таким 
чином, підвищити ефективність механізму 
господарювання. 

Як показують проведені дослідження, тільки 
обробка первинних прибуткових та видаткових документів 
торгового підприємства на персональних комп’ютерах 
швидше обробки тієї ж документації вручну в 50 разів, що 
призводить до скорочення трудових витрат, підвищення 
продуктивності праці, якості роботи й свідчить про 
можливість зміни інтелектуалізації [79, с.15]. 
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У сучасних організаціях набуває нового змісту і 
управління підприємством, що здійснюється не одним 
підприємцем, а «техноструктурою» (колективна одиниця, 
яка включає найталановитіших фахівців усіх підрозділів 
підприємства) та відображує поряд з еволюцією 
організаційно-економічних відносин й еволюцію відносин 
соціально-економічних: збільшення ролі людського 
капіталу в усьому капіталі фірми, у формуванні фірми. 
Спостерігається також збільшення власників підприємств 
у результаті централізації капіталу, що призводить до 
розвитку корпоративної форми власності та зміцненню 
позицій приватної власності. 

Інтелектуалізація основного капіталу впливає і на 
структуру собівартості продукції: підвищується питома 
вага як витрат праці на автоматичні операції, так і 
амортизації, а питома вага витрат ручної праці значно 
знижується, що зумовлює необхідність реформування 
амортизаційної політики в напрямку збільшення норм 
амортизації до 20% у середньому і зменшення терміну 
життя устаткування до 10 років. Машини й устаткування, 
які є елементами основного капіталу, у ринкових умовах 
можуть бути об'єктами різноманітних угод, пов'язаних зі 
зміною та припиненням речових прав, і тому стають 
об'єктами оцінки.  

Оціночні роботи мають за кінцеву мету розрахунок 
і обґрунтування ринкової вартості машин та устаткування 
на визначену дату. Вартість елементів основного капіталу 
в ринкових умовах дуже рухлива в часі, тому всі підходи 
оцінки вартості основного капіталу (витратний, 
порівняльний, дохідний) використовують ринкову 
інформацію. Варто звернути особливу увагу на 
спроможність основного капіталу в ринкових умовах 
приносити прибуток, а отже і прибуток його власнику. 
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Динаміка норми прибутку не є лінійною, оскільки 
інвестиції в оновлений  основний капітал 
характеризуються високою капіталоємністю і дають 
спочатку малу віддачу, і лише поступово підтверджують 
свою прибутковість. Синусоїдальний характер прибутку 
(рис. 1.7) і норма прибутку пояснюються виникненням 
протиріч динаміки основного капіталу, пов'язаними з його 
впровадженням у господарську діяльність та зносом. 
   П 

 
 
 
 
 
       

    
 
 
 
                                                                              Т 
Рис. 1.7. Динаміка прибутку від використання 

основного капіталу. 
 
Підприємець при придбанні об’єкту елемента 

основного капіталу завжди повинний розрахувати 
прибуток, який він одержить від його використання. 

У свою чергу, утримання й експлуатація об'єктів 
основного капіталу, особливо його активної частини - 
устаткування, є причиною значних витрат, зниження яких 
не може не цікавити підприємців. І, нарешті, управління 
основним капіталом тісно пов'язано з управлінням 
капітальними вкладеннями, які займають важливе місце в 
менеджменті. 
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 Розділ 

 
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФІНАНСОВА ОСНОВА 

ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В 
УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

 
2.1. Формування інвестиційної політики підприємств 

 
Становлення ринкових відносин, поява 

господарських структур різних форм власності, 
виникнення альтернативних джерел фінансування 
технічного переозброєння підприємств, істотні зміни 
амортизаційної, інвестиційної та податкової політики 
держави передбачають активність нових підходів до 
традиційних питань відтворення основного капіталу, що 
викликає необхідність виявлення умов і чинників, які 
регулюють відтворювальний процес. «Перед 
підприємствами за ринкових умов функціонування одним з 
найважливіших питань є відтворення основного капіталу. 
Адже саме основний капітал безпосередньо впливає не 
лише на конкурентноздатність продукції, а й в цілому на 
фінансовий стан підприємства. Безперервне оновлення 
основного капіталу дає можливість підприємствам 
виробляти конкурентноздатну продукцію, задовільняти 
попит, пристосовуватися до умов сучасного ринку» [230, с. 
108].  

Істотну роль в процесі відтворення відіграє закон 
концентрації виробництва, який характеризує 
закономірність розвитку підприємств країни.  Ефект 
концентрації виробництва забезпечується переважним 
впровадженням прогресивних високопродуктивних засобів 
виробництва і вдосконаленням знарядь праці. 

1 2 
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«Відтворення основного капіталу, по-перше, має спільні 
риси, притаманні відтворенню в цілому, і, по-друге, 
характеризується певними особливостями, що впливають 
на специфіку економічної природи засобів праці. 
Суспільне відтворення не є наслідком простого поєднання 
відтворювальних процесів на окремих підприємствах, а 
являє собою якісно нове економічне явище, якому 
притаманні інші закономірності розвитку, ніж первинним 
ланкам народногосподарського механізму. Тому і 
відтворення основного капіталу у масштабі усього 
суспільства повинно характеризуватися іншими рисами 
порівняно з тими, які притаманні процесу відтворення 
основного капіталу на окремих підприємствах»[ 33, c.404]  

Відтворення основного капіталу є об'єктивним 
процесом, який відбувається у формі безперервного 
кругообігу. Його теоретичною основою в сучасній 
економічній літературі прийнято положення К. Маркса про 
кругообіг основного капіталу, відповідно до якого в 
процесі кругообігу основного капіталу здійснюється 
перенесення його вартості на готову продукцію, 
перетворення в грошову форму і накопичення вартості 
засобів праці у вигляді резервного грошового фонду. При 
простому відтворенні за рахунок амортизаційних 
відрахувань підприємства амортизують нову систему 
засобів праці, яка дорівнює за вартістю зношеним. А для 
розширення діяльності необхідні нові вкладення коштів, 
які залучаються додатково з прибутку, внесків 
засновників, емісії цінних паперів, кредиту, у вигляді 
інвестицій  тощо.  

Питанням відтворення основного капіталу, 
ефективності його використання та економічного 
стимулювання науково-технічного прогресу присвячено 
значну кількість робіт науковців.: І.О. Бланка, який зробив 
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акцент на управління використанням основного капіталу; 
М.О. Борисенка, В.М. Пархоменка, М.М. Єрмошенка, С.О. 
Єрохіна, які дослідили вплив амортизаційної політики на 
якість відтворення основного капіталу та засади 
інноваційного розвитку підприємств; Б.М.Андрушківа, 
Л.М. Мельника, які висвітлили аспекти формування 
адаптивної моделі управління процесом відтворення 
господарського капіталу;  В.В. Ковальова, В.Н. Тимофєєва, 
В.Т. Ланового, які відзначили велике значення відтворення 
основних активів за рахунок капітальних вкладень; Є.О. 
Сіра, який наголосив на необхідності та проблемах 
інвестицій в основний капітал та ін. [ 2, 14, 15, 20, 34, 123, 
165, 195 тощо]. 

 Віддаючи належне працям науковців, проблеми 
ефективного формування системи управління 
відтворенням основного капіталу залишаються 
актуальними, потребують подальшої уваги, удосконалення 
теоретичних та практичних засад.  

Важливим аспектом проблеми підвищення 
ефективності діяльності є більш раціональне спрямування і 
використання коштів, виділених на розширене відтворення 
основного капіталу, своєчасне і повне забезпечення 
грошовими ресурсами затрат з освоєння нової техніки і 
впровадження нових досягнень науково-технічного 
прогресу, виявлення організаційно-технічних та 
економічних заходів з підвищення ефективності 
використання основних активів підприємств. Фінансовою 
основою відтворення основного капіталу в умовах 
ринкових відносин стають інвестиції. Ринкові відносини 
докорінно змінюють інвестиційну політику держави з 
метою посилення її впливу на інвестиційний процес за 
допомогою ринкових регуляторів. Головним об'єктом 
регулювання виступають інвестиції. Вони є базою для 
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застосування інших вартісних категорій - грошей, 
фінансів, кредиту, прибутку, цін, які відображають 
відтворення основного капіталу. 

Концепція підтримки капіталу реалізується на 
практиці через інвестиції. Тому інвестиції в основний 
капітал є тим механізмом, який забезпечує життєдіяльність 
матеріально-технічної бази майнового комплексу 
господарюючого суб'єкта та її розвиток.  

Особливість структури основного капіталу в 
сучасних умовах багато в чому залежить від інвестиційної 
політики підприємства, якій притаманна своя інвестиційна 
філософія. Одні підприємства прагнуть інвестувати кошти 
в наявні будівлі та обладнання, інші - використовувати 
тільки найбільш нові, прогресивні технології і основні 
активи. Інвестиційні рішення, які  приймаються для 
реалізації тактичних і стратегічних цілей, формують 
інвестиційну філософію, яку менеджери і бухгалтери 
підприємств приймають в якості обраної інвестиційної 
політики Безумовно, для стратегічних інвестиційних 
рішень необхідно мати великі суми вкладень, тому термін 
"інвестиції" часто використовується для визначення 
витрачених ресурсів в надії на отримання доходів у 
майбутньому після закінчення досить тривалого періоду 
часу [18, с. 13]. 

У сучасній економічній літературі, присвяченій 
фінансовим аспектам функціонування економіки, 
інвестиції є однією з найбільш часто використовуваних 
категорій як на мікро, так і на макрорівні. При цьому, як 
правило, це поняття трактується досить по-різному і 
суперечливо. Так, в одній із перших перекладних 
монографій з ринкової економіки Е. Дж. Долана і Д. Е. 
Лінде, інвестиції на макрорівні визначено як збільшення 
обсягу капіталу, який функціонує в економічній системі. 
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Французький економіст П. Массе вважає, що найбільш 
узагальненим є визначення інвестиції, якому можна надати 
факт вкладання капіталу: „ інвестування є актом отримання 
задоволення у майбутньому від поточних інвестиційних 
благ” [148, с. 27]. Водночас І.О. Бланк оцінює інвестиції як 
кошти, майнові та інтелектуальні цінності держави, 
юридичних і фізичних осіб, що спрямовуються на 
створення нових підприємств, реконструкцію й технічне 
переоснащення діючих, придбання нерухомості, акцій, 
інших цінних паперів із метою одержання прибутку [20, с. 
16]. У класичній навчальній літературі з економіки 
інвестиції характеризують як затрати на виробництво та 
накопичення засобів виробництва і збільшення 
матеріальних запасів.  

 З початком розвитку ринкових відносин в Україні 
змінюються погляди на сутність інвестицій, виникають і 
розвиваються наукові підходи до їх оцінки, а також форм, 
методів та принципів інвестування. Так, найбільш повне й 
вичерпне визначення інвестицій знайшло своє 
відображення в Законі України „Про інвестиційну 
діяльність” [107], де під інвестиціями розуміють усі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 
результаті яких створюється прибуток або досягається 
соціальний ефект. Це визначення, в цілому, відповідає 
міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну 
діяльність, як процес вкладення ресурсів (благ, майнових й 
інтелектуальних цінностей) із метою отримання прибутку 
в майбутньому.          

У цих визначеннях інвестиції розглядаються як 
механізм (спосіб) збільшення продуктивних ресурсів 
суспільства. Фактично вони звужують поняття 
інвестування до виробничого (реального) інвестування. 
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При такому трактуванні вкладення капіталу в цінні папери, 
в банківські депозити вже не можна відносити до категорії 
"інвестиції", оскільки не відбувається збільшення 
продуктивних ресурсів суспільства. В економічній 
літературі інвестування в узагальненому та більш 
широкому сенсі визначається як процес витрачання 
грошових коштів у поточному періоді, щоб отримати 
збільшену їх суму в майбутньому. При цьому виділяються 
два головних чинники, що характеризують цей процес - 
час і ризик, що також є вузьким трактуванням даної 
категорії, оскільки інвестування капіталу в реальній 
дійсності відбувається не тільки в грошовій, а й в інших 
формах рухомого і нерухомого майна, нематеріальних 
активів. Крім того, визначення інвестицій як вкладання, що 
"приносить вигоди", є не зовсім коректним, оскільки 
існують інвестиційні проекти, які не приносять інвесторам 
безпосередніх вигід. Пов'язування очікуваних вигід з 
тривалим періодом часу представляється також 
некоректним, оскільки багато операцій, наприклад, -  
вкладання в цінні папери, спочатку націлюються на 
отримання разового прибутку в короткостроковому 
періоді.  

Можливо виділити, як мінімум, чотири групи 
трактувань поняття "інвестиції" на мікрорівні: (а) 
інвестиції, які визначаються через сплату грошових 
коштів; (б) інвестиції, які визначаються через майно; (в) 
комбінаторне поняття інвестицій; (г) диспозиційне поняття 
інвестицій. 

Інвестиції, які визначаються через сплату грошових 
коштів, розглядаються як потік виплат (затрати). Але 
стверджувати те, що інвестиції завжди є платіжними 
засобами, можна дуже умовно. Зокрема, ноу-хау, які є 
інвестиціями при проведенні досліджень і розробок, не 
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завжди можна трансформувати у сплачені кошти. У той же 
час поняття інвестицій, що визначаються сплаченими 
коштами, є основною відзнакою розмежування категорій 
"інвестиція" і "фінансування". На відміну від інвестицій, 
фінансування являє собою потік платежів, що починається 
з виплат, які трансформуються у затрати і в подальшому 
призводять до надходжень. 

При характеристиці поняття "інвестиція", що 
визначається через майно, вихідним пунктом є баланс 
підприємства. Згідно з цим визначенням інвестиції 
розглядаються, як процес перетворення  грошових коштів 
в предмети майна у складі активів підприємства, у тому 
числі, в цінні папери. Але при такому підході при 
визначенні інвестицій "випадають" вкладання коштів 
фізичних осіб, у тому числі, і в цінні папери.  

Комбінаторне поняття інвестиції грунтується на 
визначенні інвестицій, як додаткових вкладень до вже 
наявних засобів, тобто це вкладення, спрямовані на 
розширення бізнесу або створення умов для підвищення 
ефективності його функціонування. Такого трактування 
поняття інвестиції дотримується, зокрема, Ж. Перар. Він 
виділяє наступні типи інвестицій: для заміни або 
підтримки рівня обладнання; на розширення за допомогою 
збільшення виробничих потужностей; на розширення 
діяльності за допомогою створення нових видів продукції; 
на науково-дослідні роботи; на просування товару і 
рекламу; на участь в капіталі інших підприємств; 
обов'язкового типу (інвестиції для запобігання 
забруднення навколишнього середовища, інвестиції в 
соціальну сферу тощо); стратегічні інвестиції (інвестиції, 
пов'язані з поглинанням підприємств або розміщенням 
капіталу за кордоном). Дане трактування інвестицій 
жорстко прив'язує вкладання до виробничої системи 
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підприємства і фактично виключає з поняття "інвестиції" 
численні вкладення капіталу, в тому числі, до початкової 
організації бізнесу. 

В основі диспозиційного поняття інвестицій 
закладено положення, відповідно до якого процес 
інвестування передбачає зменшення свободи підприємства 
розпоряджатися  фінансовими коштами. Цей процес, з 
одного боку, залежить від зовнішніх чинників, а з іншого - 
впливає на них. Такі вкладення можуть характеризуватися 
як відкриті системи, в яких реалізація інвестицій здійснює 
вплив на функціонування інших елементів системи, а на 
результати інвестицій впливають рішення, що стосуються 
інших елементів системи. 

Прикладом подібного роду відносин може служити 
взаємозв'язок між інвестиційною сферою і сферою 
фінансування. Так, ефективність інвестицій зумовлюється 
наявністю фінансових ресурсів, що знаходяться в 
розпорядженні підприємства. У свою чергу, залучення 
фінансових ресурсів у розпорядження підприємства 
залежить від потенційної ефективності інвестиційного 
проекту. 

Відмінності в трактуваннях поняття "інвестиція" на 
мікрорівні визначаються як цілями і завданнями 
дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю 
сутності  окремих сторін цієї економічної категорії. Слід 
звернути увагу на декілька важливих, на наш погляд, 
моментів. 

Перший: поняття "інвестиція" на макро - і 
мікрорівнях наповнено різним змістом. Те, що для 
окремого інвестора на мікро-рівні є інвестицією, 
наприклад, придбання будь-якої будівлі, цінних паперів не 
підходить під поняття інвестиції на макрорівні, оскільки в 
цьому процесі не відбувається приросту засобів 
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виробництва і матеріальних запасів, тобто не відбувається 
приросту капіталу в цілому. Другий момент: поняття 
"інвестиція" пов'язується з діяльністю конкретного 
інвестора. Саме інвестор вкладає кошти (або власні, або 
позикові) в той або інший проект. Третій момент: 
інвестиції є багатоаспектними вкладаннями капіталу, які 
можуть реалізовуватися в різних формах і 
характеризуватися різноманітними особливостями. В 
цьому аспекті ми підтримуємо думку Горбатюк Л.М., що 
«Посилення процесів глобалізації та регіоналізації, що 
характеризують сучасний розвиток світової економіки, 
вимагають більш широкого тлумачення інвестицій, 
пов’язаних з прискореним науково-технічним розвитком 
продуктивних сил, посиленням ролі економічних факторів 
з особливостями формування і використання людського 
капіталу. Таким чином, під інвестиціями необхідно 
розуміти ті економічні ресурси, що спрямовуються на 
збільшення як реального капіталу суспільства, тобто на 
розширення чи модернізацію виробничого апарату, так і 
інвестиції в „людський капітал”, які на сучасному етапі 
розвитку економіки набувають усе більшого значення, 
тому що саме результатом людської діяльності є будинки і 
споруди, машини й обладнання і, що найголовніше, 
основний фактор сучасного розвитку - інтелектуальний 
продукт, що визначає економічне становище країни у 
світовій ієрархії держав. До останніх належать витрати на 
освіту, наукові дослідження, підготовку кадрів тощо. На 
якість людського капіталу впливає й інфраструктура, тому 
інвестиції в соціальну інфраструктуру є водночас 
інвестиціями в людський капітал.» [ 71, с.202-203]. 

 Узагальнюючи представлені вище підходи до 
визначення поняття інвестиції, можна виділити їх наступні 
ознаки, які є найбільш суттєвими: потенційна здатність 
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інвестицій приносити дохід; процес інвестування, як 
правило, пов'язаний із перетворенням частини 
накопиченого капіталу в альтернативні види активів 
економічного суб'єкта (підприємства); у процесі 
здійснення інвестицій використовуються різноманітні 
інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, 
пропозицією та ціною; цілеспрямований характер 
вкладення капіталу в матеріальні та нематеріальні об'єкти; 
наявність терміну вкладення (цей термін завжди 
індивідуальний і визначати його заздалегідь 
неправомірно); вкладення здійснюються інвесторами, які 
переслідують свої індивідуальні цілі, не завжди пов'язані з 
отриманням безпосередньо економічної вигоди; наявність 
ризику вкладення капіталу, тобто - досягнення цілей 
інвестування носить імовірний характер. Таким чином, ми 
підійшли до того, щоб сформулювати поняття інвестиції. 
Під інвестиціями ми розуміємо цілеспрямоване вкладання 
капіталу у всіх його формах в різні об'єкти та сегменти 
бізнесу для досягнення індивідуальних цілей інвесторів на 
певний строк. 

 Кошти, призначені для інвестування у виробництво 
і в об'єкти невиробничої сфери, у своїй переважній масі 
виступають спочатку у формі грошових коштів. 
Перетворення останніх в інвестиції може відбуватися 
різними шляхами. Найбільш простий шлях має місце в тих 
випадках, коли сам господарюючий суб'єкт, володіючи 
визначеними власними коштами, використовує їх для 
розширення і здійснення виробництва або створення 
невиробничих об'єктів. Подібним чином в інвестиції 
перетворюються заощадження фізичних осіб, які 
організовують підприємства за рахунок цих заощаджень. 

В інших випадках процес перетворення заощаджень 
в інвестиції являється більш складним. Справа у тому, що 
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переважна маса населення не має можливості здійснювати 
безпосередньо інвестиції у господарську діяльність, 
оскільки для цього необхідно володіти деякими навичками 
в управлінні підприємством, а також мати певний 
мінімальний розмір коштів. Не  може перетворюватися 
безпосередньо в інвестиції з тих або інших причин і 
частина прибутку підприємств. Тобто, менеджери не 
завжди бувають про це інформовані. Це легко пояснюється 
певною концепцією ефективності ринку капіталу, що 
полягає в тому, що "ринки капіталу як основні джерела 
додаткового фінансування фірми в інформаційному плані 
не є абсолютно ефективними" [123, с. 215]. 

Таким чином, з одного боку, населення і деякі 
підприємства мають вільні кошти, а з іншого боку, багато 
підприємств потребують додаткових кошів для реалізації 
своїх інвестиційних програм. Передача коштів 
здійснюється за каналами фінансового ринку, де власники 
грошових коштів виступають в якості постачальників 
інвестиційного капіталу, а особи, які залучають чужі 
кошти, - як його споживачі. В залежності від того, яким 
чином здійснюється передача грошових коштів від 
постачальників до споживачів, на фінансовому ринку 
можна виділити два основних канали. Один канал - це 
ринок банківських кредитів. Банки акумулюють тимчасово 
вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб, 
виплачуючи за залучені кошти певний відсоток, а потім 
надають під більш високий відсоток кредити 
позичальникам (тим, - хто здійснює реальні інвестиції). 
Таким чином, процес руху грошових коштів від їх 
власника до позичальника опосередковується банком. 

У багатьох випадках такий спосіб передачі 
грошових коштів відповідає інтересам власника грошей, 
оскільки не дивлячись на те, що останній і отримує від 
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банку більш низький відсоток, але тим самим він 
перекладає на банк ризик неповернення грошових коштів 
позичальником. Окрім надійності, банківські вклади є 
високоліквідними, оскільки вкладник може легко забрати 
свої кошти. Крім того, вкладення коштів у банки є 
доступними навіть для самих дрібних вкладників 
(власників заощаджень). 

Що стосується споживачів капіталу 
(позичальників), то їм також інколи вигідніше вступати у 
відносини безпосередньо з постачальниками капіталу. 
Справа в тому, що отримання банківського кредиту 
нерідко пов'язане з великими труднощами. Наприклад, 
банки часто не в змозі надати кредит на той термін, якого 
потребує позичальник, у банку може і не бути суми 
кредиту, необхідної позичальнику для здійснення крупних 
проектів тощо. Все це призводить до того, що споживачі 
капіталу поряд з банківськими кредитами в широких 
масштабах здійснюють залучення своїх вільних грошових 
коштів за допомогою випуску цінних паперів. 

За певних обставин цей спосіб більшою мірою 
відповідає інтересам і постачальників, і споживачів 
інвестиційних ресурсів. Постачальники ресурсів (власники 
заощаджень) найчастіше можуть вкладати свої кошти на 
вигідніших умовах, ніж банківські вклади, і на більш 
тривалі терміни, процедура вкладень, що здійснюється 
шляхом купівлі-продажу цінних паперів є досить простою. 
Крім того, якщо цінні папери мають високу ліквідність, то 
інвестор може в разі потреби достатньо легко повернути 
витрачені кошти, реалізувавши приналежні йому цінні 
папери. З точки зору споживачів інвестиційних ресурсів 
випуск цінних паперів має також певні переваги перед 
банківськими кредитами. У них (споживачів капіталу) 
з'являється можливість залучати грошові кошти багатьох 
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постачальників капіталу і збирати необхідні великі суми. 
Крім того, кошти можуть бути залучені на більш тривалий 
термін, іноді на необмежений час, якщо мова йде про 
випуск акцій. Отже, ринок банківських кредитів і ринок 
цінних паперів  стають необхідними ланками 
інвестиційного процесу, основними каналами, за якими 
заощадження перетворюються в інвестиції і 
використовуються для розвитку виробництва. 

У залежності від об'єктів вкладення капіталу 
виділяють реальні і фінансові інвестиції (рис. 2.1).  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Класифікація інвестицій за критерієм об'єкту 
вкладання капіталу 
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Під реальними інвестиціями розуміється вкладання 
коштів (капіталу) у створення реальних активів (як 
матеріальних, так і нематеріальних), пов'язаних із 
здійсненням операційної діяльності економічних суб'єктів, 
вирішенням їх соціально-економічних проблем. Під 
фінансовими інвестиціями розуміється вкладання капіталу 
в різні фінансові операції підприємства. 

Фінансові інвестиції або мають спекулятивний 
характер, або орієнтовані на довгострокові вкладення. 
Формами фінансових інвестицій є вкладення в пайові та в 
боргові цінні папери, а також депозити. Для кожного з 
виділеного на рисунку  виду інвестицій характерні свої 
рівні ризику.  

Так, наприклад, серед матеріальних інвестицій 
найбільш високий рівень ризику характерний для 
інвестицій на створення нових підприємств, виробництв і 
найменший рівень - для поточних інвестицій. Залежність 
між типом інвестицій і рівнем їх ризику, перш за все, 
визначається можливістю прогнозу стану зовнішнього для 
інвестора середовища після завершення інвестицій.  

У нашому випадку створення нових підприємств, 
нових диверсифікованих напрямів діяльності, як правило, 
пов'язано з освоєнням, випуском та реалізацією нових 
видів товарів, продукції (послуг) для ринку. 

Проте поведінку ринку на перспективу важко 
передбачити, оскільки вона характеризується високим 
ступенем невизначеності. У той же час підвищення 
ефективності діючого підприємства за допомогою 
поточних інвестицій, пов’язано із мінімальними 
небезпеками негативних наслідків для інвесторів. 

Прийняття управлінського рішення з приводу 
доцільності інвестицій (особливо реальних) вимагає 
ретельного аналітичного обгрунтування. Це обумовлено 
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цілим рядом причин: по-перше, будь-яка інвестиція 
вимагає концентрації великого обсягу грошових коштів, 
по-друге, інвестиції, як правило, не дають миттєвої віддачі 
і внаслідок цього виникає ефект іммобілізації власного 
капіталу, коли кошти якби «завмерли» в активах, які, 
можливо, почнуть приносити прибуток лише через деякий 
час, по-третє, в переважній більшості випадків інвестиції 
здійснюються із залученням позикового капіталу, а тому 
передбачається проведення додаткових заходів - 
обгрунтування структури джерел інвестицій, оцінка 
вартості їх обслуговування та формулювання аргументів, 
дозволяють залучити потенційних інвесторів. 

Таким чином, ми повністю підтримуємо думку про 
те, що «Між інвестиціями і капіталом існує нерозривний 
взаємозв’язок. Нове виробництво неможливо розпочати 
без створення нового капіталу, так само як продовження 
виробничого процесу потребує витрат на відновлення й 
оновлення капіталу, пов’язаних із фізичним зносом чи 
моральним старінням засобів виробництва. Капітал, з 
одного боку, як певний запас, багатство чи гроші є 
основою інвестицій, а, з іншого, – інвестиції є умовою його 
нормального функціонування, відтворення та 
примноження [140, с. 107]. 

Оздоровлення та розвиток сучасної економіки  
України неможливий без активізації інвестиційної 
діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, які б 
розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, 
забезпечуючи цим стабільний розвиток важливих ланок 
господарства. Але варто зазначити, що за останній час 
Україна так і не позбулася повністю структурних 
деформацій і значно відстає від розвинутих країн за 
багатьма факторами, в тому числі, і за інвестиціями. 
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Сучасний розвиток інвестиційної діяльності в 
Україні не в найкращому стані. Макроекономічні 
показники України  залишаються на периферії світових  
інвестиційних потоків, що значно підсилюється 
недостатнім рівнем інвестиційних ресурсів, а також 
ускладнюється кризовими явищами у світовій економіці 
[209]. Основними причинами зниження активності 
інвестиційної діяльності в Україні є: несприятливий 
інвестиційний клімат; недосконала законодавча база; 
неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм 
та їх недієвість; нерозвиненість інвестиційних 
інструментів та інвестиційного ринку. 

Основу інвестиційної діяльності будь-якої держави 
визначають за обсягом прямих іноземних інвестицій та за 
інвестиціями в основний капітал. Аналізуючи показники 
інвестиційної діяльності (згідно з інформацією Державної 
служби статистики України), слід зазначити, що галузева 
структура інвестицій в основний капітал не є 
оптимальною: інвестиції в  промисловість не становлять 
навіть половини обсягів всіх інвестицій (41%), тоді як 
вартість основних активів є домінуючою, а сільське 
господарство, маючи надзвичайно великий потенціал, 
інвестується взагалі незначною мірою (14,86%). Як 
показують проведені дослідження, ступінь зносу основних 
активі за всіма видами економічної діяльності в Україні 
станом на 2013 рік становив 64,7 %. Варто зазначити, що 
такий високий ступінь зносу, свідчить про майже повну їх 
зношеність. Така критичність показників зносу основних 
активів має безпосереднє відношення до незадовільного 
обсягу інвестицій у реальний сектор. Кількість залучених 
інвестицій саме в основний капітал  за період 2008-2013рр. 
має значну амплітуду коливань, але слід зазначити що 
показник 2013 року має позитивну тенденцію до 
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збільшення (38,7%), але ще не досягнув докризового 
періоду – 2008 рік (50,4%). 

Структура та динаміка інвестицій в основний 
капітал за джерелами фінансування показує, що: 

- основними джерелами інвестування були й 
залишаються власні кошти підприємств та установ, що 
становить у 2013 р. 63,8 % від загального обсягу інвестицій 
у капітал; 

- спостерігається падіння банківського кредитування з 
17,1 % у 2012 році до 15, 3% у 2013 році; 

- у структурі іноземного інвестування переважають 
інвестування у фінансовий, а не в реальний сектор 
економіки; кошти іноземних інвесторів у основний капітал 
за період 2011-2013 рр. скоротились і становили 
відповідно 3,8% та 1,8%; 

- інвестиції у матеріальні активи поступово скоротилися 
з 96,4 %у 2010р., 96,0 % у 2013 р., це скорочення було за 
рахунок того, що зрослі інвестиції у нематеріальні активи : 
права на комерційні позначення, об’єкти промислової 
власності, авторські та суміжні   права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо з 1,6 % у 2010р. до 2,1% у 2013р.; 
програмне забезпечення та бази даних з 1,2% у 2012 р. до 
1,3 % у 2013р. 

- інвестиції в підприємства торгівлі ( оптової та 
роздрібної) у 2013 році значно скоротилися в порівнянні з 
попереднім 2012 роком  відповідно зі 113,7 % до 92,8 %, а 
у роздрібну торгівлю зі 102,5 % у 2012р. до 88,2 % у 2013р.   

«Якщо визначити місце України за міжнародними 
економічними показниками, то згідно з даними 
Європейського банку реконструкції та розвитку 
кумулятивний показник «обсяг прямих іноземних 
інвестицій» на душу населення в Україні станом на 
початок 2010 року склав 1000 дол. США, тоді як у 
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Казахстані – 3 706 дол. США, Польщі – 3 155 дол. США, 
Румунії – 2 350 дол. США. Місце України в міжнародних 
бізнесових рейтингах можна проаналізувати згідно з 
даними, підготовленими Всесвітнім банком і 
Міжнародною фінансовою корпорацією. Отже, Україна 
має 152 місце з 183 у загальному рейтингу інвестиційних 
показників, втративши 3 позиції за останні 3 роки. За 
якістю інституцій, інфраструктури, макроекономічних 
показників та економічної стабільності Україна 
знаходиться на 82 місці із 134. Індекс корупції залишається 
стабільно високим та продовжує зростати, у 2012 році 
Україна перебувала на 118 місці, зараз знаходиться на 146 
позиції з 180. За ступенем свободи економіки України, а 
саме торгової, фінансової, грошово-кредитної, 
інвестиційної,  згідно з індексом Heritage Foundation 
Україна перебуває на 169 місці із 179, що є найнижчим 
показником країн Східної Європи.  Серед лідерів у даному  
загальному  рейтингу Всесвітнього банку – Сінгапур, Нова 
Зеландія, Гонконг та США. Попереду України стоїть 
Гондурас – 141 місце,  Словаччина посіла 42 місце, 
Білорусія – 58, Польща – 72, Російська Федерація – 120. 
Україна займає критично низькі позиції майже за всіма 
показниками, поступаючись країнам, рівень розвитку яких 
значно нижчий за рівень розвитку нашої держави»[74].  

Для багатьох цілком обгрунтованих і досить 
рентабельних інвестиційних проектів, як правило, 
останнім каменем спотикання є проблема фінансування. 
Крім об'єктивних причин небажання інвестувати кошти в 
проекти різними господарюючими суб'єктами (тривалий 
термін окупності проекту, діяльність в галузях з 
підвищеним рівнем ризику, відсутність гарантій з боку 
державних органів виконавчої влади), інвесторів може не 
влаштовувати структура засобів фінансування конкретного 
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варіанту капіталовкладень.  
В умовах економічної кризи в Україні активізація 

інвестиційної діяльності стає одним із пріоритетних 
завдань, що вимагає невідкладного вирішення на всіх 
рівнях господарювання. Без розв’язання цієї проблеми 
стають неможливими перспективи оновлення матеріально-
технічної бази підприємств на якісно новому рівні, 
підвищення ефективності господарської діяльності, 
створення конкурентоздатної економіки світового рівня. 

 
2.2. Обліково-аналітична модель управління 

інвестиціями в процесі генерування основного капіталу 
підприємств 

 
У процесі розширеного відтворення менеджмент 

підприємств націлено на прирощення основного капіталу 
або отримання чистого доходу (чистого прибутку), який 
також може бути використаний на збільшення основного 
капіталу. У цьому випадку менеджери говорять про 
приріст основного майна (виробничих основних засобів та 
нематеріальних активів), а бухгалтери стурбовані 
відображенням на рахунках руху грошових коштів, 
пов'язаних із інвестиціями в основний капітал. 

Специфіка руху основного капіталу відносно до 
сегментів бізнесу може бути розглянута за наступними 
напрямами: 

1 напрям - інвестиційна діяльність: капітальні 
вкладення в будівництво та придбання основних засобів з 
метою збільшення основного капіталу; 

2 напрям - фінансова діяльність: довгострокові 
фінансові інвестиції в цінні папери; в спільну діяльність з 
метою формування спільного основного капіталу та його 
приросту; в статутні капітали інших організацій 
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(консолідація капіталу). 
3 напрям - операційна діяльність: дохідні вкладення 

в матеріальні цінності (фінансовий лізинг) з метою 
збільшення доходу. 

Всі згадані види діяльності: операційна, 
інвестиційна та фінансова, - добре відомі бухгалтерії як 
особлива інформація, на основі якої формується Звіт про 
рух грошових коштів (грошових потоків). Тобто грошовий 
потік за кожним видом діяльності представляє собою 
характеристику тих перетворень, в результаті яких 
змінюється уявлення про стан та вартість основного 
капіталу. Якщо згадати термін "потенціал основного 
капіталу", то його життєзабезпечення залежить 
безпосередньо від грошових потоків. Можливо, ці 
висновки є основоположними для прийняття рішень 
менеджерами: скільки інвестицій, в який інвестиційний 
проект, для збільшення дохідності якого сегменту бізнесу 
слід прийняти рішення в поточних і стратегічних планах. 
Для бухгалтера з'являється прямий інтерес працювати зі 
"Звітом про рух грошових коштів".  

Аналітична інформація, яка сприятиме прийняттю 
управлінських рішень про інвестиції в основний капітал, 
повинна бути сформована особливим чином, для чого, 
можливо, також знадобиться створення окремої 
підсистеми управлінського обліку, що містить в кожному 
звітному періоді показники: про зміну вартості основних 
засобів; про відновлення, розширення, реконструкцію 
матеріально-технічної бази; придбання та викуп 
лізингового майна; вкладення у спільну діяльність, в 
статутні капітали інших організацій тощо. Інформація про 
інвестиції в основний капітал, яка сформована у 
бухгалтерському обліку та звітності, потребує особливого 
методичного підходу при її інтерпретації для використання 
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в системі економічного управління.  
Тому важливим фактором, що впливає на структуру 

інвестицій в основний капітал, є інвестиційна політика. Від 
її змісту і процедури реалізації залежить система 
показників, яка може і повинна відображатися у звітності 
для характеристики, як основного капіталу, так і 
інвестицій в основний капітал. 

Концепція підтримки капіталу є тією базою, за якою 
побудовані теоретичні та методичні підходи до 
інвестування коштів в основний капітал.  Згідно тому, 
яким чином основний капітал класифікується для його 
відображення в активі балансу, визначаються напрями 
інвестування коштів у складові основного капіталу.  

Такий підхід дозволяє визначити сегменти бізнесу, в 
яких основний капітал потребує інвестицій, а саме: 
капітальні вкладення (вкладення у необоротні активи), 
фінансові інвестиції (в спільний бізнес або спільне 
підприємство), фінансові інвестиції в лізинг (як дохідні 
вкладення в матеріальні активи). Інвестування в 
перераховані сегменти бізнесу є процесом генерування 
основного капіталу. 

Інвестиційна політика є складовою частиною 
економічної політики підприємства. Під інвестиційною 
політикою слід розуміти комплекс цілеспрямованих 
заходів щодо створення сприятливих умов для 
інвестиційної діяльності з метою підвищення ефективності 
виробництва і вирішення соціальних проблем. 
Актуальність розробки інвестиційної стратегії 
підприємства визначається низкою умов. Найважливішою 
з них є інтенсивність змін факторів зовнішнього 
інвестиційного середовища.  

Висока динаміка основних макроекономічних 
показників, пов'язаних із інвестиційною активністю 
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організацій, темпи науково-технологічного прогресу, часті 
коливання кон'юнктури інвестиційного ринку, не 
дозволяють ефективно управляти інвестиціями 
підприємства на основі лише раніше накопиченого досвіду 
і традиційних методів фінансового менеджменту.  

У цих умовах відсутність розробленої інвестиційної 
політики, адаптованої до можливих змін факторів 
зовнішнього інвестиційного середовища, може призвести 
до того, що інвестиційні рішення підприємства будуть 
носити різноспрямований характер, призводити до 
виникнення протиріч і зниження ефективності 
інвестиційної діяльності в цілому. 

Ще однією суттєвою умовою, що визначає 
актуальність розробки інвестиційної політики, є зміна 
цілей операційної діяльності підприємства, пов'язаної з 
новими комерційними можливостями, що відкриваються. 
Реалізація таких цілей вимагає зміни асортименту товарів, 
продукції, послуг, впровадження нових диверсифікованих 
напрямів діяльності, освоєння нових ринків збуту тощо.  

Інвестиційна політика являє собою систему 
довгострокових цілей інвестиційної діяльності 
підприємства, що визначаються загальними завданнями її 
розвитку та інвестиційної ідеологією, а також вибором 
найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 

 Можна виділити наступні цілі інвестування 
торговельних підприємств: 

- підвищення ефективності діяльності за рахунок 
заміни об'єктів основного капіталу прогресивною технікою 
і технологією, що дозволяє створити необхідні умови для 
зниження витрат і отримання додаткового доходу і 
прибутку; 

- розширення функціонуючого основного капіталу 
для утримання раніше сформованої клієнтської бази;  
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- створення нових диверсифікованих напрямів 
діяльності для задоволення споживчого попиту за рахунок 
оновлення асортименту продукції, товарів та послуг і 
розширення ринків збуту; 

- зростання добробуту власників компанії або 
ринкової вартості її звичайних акцій внаслідок отримання 
інвестиційних доходів. 

Розглядаючи інвестиційну політику, необхідно 
враховувати, що інвестиції є найважливішою умовою 
кругообігу коштів підприємства.  

В ході інвестиційної діяльності створюються 
передумови для нових інвестицій, тому будь-який вид 
підприємницької діяльності включає процеси 
інвестиційної та основної (операційної) діяльності, що 
дозволяє представити інвестиції в основний капітал у 
вигляді цілісної системи, яка включає акумулювання 
грошових коштів, їх інвестування у основні активи, 
експлуатацію активів і заміщення вкладених коштів за 
рахунок отриманого в результаті інвестування доходу. 

 В основі розробки інвестиційної політики 
підприємства лежать принципи нової управлінської 
парадигми - системи економічного управління, 
представлені на рисунку 2.2.  

 Принцип відповідності. Будучи частиною загальної 
стратегії розвитку підприємства, інвестиційна стратегія 
носить підлеглий характер і повинна бути узгоджена зі 
стратегічними цілями і напрямами операційної діяльності 
підприємства; 
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Рис. 2.2. Принципи інвестиційної політики підприємства в системі економічного управління 
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Принцип інвестиційної завзятості та 
комунікабельності. Даний принцип полягає в активному 
пошуку ефективних інвестиційних зв'язків в усіх 
напрямках і формам інвестиційної діяльності, а також на 
різних стадіях інвестиційного процесу. 

 Принцип інвестиційної гнучкості і 
альтернативності. Інвестиційна стратегія повинна бути 
розроблена з урахуванням адаптивності до змін факторів 
зовнішнього інвестиційного середовища. Крім того, в 
основу стратегічних інвестиційних рішень повинно бути 
покладено активний пошук альтернативних варіантів 
форм, напрямів і методів здійснення інвестиційної 
діяльності; 

 Інноваційний принцип. Формуючи інвестиційну 
стратегію, слід мати на увазі, що інвестиційна діяльність є 
головним механізмом запровадження технологічних 
нововведень, що забезпечують зростання конкурентної 
позиції підприємства на ринку; Принцип мінімізації 
інвестиційного ризику. Практично всі основні інвестиційні 
рішення, що приймаються в процесі формування 
інвестиційної стратегії, в тій або іншій мірі змінюють 
рівень інвестиційного ризику. В першу чергу, це пов'язано 
з вибором напрямків і форм інвестиційної діяльності, 
формуванням інвестиційних ресурсів, впровадженням 
нових організаційних структур управління інвестиційною 
діяльністю. 

Закладені в інвестиційну політику принципи 
економічного управління дозволяють підприємству 
зробити інвестиційну діяльність засобом підвищення його 
ефективності в цілому на довгострокову перспективу. Все 
вищевикладене дозволяє визначити основні напрями 
інвестиційної політики підприємства, а саме: вибір і 
обгрунтування пріоритетних шляхів вкладення інвестицій;  
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пошук джерел фінансування інвестицій; недопущення 
надмірного морального і фізичного зносу основних 
активів; раціональне використання амортизаційних 
відрахувань і прибутку на підприємстві; збільшення і 
поліпшення використання основних активів; оцінка впливу 
інвестиційної політики на фінансові результати діяльності 
підприємства.  

Теоретичні та методологічні проблеми, від 
вирішення яких залежить зміст категорії "основний 
капітал", дають можливість сформулювати концепцію 
обліково-аналітичного інструментарію для управління 
інвестиціями в основний капітал. В основу концепції нами 
запропоновано модель, представлену на рисунку 2.3.  

Представлена модель містить три взаємопов’язаних 
блоки, що відображають обліково-аналітичну інформацію 
формування і руху основного капіталу в процесі 
інвестиційної діяльності. До них відносяться. 

1. Обліковий інструментарій. В умовах розвитку 
інвестиційної діяльності все більшого значення набуває 
облікова політика на підприємстві, яка дозволяє визначити 
принципи регулювання діяльності в аспектах, пов'язаних 
як із особливостями виду діяльності на ринку обігу 
специфічного товару - інвестицій, так і в особливостях 
діяльності самої підприємства. Також цей блок включає 
елементи, які можна вважати критеріями формування 
інформації (або виду обліку) для відображення інвестицій 
в основний капітал. До цих елементів відносяться:  

бухгалтерська класифікація елементів основного 
капіталу; оцінка (способи оцінки) основного капіталу; 
формування збалансованої системи показників відтворення 
основного капіталу; визнання витрат, пов’язаних із 
обслуговуванням основного капіталу: відновленням 
основних засобів; 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2.3. Модель обліково-аналітичного інструментарію 

управління інвестиціями в основний капітал 
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робочий план рахунків для відображення елементів 
основного капіталу і його джерел в активі і в пасиві 
балансу; внутрішня звітність про ефективність 
використання основного капіталу, взаємопов’язана із 
звітом про рух грошових потоків. Усі вищеперераховані 
елементи - багатогранні та доповнюють один одного. 
Головна їх перевага полягає в тому, що у сукупності вони 
забезпечують організаційну та методичну основу 
інформації аналітичного обліку про основний капітал. 

2. Оцінка грошових потоків. Цей блок містить 
інформацію, на базі якої формуються обліково-аналітичні 
показники забезпечення інвестицій в основний капітал. 
Грошовий потік - це сукупність розподілених в часі обсягів 
надходження і вибуття грошових коштів в процесі 
здійснення господарської діяльності підприємства. У 
звітності підприємства виділяють грошові потоки за 
поточною, інвестиційної та фінансової діяльності. Чисті 
грошові кошти від поточної діяльності повинні бути 
позитивними. Позитивні грошові кошти від поточної 
діяльності - це свідчення успішної діяльності підприємства 
та можливості подальшого розвитку за рахунок власних 
коштів. Інвестиційною визнається діяльність підприємства, 
пов'язана з придбанням земельних ділянок, будинків і 
іншої нерухомості, обладнання та інших необоротних 
активів, а також з їх реалізацією і здійсненням фінансових 
вкладень (придбання цінних паперів інших організацій 
тощо). Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності 
повинні бути негативними. Це свідчить про те, що 
здійснюються значні інвестиції у необоротні активи і, 
таким чином, розширюються потужності підприємства. 
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності повинні 
бути позитивними, що є показником того, що 
підприємство фінансує свою зростаючу діяльність за 
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рахунок зовнішніх джерел (а не тільки нерозподіленим 
прибутком та кредиторською заборгованістю). Величина 
чистого грошового потоку дозволяє встановити надлишок 
або нестачу грошової маси за видами діяльності і надати 
оцінку якості управління компанією в цілому і фінансового 
управління зокрема. Важливо обрати об'єкт, відповідно до 
якого буде розглядатися грошовий потік або його частина. 
Цей підхід, на нашу думку, може принципово змінити 
ставлення до інформації "Звіту про рух грошових коштів", 
як для менеджера, так і для бухгалтера. 

Інвестиції, спрямовані на придбання основних 
активів, з бухгалтерсько-податкової точки зору не є 
витратними, хоча для здійснення таких покупок необхідно 
зробити грошові виплати. У той же час,  придбані активи 
знаходить відображення в бухгалтерсько-податкових 
розрахунках через величину амортизаційних відрахувань. 
Певні труднощі породжує те, що амортизація 
нараховується з моменту придбання (прийняття на баланс), 
тоді як інвестиційні розрахунки побудовані переважно на 
середньорічних показниках. Оскільки інвестиції в реальні 
активи довготривалі у часі, при інвестиційному аналізі 
важливо відстежувати динаміку грошових надходжень і 
витрат протягом усього циклу життя того або іншого 
проекту, який складається з трьох основних етапів: 
придбання, використання та ліквідація об'єктів 
інвестування. Грошові потоки в період придбання об'єктів 
- це грошові витрати самого різного характеру. Капітальні 
витрати - витрати на придбання та установку основних 
засобів, а також, якщо в тому є необхідність, на придбання 
ліцензій, патентів, забезпечують ефективне використання 
основних засобів. Стартові витрати - витрати на навчання 
майбутнього персоналу, проведення рекламної кампанії, 
юридичне оформлення нової діяльності тощо. Чистий 
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оборотний капітал - витрати на збільшення поточних 
активів, які необхідно забезпечити до початку або на 
самому початку реалізації інвестиційного проекту, мінус 
поточні зобов'язання, що утворилися на самому початку 
або майже на самому початку реалізації цього проекту. На 
практиці для зручності розрахунків допускається 
розглядати ті основні капітальні витрати, які здійснюються 
послідовно протягом декількох місяців як одномоментні 
затрати. Якщо ж період таких послідовних витрат охоплює 
вже декілька років, тоді вступає в силу процедура 
дисконтування витрат і їх приведення до початкового 
періоду інвестування. 

Грошовими потоками в період експлуатації об'єктів 
інвестування є: виручка від продажів; грошові 
експлуатаційні витрати; податкові платежі; зміни у 
величині необхідних активів. Найбільш очевидний спосіб 
оцінки цих потоків - складання детального бюджету 
грошових надходжень і витрат для всього терміну життя 
інвестиційного об'єкту. Для деяких інвестиційних проектів 
суттєве значення може мати залишкова вартість раніше 
створених активів. Грошові потоки, що виникають в період 
ліквідації об'єктів інвестування, можна визначити як 
різницю між виручкою від продажу основних активів і 
затратами з демонтажу і розробки обладнання. 

Якщо інвестиційні проекти орієнтовані переважно 
на зниження витрат і збільшення на цій основі величини 
прибутку, то при підготовці такого інвестиційного проекту 
необхідно здійснити прогнозування витрат. Для 
прогнозування витрат можна користуватися різного роду 
регресійними моделями, які дають можливість з досить 
високою надійністю передбачити зміни як постійних, так і 
змінних витрат при зміні масштабів випуску. 

Вплив інфляції - один із факторів, який завжди 
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повинен враховуватися в інвестиційних розрахунках, 
навіть якщо темпи зростання цін і не високі. Інфляція 
помітно змінює вигідність тих або інших проектів, що 
орієнтовані на внутрішній ринок або роблять ставку на 
експорт продукції. 

Інвестування коштів в основний капітал може 
здійснюватися за кількома напрямами, що витікає з 
цільових установок розвитку підприємства. У будь-якому 
випадку, при здійсненні інвестиційної діяльності, мова йде 
про збільшення основних активів, що забезпечують 
основний капітал як джерело життєдіяльності 
підприємства. Ми не можемо говорити, що основний 
капітал є об'єктом бухгалтерського обліку як джерело, 
оскільки активи, які його забезпечують, представлені в 
першому та другому розділах активу балансу. У пасиві ж 
балансу не передбачено показника, що об'єднує основний 
капітал в джерело. Тому показник характеризується не 
стільки бухгалтерським, скільки економічним змістом. У 
цьому зв'язку ефективність основного капіталу в аналізі ми 
розглядаємо через грошові потоки, пов'язані з 
інвестиційними проектами будь-якого напрямку. 

3. Аналітичний інструментарій. Аналіз грошових 
потоків направлено на формування інформації про їх 
достатність та збалансованість. До завдань аналізу 
грошових потоків підприємства відносяться: оцінка 
оптимальності обсягів грошових потоків підприємства; 
оцінка оптимальності грошових потоків за видами 
господарської діяльності; оцінка складу, структури, 
напрямків руху грошових коштів; оцінка динаміки потоків 
грошових коштів; виявлення і вимірювання впливу різних 
факторів на формування грошових потоків; виявлення та 
оцінка резервів поліпшення використання грошових 
коштів; розробка пропозицій щодо реалізації резервів 



 

60 
 

підвищення ефективності використання грошових коштів. 
Аналіз грошових потоків за даними звіту про рух 
грошових коштів дозволяє оцінити фінансову потужність 
компанії, а також є своєрідним індикатором якості 
інвестиційної діяльності через чистий грошовий потік з 
інвестиційної діяльності. Якщo пoрiвнювaти 
iнфoрмaтивнiсть дiючих фoрм бухгaлтeрськoї звiтнoстi, тo 
бiльш дoстoвiрними є  дaнi, щo мiстяться у фoрмi №4 «Звiт 
прo рух грoшoвих кoштiв». Oснoвнi пeрeвaги звiту прo 
грoшoвi кoшти в пoрiвняннi з iншими фoрмaми звiтнoстi 
пoлягaють в нaступнoму: зaбeзпeчується рoзумiння 
фiнaнсoвoї структури пiдприємствa, включaючи йoгo 
лiквiднiсть i плaтoспрoмoжнiсть; в звiтi прo рух грoшoвих 
кoштiв рoзкривaється вaжливa iнфoрмaцiя прo грoшoвi 
пoтoки вiд oпeрaцiйнoї, фiнaнсoвoї, iнвeстицiйнoї 
дiяльнoстi; мiстить дoдaткoву iнфoрмaцiю для 
кoристувaчiв фiнaнсoвoї звiтнoстi з oцiнки змiн aктивiв, 
зoбoв'язaнь i кaпiтaлу пiдприємствa; зaбeзпeчує зiстaвнiсть 
звiтнoстi пiдприємствa в цiлoму; кoриснa для ствoрeння 
мoдeлi oцiнки i дискoнтувaння грoшoвих пoтoкiв нa 
дoвгoстрoкoву пeрспeктиву» [77]. Ми погоджуємось з Н.O. 
Влaсoвoю, щo « Викoристaння звiту прo рух грoшoвих 
кoштiв дoзвoляє усунути нaслiдки дoвiльних рoзпoдiлiв, 
влaстивих мeтoду нaрaхувaння; є iндикaтoрoм чaсу 
нaдхoджeння кoштiв i їх рoзмiру, a тaкoж дaє уявлeння прo 
грoшoвi пoтoки oргaнiзaцiї i зaбeзпeчує прaвильнe 
рoзумiння кoристувaчeм рeшти фoрм фiнaнсoвoї звiтнoстi» 
[59 с.234]. 

Для oцiнки грoшoвих пoтoкiв пiдприємствa 
спoчaтку прoвoдять гoризoнтaльний aнaлiз: вивчaють 
динaмiку oбсягу фoрмувaння пoзитивнoгo, нeгaтивнoгo i 
чистoгo грoшoвoгo пoтoку пiдприємствa в рoзрiзi oкрeмих 
джeрeл, рoзрaхoвують тeмпи зрoстaння i прирoсту, 
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визнaчaють тeндeнцiї змiни oбсягу грoшoвих пoтoкiв. 
Пaрaлeльнo прoвoдять i вeртикaльний (структурний) aнaлiз  
пoзитивнoгo, нeгaтивнoгo i чистoгo грoшoвих пoтoкiв зa 
видaми дiяльнoстi (oпeрaцiйнoї, iнвeстицiйнoї, фiнaнсoвoї), 
щo дaє змoгу устaнoвити чaстку кoжнoгo виду дiяльнoстi у 
фoрмувaннi пoзитивнoгo, нeгaтивнoгo i чистoгo грoшoвoгo 
пoтoкiв. Рoзпoдiл руху грoшoвих кoштiв зa видaми 
дiяльнoстi пiдприємствa дaє мoжливiсть oб'єктивнo 
oцiнити рeзультaти йoгo дiяльнoстi,  визнaчити стрoки, 
кoли нeoбхiднo aкумулювaти знaчнi фiнaнсoвi рeсурси для 
здiйснeння iнвeстицiйнoї дiяльнoстi тa зaлучити дoдaткoвi 
кoшти для рoзрaхунку зa oпeрaцiйнoю дiяльнiстю у рaзi 
вiдсутнoстi нaявних грoшeй. Крiм цьoгo, дoстaтнiй зaпaс 
грoшoвих кoштiв дoзвoляє скoрoтити ризик нeзaдoвoлeння 
плaтiжних вимoг пoстaчaльникiв у встaнoвлeнi тeрмiни 
тoщo. 

«Дoслiджeння грoшoвих пoтoкiв дoзвoляє oцiнити 
тa прeдстaвити вeсь мeхaнiзм функцioнувaння 
пiдприємствa. Aнaлiз грoшoвих пoтoкiв зa видaми 
дiяльнoстi,  з тoчки зoру зaбeзпeчeння eфeктивнoстi 
упрaвлiння грoшoвими пoтoкaми пiдприємствa, є oдним iз 
нaйбiльш вaжливих, oскiльки кeрoвaнa змiнa грoшoвoгo 
пoтoку зa oпeрaцiйнoю, iнвeстицiйнoю aбo фiнaнсoвoю 
дiяльнiстю пiдприємствa в нaйбiльшiй мiрi мoжe вплинути 
нa знaчeння зaгaльнoгo чистoгo грoшoвoгo пoтoку 
пiдприємствa i, як нaслiдoк,  нa фiнaнсoвий стaн. Вихoдячи 
з цьoгo, сaмe нa oснoвi aнaлiзу грoшoвих пoтoкiв слiд 
приймaти вiдпoвiднi упрaвлiнськi рiшeння, щo рoзрaхoвaнi 
нa сeрeдньoстрoкoву тa дoвгoстрoкoву пeрспeктиву» [78, 
с.62].Нa тeпeрiшнiй чaс iснує бaгaтo пiдхoдiв дo визнaчeння 
мeтoдiв oцiнки грoшoвих пoтoкiв, aлe сeрeд них мoжнa 
видiлити двa oснoвних: пeрший -  бaзується нa aнaлiзi 
aбсoлютних пoкaзникiв тa є прioритeтним в рoбoтaх 
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Кoвaльoвa В.В., Бoчaрoвa В.В. [122, 37], другий - схиляється 
дo aнaлiзу вiднoсних пoкaзникiв грoшoвих пoтoкiв, у тoму 
числi кoeфiцiєнтiв лiквiднoстi, плaтoспрoмoжнoстi, 
oбoрoтнoстi, рeiнвeстувaння грoшoвoгo пoтoку тoщo, який є 
прioритeтним у рoбoтaх Блaнкa I.O., Лiгoнeнкo Л.O [21, 138]. 

Аналіз руху грошових потоків включає п'ять етапів: 
На першому етапі розглядається динаміка обсягу 

формування позитивного грошового потоку підприємства 
(притоку грошових коштів) у розрізі окремих джерел. 
Доцільно зіставляти темпи зростання позитивного 
грошового потоку з темпами зростання активів, обсягів 
виручки від продажів, різними показниками прибутку 
(прибутку від продажів, чистого прибутку). Особливу 
увагу необхідно приділити співвідношенню джерел 
формування позитивного грошового потоку: внутрішніх 
(виручки від продажів) і зовнішніх (отриманих позик, 
кредитів), виявленню ступеня залежності від зовнішніх 
джерел. 

Другий етап аналізу полягає у вивченні динаміки 
обсягу негативного грошового потоку торговельного 
підприємства (відтоку грошових коштів), а також його 
структури за напрямками витрачання грошових коштів. 

На третьому етапі аналізується збалансованість 
позитивного і негативного грошових потоків за загальним 
обсягом. Аналіз динаміки чистого грошового потоку 
дозволяє оцінити результат діяльності підприємства, 
оскільки чистий грошовий потік є одним із найважливіших 
індикаторів збалансованості виробничо-фінансової 
діяльності. 

На четвертому етапі аналізу визначається роль і 
місце показника чистого прибутку у формуванні чистого 
грошового потоку, визначається вплив на нього різних 
факторів: зміни обсягу дебіторської та кредиторської 
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заборгованості, сум нарахованої амортизації, утворених 
резервів за аналізований період тощо. Особливе місце 
приділяється характеристиці "якості чистого грошового 
потоку - показників структури джерел його формування. 
Високий рівень якості чистого грошового потоку 
характеризується зростанням питомої ваги чистого 
прибутку, отриманого за рахунок зростання виручки від 
продажів, зниження собівартості. Низьку якість має чистий 
грошовий потік, значна частина якого отримана за рахунок 
зростання цін за реалізовані товари, роботи, послуги, 
обумовленого в більшій мірі інфляційними процесами, 
епізодичними доходами тощо. 

П'ятий етап - це коефіцієнтний аналіз, у процесі 
якого розраховуються необхідні відносні показники, що 
характеризують ефективність використання грошових 
коштів в підприємства. За допомогою різних коефіцієнтів 
проводиться моделювання факторних систем з метою 
виявлення та кількісного виміру різноманітних резервів 
зростання ефективності управління грошовими потоками.  

«Проте існуючі методики аналізу грошових потоків,  
у більшості своїй, орієнтовані, в першу чергу, на 
вирішення тактичних завдань, ніж на оцінку діяльності 
підприємства в контексті реалізації стратегічних цілей. Це 
обумовлюється тим, що методики засновані на даних 
фінансового обліку і звітності та призводять до не повного 
використання можливостей потенціалу підприємства в 
цілях створення конкурентних переваг і стійкого розвитку 
в майбутньому. 

 Вирішенням даної проблеми може стати 
застосування одного із інструментів реалізації стратегії – 
збалансованої системи показників (ЗСП). Ми підтримуємо 
думку Пилипенка А. А., що «у більшості випадків ЗСП 
розглядається майже як єдиний інструмент, який здатен 
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вивести підприємство з кризи чи переорієнтувати на 
шляхи випереджаючого розвитку» [168, с. 239]. Основною 
метою створення збалансованої системи показників 
грошових потоків - є збір, обробка, і інтерпретація 
інформації про грошові потоки і процеси їх залучення, що 
необхідно для ухвалення стратегічних управлінських 
рішень.  

Використовуючи показник чистого грошового 
потоку, як результативний, слід враховувати його 
специфіку, яка полягає в неоднозначному трактуванні 
збільшення або зменшення його значень. Так, наприклад, 
зменшення відтоку грошових коштів за рахунок 
скорочення обсягу реалізації свідчить про неефективну 
діяльність. А збільшення позитивного грошового потоку в 
результаті залучення позикового капіталу 
супроводжується зниженням фінансової незалежності.  

У зв'язку з цим, при виділенні стадій (стану) 
діяльності підприємства, були вивчені та згруповані 
можливі співвідношення показників чистого грошового 
потоку за складовими збалансованої системи показників 
грошових потоків за «Внутрішніми бізнес-процесами», 
«Контрагентами», «Фінансова діяльність», «Персонал» 
(рис. 2.4).   

Вивчивши можливі варіанти співвідношень 
показника чистого грошового потоку за складовими ЗСП, 
було виявлено, що підприємство може перебувати або в 
«стадії розвитку», яке характеризується високою 
ймовірністю функціонування в майбутньому, або в «стані 
виживання в сформованих умовах. 
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Склaдoвi чистoгo грoшoвoгo пoтoку 

Стaдiя (стaн) дiяльнoстi 
пiдприємств 

Стрaтeгiчний рoзвитoк Стaн пiдприємств 

Стaлий 
стрaтeгiчний 
рoзвитoк 

Нoрмaльний 
стрaтeгiчний рoзвитoк 

Пeрeдкризoвий стaн Кризoвий стaн 

1.ЧГП(з.i.) ‹ ЧГПк + 
ЧГПв + ЧГПп 
2.ЧГПк ‹ ЧГПф 
(з.к.) + ЧГПв + 
ЧГПп 
3.ЧГПк ‹ ЧГПв + 
ЧГПп 
4.ЧГПк ‹ ЧГПп 
 
 

1.ЧГПк › ЧГПп  
2.ЧГПф(з.к.) › 
ЧГПк+ЧГПв + ЧГПп 
3.ЧГПф(з.i.) › ЧГПф 
(з.к.) + ЧГПк +  
+ ЧГПв + ЧГПп 
 

1.ЧГПф(з.к.) + ЧГПк › ЧГПв 
+ ЧГПп 
2.ЧГПф(з.i.) + ЧГПф (з.к.) + 
ЧГПк ›  
 › ЧГПв + ЧГПп 
3.ЧГПф(з.i.) + ЧГПк › ЧГПв 
+ ЧГПп 
4.ЧГПф(з.i.) + ЧГПк › ЧГПф 
(з.к.) + ЧГПв + ЧГПп 
5.ЧГПк › ЧГПф (з.к.) + ЧГПв 
+ ЧГПп 
6.ЧГПк › ЧГПв + ЧГПп 
 

1.ЧГПф(з.i.) + ЧГПк + ЧГПв › 
ЧГПп 
2.ЧГПф(з.i.) + ЧГПф (з.к.) + 
ЧГПк +  
+ ЧГПв › ЧГПп 
3.ЧГПк + ЧГПв › ЧГПф(з.i.) + 
ЧГПп 
4.ЧГПф(з.к.) + ЧГПк + ЧГПв › 
 › ЧГПф(з.i.) +  ЧГПп 
5.ЧГПк + ЧГПв › ЧГПф(з.к.)+ 
ЧГПп 
6.ЧГПф(з.i.) + ЧГПк + ЧГПв › 
 › ЧГПф(з.к.) +  ЧГПп 

Рис. 2.4. Рeкoмeндoвaнa клaсифiкaцiя спiввiднoшeнь чистoгo грoшoвoгo пoтoку(ЧГП) 
зa склaдoвими збaлaнсoвaнoї систeми пoкaзникiв 

6
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Таким чином, було виявлено два типи стратегічного 
розвитку: сталий стратегічний розвиток і нормальний 
стратегічний розвиток; і два типи стану: передкризовий і 
кризовий Угруповання співвідношень показників чистого 
грошового потоку за стадіями (станом) діяльності 
здійснено з урахуванням наступних умов:  

1. Діагностика стійкого стратегічного розвитку 
можлива при досягненні позитивного чистого грошового 
потоку за складовими «Контрагенти», «Внутрішні бізнес-
процеси».  

2. Для досягнення нормального рівня стратегічного 
розвитку повинен спостерігатися позитивний чистий 
грошовий потік за складовою «Контрагенти» і негативний 
чистий грошовий потік за складовою «Внутрішні бізнес-
процеси».   

3. Передкризовий стан характеризується 
нездатністю підприємства досягти позитивного чистого 
грошового потоку за складовою «Контрагенти» та / або 
відсутністю вкладень у внутрішні бізнес-процеси. У даній 
ситуації підприємство може виживати за рахунок 
фінансової діяльності.  

4. Кризовий стан характеризується негативним 
чистим грошовим потоком. Підприємство неефективно 
використовує інвестиції у внутрішні бізнес-процеси, 
грошові потоки з поточної діяльності не покривають 
поточні витрати. У цій ситуації підприємство функціонує 
за рахунок залишку грошових коштів. Дослідження 
співвідношень складових чистого грошового потоку 
дозволяє визначити, за рахунок яких джерел функціонує 
підприємство, куди направляє грошові кошти (на 
оновлення основних активів, розширення географічної 
зони тощо) тощо [77 ]. 

Висновки аналізу є основою для прийняття 
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управлінських рішень при формуванні інвестиційної 
політики, спрямованої на розширення можливостей 
бізнесу. 

 
2.3. Методологічні підходи до діагностичного 

аналізу інвестиційної привабливості підприємств 
 
На сучасному етапі розвитку економіки зниження 

інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств та 
дестабілізація національної економіки в період фінансово-
економічної кризи є достатньо актуальною проблемою. 
Тому завдання з її вирішення є пріоритетними як на макро-
, так і на мікрорівнях, а також при формуванні державної 
інвестиційної політики.  

«Збільшення обсягів залучення інвестицій є засобом 
забезпечення умов виходу підприємств з економічної 
кризи, сприяє процесу їх економічного зростання, 
стимулює впровадження новітніх технологій, зростання 
продуктивності праці та в цілому підвищення життєвого 
рівня населення» [33, с.85]. 

У сучасному розумінні поняття інвестиційної 
привабливості занадто багатогранне, тому, незважаючи на 
суттєве наукове надбання, питання визначення, оцінки, 
напрямів діагностики інвестиційної привабливості до кінця 
залишаються недостатньо розробленими, що потребує 
подальших наукових досліджень та обгрунтувань. 
Відзначимо, що проблематика виділених питань виникла з 
наступних причин. 

По-перше, для потенційного кредитного інвестора 
(банку) і потенційного інституціонального інвестора 
(акціонер, партнер у спільному підприємстві) поняття 
"інвестиційна привабливість" має різний сенс. Якщо для 
банку основним пріоритетом у розгляді привабливості 
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організації є її платоспроможність (оскільки банк 
зацікавлений у своєчасному поверненні основної суми 
грошей і виплати відсотків і не бере участі в прибутку від 
реалізації проекту), то для институційного інвестора 
акценти зміщуються у бік ефективності господарської 
діяльності організації (прибуток на сукупні активи). 

По-друге, велику роль відіграє передбачувана сума 
інвестування. Для капітальних вкладень існують як чиста 
приведена вартість (NPV), так і внутрішня норма 
рентабельності (IRR). У цьому зв'язку особливого значення 
набуває позиція інвестора з розгляду інвестиційної 
привабливості підприємств. Якщо таке завдання полягає в 
тому, щоб оцінити привабливість різних організацій на 
предмет розміщення фіксованої величини інвестицій, то 
основним показником буде чиста поточна вартість. Якщо 
мова йде про диверсифіковані інвестиції з можливістю 
варіювання сум фінансування, то пріоритет віддається 
показнику внутрішньої норми рентабельності. 

По-третє, необхідно чітко розрізняти поняття 
абсолютної і відносної інвестиційної привабливості 
підприємств. Поняття "абсолютна привабливість" 
відноситься до розгляду конкретного, чітко 
специфікованого інвестиційного проекту. У цьому випадку 
інвестиційна привабливість підприємства в абсолютному 
значенні позитивна в тому випадку, коли   (NPV), за весь 
амортизаційний цикл вище нуля. Поняття "відносна 
інвестиційна привабливість" завжди передбачає базу 
порівняння. 

Для визначення того, які з перелічених заходів 
необхідні підприємству для підвищення інвестиційної 
привабливості, доцільно провести аналіз існуючої ситуації 
(діагностика стану підприємства). Цей аналіз дозволяє: 
визначити сильні та слабкі сторони в поточному стані 
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організації; визначити ризики, у тому числі з точки зору 
інвестора; розробити рекомендації для розвитку 
конкурентоспроможності, підвищення ефективності 
діяльності та інвестиційної привабливості. 

В процесі діагностики розглядаються різні напрямки 
діяльності торговельного підприємства: реалізація, 
можливість розвивати диверсифіковані напрями 
діяльності, фінанси, управління. Виявляються ризики і 
слабкі сторони, формуються заходи щодо поліпшення 
становища за виділеними позиціями. Таким чином, 
інвестиційна привабливість організації може бути 
охарактеризована як комплекс показників її діяльності, 
який визначає для інвестора область бажаних значень 
інвестиційної поведінки. «Інвестиційна привабливість 
підприємства - це сукупність характеристик його 
фінансово-господарської та управлінської діяльності, 
перспектив розвитку та можливості залучення 
інвестиційних ресурсів. Оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства є інтегральною 
характеристикою його внутрішнього середовища» [34, с. 
185-208]. 

Повноцінна оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства повинна включати  у  собі  всі  складові  
цього поняття, а  саме, абсолютні та порівняльні методи 
визначення привабливості підприємства як об’єкта 
інвестування. В Україні в основі методики визначення 
інвестиційної привабливості підприємства 
використовується Положення «Про порядок здійснення 
аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають 
приватизації», а також «Методика інтегральної оцінки 
інвестиційної привабливості підприємств та організацій». 

Проте існуючі методики визначення рівня 
інвестиційної привабливості не у всіх випадках 
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задовольняють потреби інвестора у об’єктивній, 
неупередженій, доцільній та достатній для прийняття 
рішення інформації. Спроба виправлення певних недоліків 
призвела до створення різноманітних напрямів оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства. 

Вважаємо, що оцінку інвестиційної привабливості 
необхідно розглядати з позицій системного підходу, який 
передбачає комплексне вивчення всіх напрямів діяльності 
та інвестиційних можливостей підприємства з метою 
наукового обгрунтування майбутньої інвестиційної 
політики розвитку та вибору найкращих способів її 
здійснення. 

Будь-яке підприємство є системою, оскільки 
складається з взаємопов’язаних елементів, зв'язків, 
відносин і представляє собою їх цілісність. Система може 
знаходитися в сталому, або несталому стані. Процеси 
розвитку систем циклічні і не всі процеси керовані. Тому 
вважаємо за доцільне розглянути короткий екскурс в 
теорію циклічних коливань, щоб зробити більш 
обґрунтованими підходи до діагностики інвестиційної 
привабливості торговельного підприємства. 

У сучасних умовах циклічний розвиток економіки 
розглядається як складний, багатофакторний процес, в 
якому поєднується діяльність різноманітних механізмів, 
що генерують і поширюють циклічні імпульси. Традиційне 
розуміння циклів полягає в тому, що це наступні один за 
одним протягом декількох років підйоми і спади рівнів 
економічної активності. Крім того, під циклом 
розуміються періодичні злети та падіння ринкової 
кон'юнктури, які, насамперед, проявляються в різних 
формах невідповідності попиту та пропозиції. У циклах 
відзначають дві головні фази - спад і підйом. 
Характерними рисами спаду є скорочення інвестицій, 
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ліквідація запасів, зниження чи уповільнення темпів 
зростання товарних цін, різке зменшення прибутків, 
ослаблення попиту на кредит, зниження процентної ставки 
тощо. Нижча точка кризи характеризується тим, що 
підприємство, досягнувши найнижчого рівня, виявляє 
тенденцію до зростання. У фазі підйому спостерігаються 
протилежні тенденції: пожвавлення діяльності і пов'язані з 
ним очікування сприятливої економічної кон'юнктури 
викликають підвищення інвестиційної активності, 
залучення додаткових ресурсів, підвищення попиту на 
кредит тощо. В сучасних умовах предметом дослідження є 
весь цикл, а не його окремі фази. 

Існування феномена криз при капіталізмі К. Маркс 
пов’язував із процесом перенакопичення основного 
капіталу [143]. Виробництво "зайвого" капіталу відсвічує 
на всю економіку, породжуючи її хвильовидний рух. Тому 
матеріальною основою періодичності циклічного руху 
економіки є середній термін життя основного капіталу у 
вигляді обладнання, що становив у середині XIX ст. 10-13 
років. Це положення можна визнати правомірним, оскільки 
насправді існує кореляція між періодичністю циклів і 
термінами відновлення капіталу. К. Маркс зазначав, що 
існують такі види капіталу (виробничі будівлі, дороги та 
інші інфраструктурні споруди), які функціонують як 
загальні умови процесу виробництва. Амортизація такого 
капіталу стає тією величиною, яка практично 
наближується до нуля.  

Отже, масове відновлення відповідної частини 
капіталу може відбуватися лише в терміни, які 
перевищують довжину звичайного економічного циклу. 
Середній термін служби певної частини основного 
капіталу впливає на періодичність економічної кризи і є 
однією з причин циклічних коливань. Теоретичний аналіз 
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особливостей циклічної форми руху передбачає 
дослідження конкретних умов, за яких розвивається 
сучасна економічна система. Кожен економічний цикл 
відтворює той економічний стан, в якому він формується, 
який визначає специфіку розвитку економічного циклу і 
обумовлює особливості протікання кожної з його фаз, що 
вирішальною мірою відноситься до протікання кризового 
процесу в період радикальної зміни типу економічної 
системи. 

Підприємство також має свій життєвий цикл. В 
останні роки посилилася увага до вивчення циклічної 
динаміки в розвитку суб'єктів господарювання. Можна 
назвати монографію О.В. Карликова і В.Т. Смірнова 
"Комерційна активність підприємства" [117], в якій на 
основі розвитку бізнес-процесів організації виділено і 
проаналізовано за фазами ділового циклу активність 
маркетингу, виробничу, інноваційну та інвестиційну 
активність. Аналіз здійснено за 4 фазами - бум, стиснення 
(криза), депресія, пожвавлення. 

В іншій монографії групи авторів [220] представлені 
циклічними безпосередньо бізнес-процеси: виробничо-
технологічний цикл; маркетинговий цикл; цикл 
відтворення фізичного капіталу; цикл відтворення 
людського капіталу; інноваційний цикл; інвестиційний 
цикл; інтегрований життєвий цикл. У монографії 
уточнюються фази ділового циклу з виділенням у фазах 
стиснення і депресії двох можливих результатів - 
виживання або банкрутства. 

Показово авторами дана характеристика 
інвестиційного циклу, з якої витікає, що інвестиційні 
ресурси можна накопичувати у всіх фазах ділового циклу. 
Визначальною фазою, звісно, є бум ділової активності, 
коли можна максимізувати і власні накопичення - 
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амортизацію і прибуток, і залучити зовнішні інвестиції за 
рахунок зростання капіталізації активів та інвестиційні 
кредити. 

Банкрутство або виживання організації в умовах 
кризи і депресії у вирішальній мірі залежить від її 
інвестиційної привабливості та  запропонованих 
інноваційних проектів. Отже, нестача інвестицій в 
підприємствах торгівлі є наслідком недосконалості 
торговельного, маркетингового та інноваційного циклів 
його діяльності, перетворюючись з часом у причину 
уповільнення або переривання даних циклів та 
банкрутства підприємства. 

Для підприємств, які досягли стадії розвитку і 
підйому в своєму життєвому циклі, економічна сторона 
кризи виражається в дефіциті грошових коштів, 
необхідних для ведення діяльності та розрахунків з 
кредиторами. Але криза не виникає спонтанно, а 
розвивається поступово. Дослідники визначають декілька 
стадій розвитку кризи. 

Перша стадія кризи, часто прихована, - це падіння 
граничної еффективності капіталу, показників ділової 
активності підприємства, зниження рентабельності та 
обсягів прибутку. Внаслідок цього погіршується його 
фінансове становище, скорочуються джерела і резерви 
розвитку. Друга стадія кризи - поява збитковості 
операційної діяльності. Дана проблема вирішується 
засобами стратегічного управління і реалізується через 
добровільну реструктуризацію підприємства. Третя стадія 
означає практичну відсутність власних коштів і резервних 
фондів у підприємства, що негативно впливає на 
перспективи його розвитку, довгострокове і 
середньострокове планування грошових потоків і 
пов'язане із значним скороченням діяльності, оскільки 
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значна частина оборотних коштів спрямовується на 
погашення збитків та обслуговування збільшеної 
кредиторської заборгованості. Четверта стадія - стан 
гострої неплатоспроможності. У підприємства немає 
можливості профінансувати навіть скорочене відтворення 
та подовжити платежі за попередніми зобов'язаннями. 
Виникає реальна загроза зупинки або припинення 
діяльності, а потім і банкрутства. У цій ситуації аналіз з 
використанням коефіцієнтів ліквідності, забезпеченості 
власними оборотними коштами, відновлення 
платоспроможності дозволяє встановити наявність факту 
фінансової неспроможності і можливість нейтралізувати 
її через процедуру банкрутства. 

Серед причин криз практично всі дослідники 
виділяють дві групи: об'єктивні та суб'єктивні. Особливо 
необхідно звернути увагу на суб'єктивні причини 
виникнення криз. Багато в чому вони залежать від невірно 
прийнятих управлінських рішень, в тому числі і в області 
інвестиційної діяльності. Саме інвестиційні рішення в 
основний капітал забезпечують розвиток підприємства і, 
якщо такі рішення підприємство не проводить, або 
проводить неефективно, це може призвести до 
необгрунтованих втрат, які будуть погіршувати його 
фінансовий стан. З цього можна зробити цілком логічний 
висновок, що до кризи підприємства призводить 
непродумана інвестиційна політика. З іншого боку криза - 
це такий його стан, коли не існує жодного варіанту 
інвестування, оскільки, як було розглянуто вище, 
підприємство не тільки позбавляється можливості 
залучати позикові кошти, а й відчуває гостру нестачу 
власних коштів, які, поряд із активами, спрямовуються на 
розрахунки з кредиторами. 

Отже, щоб мати уявлення про інвестиційну 
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привабливість підприємства, необхідно, в першу чергу, 
визначити її стадію розвитку, а потім вже проводити 
відповідні діагностичні процедури, результатом яких буде 
прийняття рішення про інвестиційні вкладення. 
Представимо на рисунку 2.5 схему діагностичного аналізу 
інвестиційної привабливості підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.5. Діагностичний аналіз інвестиційної 
привабливості підприємств 
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підприємства. Показників, які дають характеристику 
траєкторії розвитку, може бути декілька. Серед них 
виділяють обсяг реалізації, рентабельність активів, 
рентабельність власного капіталу тощо. Динаміка 
показників дає наочне уявлення про циклічність розвитку 
підприємства.  

На рисунку 2.5 виділені декілька напрямів оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства. Розглянемо їх 
більш детально. 

Оцінка сталого економічного зростання. 
Джерелами зростання для торговельного підприємства 
виступають вміння максимально задіяти внутрішні 
ресурси, наявність добре розвинених видів діяльності та 
ринків збуту, постійний процес оновлення основного 
капіталу, здатність швидко реагувати на зміни на ринку і 
використовувати надані можливості. Зростання 
підприємства проявляється в нарощуванні матеріально-
технічної бази, збільшенні обсягів продажів і прибутку. 
Джерелом інформаціі при визначенні рівня зростання 
може виступати бухгалтерський баланс і "Звіт про 
фінансові результати" (форма № 2). 

При ефективному управлінні та сприятливих 
макроекономічних умовах темпи зростання прибутку (Тп) 
повинні випереджати темпи зростання виручки (Тв), а 
темпи зростання виручки повинні бути вище темпів 
зростання активів організації (Та), тобто має 
дотримуватися співвідношення: 

 
Тп ≥ Тв ≥Та ≥100 

 
Більш високі темпи зростання виручки в порівнянні 

з темпами зростання активів підприємства свідчать про 
підвищення інтенсивності використання ресурсів 



 

77 
 

підприємства та прискорення оборотності капіталу. Більш 
високі темпи зростання прибутку в порівнянні з темпами 
зростання виручки означають підвищення рівня 
рентабельності продажів і зниження собівартості. 
Зворотна ситуація вказує на спад діяльності 
підприємства. 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання 
визначається, як відношення капіталізованої суми 
прибутку звітного року до власного капіталу на початок 
року. Він показує, якими темпами збільшується власний 
капітал за рахунок результатів фінансово-господарської 
діяльності організації. 

Оцінку стійкості зростання також можуть надавати 
складові показники, розподіл яких на фактори 
(множники), їх складові, дозволяє визначити і надати 
порівняльну характеристику основних причин, які 
сприяли на зміну того або іншого показника і визначити 
темпи економічного зростання організації. 

Як приклад можна привести модель Дюпона, що 
дозволяє представити показник рентабельності капіталу 
як добуток рентабельності продажів, оборотності активів, 
мультиплікатора власного капіталу і коефіцієнта 
реінвестування: 

100××××=
ч

нерч

П

П

СК

А

А

В

В

П
Rck  

В аналітичних цілях розраховуються показники цієї 
моделі за попередній і звітний періоди, потім 
розраховуються індекси зростання факторів моделі. За 
значеннями розрахованих індексів можна зробити 
висновок про те, які фактори і яким чином вплинули на 
результат - рентабельність власного капіталу. 

Збільшення обсягу продажів за умови незмінності 
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коефіцієнтів, що входять в модель, призводить до 
збільшення реінвестованого прибутку, що, в свою чергу, 
збільшує власний капітал компанії, а це означає, що у 
підприємства з'являється можливість збільшення суми 
кредитів. Все це призводить до зростання 
довгострокового капіталу, а відповідно і активів компанії, 
що тягне за собою генерування ще більшого обсягу 
продажів, і як остаточний результат, до подальшого 
зростання реінвестованого прибутку. 

Основною перевагою даного показника є його 
комплексність, оскільки фактори та його складові, 
дозволяють відслідковувати всю діяльність підприємства. 
За допомогою даного показника можна оцінити ринки 
продуктів, самі продукти, а також фінансову діяльність 
організації. Також можна перевірити, наскільки добре 
фінансова діяльність підприємства підтримує торговельні 
і маркетингові плани. Якщо потенціал зростання 
недостатній, то доцільно прийняти рішення про зміну 
рентабельності продажів, оборотності чистих активів, 
мультиплікатора, коефіцієнта реінвестування. 

Цей же підхід доцільно застосовувати і до аналізу 
інших ключових показників фінансово-економічного 
стану підприємства. 

Оцінку стійкості економічного зростання дозволяє 
визначити напрямок тренду, як довгострокової 
закономірності розвитку підприємства. Якщо лінія тренду 
має позитивний нахил, це підтверджує динаміку 
зростаючого підприємства. Виділення тренду включає 
наступні процедури. Перевірка ряду на наявність тренду. 
Вивчення тренду включає в себе два основних етапи: ряд 
динаміки перевіряється на наявність тренду; проводиться 
вирівнювання часового ряду і безпосереднє виділення 
тренду з екстраполяцією отриманих показників – 
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результатів. 
Перевірка на наявність тренду динаміки може бути 

здійснено  за кількома критеріями. 
Метод середніх. Досліджуваний ряд динаміки 

розбивається на декілька інтервалів (зазвичай на два), для 

кожного з яких визначається середня величина ( 1y , 2y
). Висувається гіпотеза про істотні розбіжності середніх 
величин. Якщо ця гіпотеза приймається, то визнається 
наявність тренду. 

Фазочастотний критерій знаків першої різниці 
(критерій Валліса і Мура). Суть його полягає в 
наступному: наявність тренду в динамічному ряді 
підтверджується в тому випадку, якщо цей ряд не містить 
або містить в прийнятній кількості фаз - зміна знаку 
різниці першого ступеню (абсолютного ланцюгового 
приросту).  

Критерій Кокса і Стюарта. Весь аналізований ряд 
динаміки розбивають на три групи, рівні за кількістю 
рівнів (в тому випадку, коли число рівнів ряду не ділиться 
на три, відсутні рівні треба додати) і порівнюють між 
собою рівні першої та останньої групи. 

Виділення тренду може бути зроблено декількома 
методами. 

Змінна середня. Послідовність визначення змінної 
середньої: 

1. Визначають кількість часових проміжків, що 
включаються в укрупнений інтервал. 

2. Розраховують середній рівень для кожного 
укрупненого інтервалу. Інтервали послідовно, починаючи 
з першого ряду, включають в себе рівні ряду і 
виключають попередні. Вважають, що розрахунковий 
середній рівень відноситься до середини укрупненого 
інтервалу. 
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3. Якщо кількість проміжків часу, включених в 
укрупнений інтервал парне, то виконується центрування 
розрахункових рівнів ряду. Центрування - визначення 
простої середньої арифметичної з двох, розташованих 
поруч значень розрахункових середніх рівнів ряду. 

4. Визначають основну закономірність за 
отриманим середнім (або центральним) рівнем ряду. 

Негативною стороною використання методу 
змінної середньої є створення зрушень в коливаннях 
рівнів ряду, обумовлених "зміною" інтервалів 
укрупнення. Згладжування за допомогою змінної 
середньої може призвести до появи "зворотних" коливань, 
коли випукла "хвиля" замінюється на увігнуту. В 
результаті відбувається спотворення основної тенденції. 
Щоб усунути цей недолік застосовується експоненціальна 
змінна середня. 

Експоненціальна змінна середня - це адаптивна 
змінна середня, розрахована із застосуванням ваг, що 
залежать від ступеня "віддаленості" окремих рівнів ряду 
від середнього значення. Величина ваги зменшується в 
міру віддалення рівня за хронологічною прямою від 
середнього значення відповідно до експоненційної 
функції, тому така середня називається 
експоненціальною. На практиці застосовується 
багаторазове експоненціальне згладжування ряду 
динаміки, яке використовується для прогнозування 
розвитку явища. 

Способи, включені до першої групи, дають дуже 
спрощений розрахунок, неточне уявлення про тенденції в 
ряду динаміки. Однак коректне застосування цих 
способів вимагає від дослідника глибини знань про 
динаміку різних соціально-економічних явищ.  

Більш точним способом відображення тенденції 
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динамічного ряду є аналітичне вірівнювання за 
допомогою аналітичних формул, під яким розуміють 
визначення основної тенденції розвитку досліджуваного 
явища в часі. Розвиток постає перед дослідником нібито 
тільки в залежності від протягу часу. У підсумку 
вирівнювання часового ряду отримують найбільш 
загальний, сумарний результат дії всіх причинних 
факторів, що виявляються в часі. Відхилення конкретних 
рівнів ряду від рівнів, відповідних загальній тенденції, 
пояснюють дією факторів, які проявляються випадково 
або циклічно. В результаті приходять до трендової 
моделі, вираженої формулою: 

tt tfY ε+= )(  

де: )( tf – рівень, що визначається тенденцією 
розвитку; 

tε – випадкове і циклічне відхилення від 

тенденції. 
 
Метою аналітичного вирівнювання динамічного 

ряду є визначення аналітичної чи графічної залежності 
)( tf . На практиці за наявним тимчасовим рядом 

задають параметри і знаходять показники функції )( tf , 
а потім аналізують поведінку відхилень від тенденції. 
Функцію )( tf  відбирають таким чином, щоб вона 
давала змістовне роз’яснення досліджуваного процесу. 

Таким чином, метою аналітичного вирівнювання є: 
визначення виду функціонального рівняння; знаходження 
параметрів рівняння; розрахунок "теоретичних", 
вирівняних рівнів, що відображають основну тенденцію 
ряду динаміки. 
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У рамках аналізу тренду виділяють наступні 
залежності: Поліномінальний тренд 

p
pt tataay +++= ...10  

для р = 1 маємо лінійний тренд.  
Експонентний  тренд 

p
p tataa

t ey +++= ...10

 

Гармонійний тренд 

)cos( ϕ+= wtRy t  

де: R – амплітуда  коливань;  
w – кутова частота;  
φ – фаза. 
Логістичний тренд 

att be

k
y −+

=
1

 

 
Оцінка параметрів поліномінального та 

експоненціального трендів здійснюється наступними 
методами: методом обраних крапок; методом найменших 
відстаней; методом найменших квадратів. 

У більшості розрахунків використовується метод 
найменших квадратів, який забезпечує найменшу суму 
квадратів відхилень фактичних рівнів від вирівняних 
значень. 

Таким чином, зростаючий тренд дає позитивну 
оцінку інвестиційної привабливості організації, діяльність 
якої виглядає "безпечною" з точки зору інвестування 
коштів.  

Комплексна оцінка ефективності діяльності. 
Інвестиційна привабливість організації залежить від того, 
наскільки ефективно використовується капітал та, як 
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швидко рухається він за стадіями кругообігу.  
На практиці часто обмежуються динамічними або 

просторовими методами порівняння показників 
використання капіталу за визначені періоди часу. Це 
досягається за допомогою ряду прийомів, заснованих на 
двох підходах:  аналізі системи показників; оцінки 
рейтингового показника. 

Перший підхід базується на системі показників, які 
характеризують ефективність (прибутковість, 
рентабельність) використання капіталу організації. Така 
система широко застосовується в міжнародній практиці і 
до неї відносяться наступні показники (Таблиця 2.1).  

                                                                       
     Таблиця 2.1. 

Показники, які характеризують ефективність 
використання капіталу підприємств 

 
Назва 

показник
а 

Формула розрахунку Коментар 

Рентабель
ність 
чистих 
активів 
(RONA) 

активичисті

нняоподаткувaдоприбуток
RONA=

 

Характеризує 
результат 
операційної 
діяльності 
підприємства. 
Рентабельність 
чистих активів є 
первинним 
показником, який 
дозволяє 
контролювати 
ефективність 
діяльності і пов'язує 
баланс і звіт про 
прибутки і збитки. 
Показник розділяє 
поточні та фінансові 
аспекти діяльності 
підприємства. 
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Продовження таблиці 2.1                                                  

 
У процесі інтерпретації показників рентабельності 

необхідно враховувати, що: 
- Рівень рентабельності активів відображає ступінь 

кредитоспроможності організації: організація 
кредитоспроможна, якщо рентабельність її активів 
перевищує відсоток за залученими фінансовими 
ресурсами;                                               

- Рівень рентабельності власного капіталу 
відображає інвестиційну привабливість організації: 

Рентабель
ність 
активів 
(ROE) 

Активи

прибутокчистий
ROA =  

Відображає інтереси 
власників та 
інвесторів. При 
розрахунку даного 
показника в 
чисельнику 
відображається 
прибуток, який 
залишається в 
розпорядженні 
власників і 
кредиторів 
організації. Він 
показує здатність 
інвестованого 
капіталу, вкладеного 
в активи, заробляти 
прибуток для його 
власників. 
 

Рентабель
ність 
власного 
капіталу 
(ROE) 

капіталвласний

прибутокчистий
ROE =  Є найбільш 

важливим з точки 
зору власників 
організації. Він 
характеризує 
прибуток, що 
припадає на власний 
капітал. Цей 
показник включає в 
себе такі важливі 
складові, як платежі 
за відсотками за 
кредит, податок на 
прибуток, а також 
ефект від 
використовуваної 
суми кредитів. 
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рентабельність власного капіталу повинна перевищувати 
віддачу від альтернативних вкладень з порівняним рівнем 
ризику. Якщо розглянуті показники рентабельності 
зростають в динаміці розвитку, тобто, організація 
знаходиться на стадії зростання на траєкторії розвитку, це 
свідчить про її високу інвестиційну привабливість. У 
зворотному випадку рішення про вкладення інвестицій має 
прийматися на основі додаткового опрацювання питання. 

Другий підхід оцінки ефективності діяльності 
організації заснований на формуванні рейтингової 
(бальної) оцінки фінансового стану підприємства, може 
використовуватися при порівнянні показників двох і 
більше підприємств. Якщо відома організація з 
бездоганною інвестиційною привабливістю, то 
порівняння її показників діяльності з показниками 
аналізованої організації, дозволяє отримати інформацію 
про доцільність вкладення інвестицій.                                                                                                                           

        З іншого боку порівняння діяльності декількох 
підприємств також дозволить інвестору прийняти 
правильне рішення про вкладення. 

Серед методів рейтингової оцінки виділяють метод 
суми місць, метод відстаней, таксономічний метод та 
інші. Найбільш розповсюдженими є рейтинги, які 
ранжирують підприємства за  показниками, що містяться 
в бухгалтерській звітності. Оцінка в цьому випадку може 
проводитися як на основі абсолютних значень 
найважливіших (на думку інвестора) статей звітності, так 
і на основі відносних показників бухгалтерських 
коефіцієнтів. В якості абсолютних показників зазвичай 
використовують обсяг продажів (виручка), величина 
активів (підсумок балансу), чистий прибуток, рівень 
витрат. До їх переваг слід віднести простоту розрахунку, 
а також відносну об'єктивність (яка обмежується тільки 
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достовірністю бухгалтерських даних, представлених для 
аналізу). Але набагато більше аналітичної інформації 
дають рейтинги, побудовані на відносних або питомих 
показниках. Саме їх рекомендується використовувати при 
проведенні рейтингової оцінки різних господарюючих 
суб'єктів. В якості таких показників можуть виступати 
показники ліквідності, оборотності, ділової активності, 
структури капіталу та інші. Складовими етапами 
методики комплексної порівняльної рейтингової оцінки є: 
збір та аналітична обробка вихідної інформації; 
обґрунтування системи показників, використовуваних 
при розрахунку рейтингу; класифікація показників; 
розрахунок підсумкового показника рейтингової оцінки  
тощо.    

 Один із підходів для експрес-оцінки фінансового 
стану організації, запропонований P.C. Сайфуліним і Г.Г. 
Кадиковим, базується на основі рейтингового значення, 
яке виходить в результаті розрахунку за  наступною 
моделлю: 

 

СКМІПЛВК КККKKR ++++= 08,01,02
 

де: ВКK – коефіцієнт забезпеченості власними 
коштами (нормативне значення 0,1);  

ПЛK – коефіцієнт поточної ліквідності (нормативне 

значення = 2); 

ІK – інтенсивність обороту авансованого капіталу, 
який характеризує обсяг реалізованої продукції, що 
припадає на 1 грн. коштів, вкладених у діяльність 
підприємства (нормативне значення = 2,5); 

МK – Коефіцієнт менеджменту, що характеризується 
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відношенням прибутку від реалізації до величини 
виручки від реалізації;  

СКK  –рентабельність власного капіталу (нормативне 

значення = 2).  
Рішення про ефективність діяльності приймається 

за наступних умов. Якщо R < 1, то фінансовий стан 
характеризується як незадовільний. Якщо R = 1, то 
фінансовий стан характеризується як задовільно 
нормальний. Якщо R > 1, то фінансовий стан 
благополучний. При розрахунку рейтингів при порівнянні 
підприємств з точки зору  інвестиційної привабливості 
необхідно зібрати вихідну інформацію, обґрунтувати 
систему показників і розрахувати значення показників. 
Після розрахунку показників за всіма об'єктами вивчення 
обираються найкращі значення за кожним критерієм 
(наприклад, рівень рентабельності - максимальний). 
Обране значення критерію присвоюємо умовному 
"еталонному" підприємству. Таким чином, обираючи 
краще значення кожного з розрахованих критеріїв, 
формуємо показники еталонного підприємства і 
розраховуємо рейтинг за формулою: 

      

...)()( 2
22

2
11 +−+−= ∂∂ AAААРейтинг eе

 

де: ee AA 21 ,  - показники еталонного підприємства; 

∂∂ 21 , AA  - показники підприємства, рейтинг якого 

розраховується. 
 
У формулу можуть бути введені вагові 

коефіцієнти, які характеризують "важливість" того або 
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іншого показника. Тоді формула прийме наступний 
вигляд: 

...)1()1( 2
22

2
11 +−+−= ∂×∂× AKАKРейтинг  

У будь-якому випадку рейтинг показує 
"відхилення" фактичної організаціі від "еталонної". 
Тобто, чим менше значення рейтингу, тим "ближче" 
досліджуване підприємство до "еталону". Якщо в якості 
еталону приймалося відоме з точки зору інвестиційної 
привабливості підприємство, то за значенням рейтингу 
можна зробити висновки про привабливість інших 
підприємств.  

Оцінка кредитоспроможності підприємства. Оцінка 
кредитоспроможності проводиться кредитними 
установами для прийняття рішення про кредитування 
підприємства. У практиці роботи банків виділяють два 
напрямки такої оцінки: 

1) оцінка кредитоспроможності на основі аналізу 
балансу підприємства та іншої фінансової звітності; 

       2) оцінка кредитоспроможності підприємства 
на основі методик, прийнятих окремими комерційними 
банками. Баланс та інші форми звітності 
використовуються для оцінки ліквідності активів і 
терміновості зобов'язань, динаміки витрат і прибутку 
(збитків) порівняно з темпами зростання торговельної 
діяльності тощо. Показники стану грошових коштів 
оцінюються з урахуванням рівня розвитку підприємства, 
його рентабельності і потреби в обігових коштах. 
Проблеми і труднощі, що виникають у фінансовому стані 
підприємства, в кінцевому підсумку мають два основних 
прояви. Це низька ліквідність (дефіцит грошових коштів) 
і недостатня віддача на вкладений в підприємство капітал 
(низька рентабельність). 
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Індикаторами низької ліквідності є незадовільні 
показники ліквідності, прострочена кредиторська 
заборгованість, понаднормативна заборгованість перед 
бюджетом, персоналом і кредиторами. Про недостатню 
віддачу на вкладений капітал свідчать низькі показники 
рентабельності. При цьому найбільший інтерес 
виявляється до рентабельності власного капіталу як 
індикатору задоволення інтересів власників підприємства. 
Оцінку кредитоспроможності за методиками кредитних 
організацій направлено на вивчення показників фінансової 
звітності для визначення класу кредитоспроможності 
позичальника з тих або інших заданих критеріїв. Один із 
підходів до такої оцінки відображений Ж. Франшоном та І. 
Романе в книзі "Фінанси підприємства" (табл. 2.2).  

Підприємство, яке має показники на рівні 
нормальних значень, отримує переваги у фінансуванні 
інвестицій. 

Таблиця 2.2 
 

Показники 

Одиниця 

виміру 

Рівень показника 

Нормальне 
значення 

Передкризове 
значення 

Прибуток

кредитомзавідсотківРозмір

 

% 38,8 88,6 

−
+

платежііВідстроченбалансуАктив

КредитикоштиВласні

 

% 86,7 73,2 

коштиВласні

коштиЗалучені
 коеф. 0,75-1,5 2 і вище 

Середній термін оплати товарів та послуг дні 89,8 107,1 



 

90 
 

Бальна методика оцінки кредитоспроможності  заснована 
на розрахунку системи фінансових коефіцієнтів, але може містити 
елементи аналізу руху грошових потоків і елементи аналізу ризиків. 
Зміст даного методу полягає у визначенні класу 
кредитоспроможності клієнта. Розрізняють три рівні (класу) 
кредитоспроможності. Клієнти першого класу вважаються 
найбільш прийнятними для кредитування. Кредитування клієнтів 
другого класу визнається ризикованим, кредитування клієнтів 
третього класу - небажаним. Для проведення бальної оцінки 
кредитоспроможності клієнтів використовуються наступні 
процедури: 

1. Вибираються критерії (коефіцієнти) 
кредитоспроможності і визначається їх діапазон для віднесення до 
першого, другого або третього класу кредитоспроможності. 
Наприклад, коефіцієнт поточної ліквідності відноситься до першого 
класу при значенні більше 2, до другого класу при значенні від 1 до 
2 і до третього класу при значенні менше 1. Кількість критеріїв не 
обмежується, проте оптимальними можна вважати кількість 
критеріїв від п'яти до восьми. 

2. Розробляється таблиця ваг критеріїв, тобто визначається 
ступінь важливості кожного з них. Сума всіх вагових значень 
критеріїв повинна дорівнювати 1. 

3. Розробляється діапазон підсумкового критерію 
(рейтингу) для віднесення клієнта до першого, другого і третього 
класу кредитоспроможності. 

Рейтинг аналізованого підприємства розраховується за 
формулою:  

ікритеріюКласікритеріювагаРейтинг ×∑=
 

Чим ближче значення рейтингу до одиниці, тим вище 
ступінь кредитоспроможності, а, відповідно, і ступінь інвестиційної 
привабливості з точки зору ризику вкладення інвестицій. 
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Оцінка інвестиційних проектів. При оцінці інвестиційних 
проектів рекомендується застосовувати систему показників, 
заснованих на статичних і динамічних економічних процесах. 
Серед статичних показників виділяється показник рентабельності 
інвестицій (ROI), який орієнтований на оцінку інвестицій на основі 
бухгалтерського показника прибутку. Показник рентабельності 
представляє собою відношення середньої величини доходу 
підприємства за бухгалтерською звітністю до середньої величини 
інвестицій. Середня величина інвестицій визначається як середня 
між вартістю придбаних та залишковою вартістю активів. 

Формула розрахунку бухгалтерської рентабельності має 
вигляд: 

2/)(

)1(

активіввартістьЗалишковаактивівпридбанихВартість

прибутокнаПодатокПрибуток
ROІ

−
−=

 
Застосування показника ROI засноване на зіставленні його 

розрахункового рівня зі стандартними для підприємства рівнями 
рентабельності. Переваги цього методу, обумовлені його 
емпіричним походженням, але вони не усувають його головного 
недоліку - використання облікових, а не фактичних даних, що 
обумовлено специфікою бухгалтерського обліку, пов'язаною, в 
даному випадку, з використанням концепції нарахування, що  може 
істотно спотворити реальні грошові потоки, які є основою 
інвестиційної оцінки. Ця обставина викликає необ'єктивне 
відображення зміни фінансового стану (цінності) підприємства, 
оскільки являється лише його бухгалтерським варіантом. Проблема 
адекватності оцінки привабливості проекту, пов'язаного з 
вкладенням інвестицій в основний капітал, полягає у визначенні 
того, наскільки майбутні надходження виправдають сьогоднішні 
витрати. Оцінку динамічних показників ефективності 
інвестиційних проектів підприємства здійснюють, як правило, на 
основі використання наступних методів: чистої приведеної 
(поточної) вартості; внутрішньої норми прибутковості; 
рентабельності (індексу рентабельності). 
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Розрахунок і застосування даних показників досить повно 
представлено в літературі з інвестиційного аналізу, тому в даній 
роботі не розглядаються. З точки зору діагностичного аналізу 
представимо критерії для прийняття рішень про інвестиційні 
вкладення. 

Метод чистої приведеної вартість (NPV). Якщо NPV 
інвестиційного проекту позитивна, то дисконтована величина 
ефекту від його реалізації позитивна і проект вважається 
прийнятним. Якщо величина NPV негативна - проект, за обраною 
нормою дисконту, є збитковим. Якщо NPV = 0, потрібні додаткові 
розрахунки для визначення результату (якщо отримане значення 
неприйнятне). Іноді реалізація проекту здійснюється не до кінця 
передбачуваного терміну, тому розраховують NPV проекту за певні 
проміжки часу всередині всього терміну експлуатації. Такий аналіз 
може визначити, що вигідніше закінчити проект до кінця терміну 
його експлуатації.  

Метод внутрішньої норми прибутковості (IRR). При 
використанні показника IRR можна провести порівняльні 
характеристики показника з ціною авансованого капіталу (СС). 
Економічний зміст цього показника полягає в наступному: 
підприємство може приймати будь-які рішення інвестиційного 
характеру, рівень рентабельності яких не нижче поточного 
значення показника (СС) ціни авансованого капіталу. Саме з ним 
порівнюється показник норми рентабельності або внутрішньої 
норми прибутку (IRR), розрахований для конкретного проекту. При 
цьому якщо: 

IRR> СС, то проект варто прийняти; 
IRR <СС, то проект варто відкинути; 
IRR = СС, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Ціна 

існуючої структури капіталу - це оцінка за даними попередніх 
періодів. 
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Метод розрахунку рентабельності інвестицій (Р1) дозволяє 
визначити ефективність інвестиційних витрат, або відносний 
приріст вартості капіталу. 

Якщо: Р1> 1, то проект варто прийняти; 
Р1 <1, то проект варто відкинути; 
Р1 = 1, то проект ні прибутковий, ні збитковий. 
Критерії NVP, IRR, РІ, СС пов'язані з очевидними 

співвідношеннями: 
Якщо NPV > О, то IRR > СС і РІ > 1; 
якщо NPV <О, то IRR <СС і РІ ˂ 1; 
якщо NPV = О, то IRR = СС і РІ = 1. 
При аналізі альтернативних проектів критерії NVP, IRR, РІ 

можуть суперечити один одному, тобто проект, прийнятий за 
одним критерієм, може бути не прийнятим за іншим критерієм. 
Можливі протиріччя між критеріями визначаються двома 
основними причинами: масштабом проекту, тобто елементи 
грошових потоків одного проекту значно (на один або декілька 
порядків) відрізняються від елементів другого; інтенсивністю 
потоку грошових коштів, тобто чи здійснюється основна частка 
загальної суми грошових надходжень переважно на першому або 
останньому роки життя проекту. 

У разі суперечності рекомендується брати за основу 
критерій NPV.  

Критерій NPV є найбільш універсальним і кращим при 
аналізі інвестиційних проектів, оскільки саме він характеризує 
можливий приріст добробуту власників організації. 

При оцінці ефективності інвестиційного проекту інвестору 
важливо знати ступінь опрацювання проекту. При цьому 
динамічний аналіз, який закладений у формування грошових 
потоків, повинен поєднуватися з маркетинговим аналізом, що дає 
комплексний підхід до вивчення питання еффективності інвестицій. 
В системі економічного аналізу маркетинговий та інвестиційний 
аналізи відокремлені один від одного, що порушує системність і 
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комплексність аналітичних розробок. Об'єднання цих видів аналізу 
для оцінки ефективності інвестиційних проектів, дозволить 
пріймати більш обґрунтовані управлінські рішення при виборі 
варіантів розвитку організації. Зручним засобом для здійснення 
такого підходу служить бізнес-морфологічний метод (БМ-метод), 
запропонований В.Л. Поздєєвим [171]. Поєднання методів аналізу 
інвестиційних рішень представлено на рисунку 2.6.  

Маркетинговий аналіз дозволяє обґрунтувати вибір джерел 
фінансування інвестицій, об'єктів інвестування і споживачів 
інвестиційних рішень, що дозволить оптимізувати інвестиційну 
політику організації і зробити її більш привабливою для інвесторів. 

 
 

 
Рис. 2.6. Методика аналізу ефективності інвестиційного 
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визначаються абсолютні результативні показники 
інвестиційної діяльності. У свою чергу, ефективність 
довгострокових інвестицій характеризується системою 
відносних показників, які порівнюють отриманий ефект з 
витратами інвестованого в проект капіталу. На практиці 
прийнято розрізняти показники економічної, суспільної 
та екологічної ефективності (проект розглядається в 
якості самостійного об'єкта досліджень, в цьому випадку 
показники розраховуються в цілому за конкретним 
варіантом капіталовкладень). Оцінка витрат і результатів 
реалізації інвестиційного проекту здійснюється за 
розрахунковий період, тривалість якого приймається з 
урахуванням: тривалості створення, експлуатації та 
ліквідації об'єкта інвестицій; нормативного терміну 
служби технологічного устаткування; досягнення заданих 
показників ефективності проекту (прибутку, доходу, 
норми прибутку на капітал). 

Комерційна ефективність проекту характеризує 
економічні наслідки його здійснення для інвестора, 
виходячи з припущення, що він робить всі необхідні для 
реалізації проекту витрати і використовує всі його 
результати. Комерційну ефективність іноді трактують як 
ефективність проекту в цілому. Одним із найважливіших 
показників комерційної ефективності (Е) інвестицій є 
виконання завдання з досягнення необхідних темпів 
економічного зростання, що забезпечується за рахунок 
вкладень в основний капітал. Для цього рекомендується 
використовувати наступний показник: 

100×= ∆

І

В
Е  

де: В∆
 – приріст продукції; 

I – інвестиції, що викликали цей приріст. 
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Якщо в сумі інвестиційних витрат є частка 
організації і частка інвестора (у процесі спільної 
діяльності), то сторони повинні розподілити між собою 
очікуваний прибуток. Алгоритм розрахунку такого 
розподілу з точки зору привабливості проекту для 
інвестора може мати наступний вигляд: 

1) визначається величина загального капіталу (ЗК), 
необхідного для здійснення інвестиційного проекту: 

ЗК = КІ + КО, 
де: КП– капітал інвестора; 
КО – капітал організації. 
 
2) визначається загальний прибуток, що 

отримується в результаті проекту і розподіляється між 
його учасниками: 

ЗП = ПІ + ПО, 
де: ПІ – прибуток інвестора; 
ПО – прибуток організації; 
 
3) визначається норма прибутку на капітал 

інвестора (Рі) і організації (Ро): 

Кі

Пі
Рі = , 

КО

ПО
Ро =  

4) визначається загальна норма достатнього 
прибутку (Роб) для реалізації інтересів обох сторін  

ЗК

ЗП
Роб = . 

5) визначається частка інвестора (с1і) та організації 
^) в загальній величині прибутку: 

об

KIi
i p

dp
d

)( ×
=  
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об

ВKо
о p

dp
d

)( ×=  

де: id  – частка  капіталу інвестора; 

оd  – частка капіталу підприємства. Якщо частка 

одержуваного прибутку задовольняє інтереси інвестора, 
проект для нього буде привабливим. 

Оцінка стійкості спаду. Навіть у найбільш 
сприятливих економічних умовах зберігається 
можливість початку кризових явищ. Така можливість 
асоціюється для власників підприємства і інвесторів із 
ризиком втрати коштів.  

Економічні суб'єкти в ринковій економіці діють на 
принципах конкуренції. Зворотний бік конкуренції 
полягає в тому, що найменш ефективним підприємствам, 
які не витримують конкуренцію, доводиться йти з ринку. 
Як показує світовий досвід, банкрутство окремих 
суб'єктів є неминучим наслідком ринкової конкуренції, 
що за своєю суттю представляє ефективний механізм 
перерозподілу капіталу. Банкрутство підприємства не 
відбувається тільки тоді, коли воно може бути 
обумовлено комбінацією різних зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Так, за наявними оцінками, 2/3 банкрутств у 
західних країнах бувають обумовлені внутрішніми 
причинами і лише 1/3 – зовнішніми.  

Однак однозначно трактувати падіння 
прибутковості як передвістя неминучого банкрутства 
підприємства не варто. Має місце ситуація, коли 
зростання рентабельності не завжди свідчить про 
ефективність роботи і сприятливі перспективи 
підприємства. Зв'язок між рентабельністю, 
платоспроможністю і ефективністю досить складний і 
зовсім не однозначний. Оскільки фінансовий результат 
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підприємства формується під впливом безліч факторів, як 
зовнішнього, так і внутрішнього середовища, для 
постановки серйозного "діагнозу" потрібно провести 
повний комплексний аналіз не тільки фінансової 
звітності, а й ринкової позиції підприємства. Разом із тим 
практика господарювання накопичила чималий досвід 
"швидкої" оцінки діяльності організації в умовах спаду 
ділової активності. Розглянемо деякі підходи.  

Інформація про стійкість спаду дає закономірність 
розвитку підприємства. Для цього достатньо провести 
процедури з виділення тренда розвитку. Якщо 
підприємство має негативний нахил тренда, то можна 
зробити однозначний висновок про рух підприємства до 
серйозної кризи і банкрутства. 

Інвестиційна привабливість такого підприємства 
невисока, а вкладення в його діяльність пов'язані з 
високим ризиком. Для діагностики фінансового стану 
підприємства виділяється дві групи методів: система 
нормативних показників і моделі дискримінантного 
аналізу. 

а) Період зростання. 
Система нормативних показників. Система 

заснована на розрахунку показників діяльності та 
порівнянні їх з нормативними (встановленими) 
значеннями. В такій системі застосовується обмежене 
коло показників: коефіцієнти поточної ліквідності, 
забезпеченості власним оборотним капіталом і 
відновлення (втрати) платоспроможності. Підставою для 
визнання структури балансу незадовільною, а 
підприємства - неплатоспроможним є наявність однієї з 
умов: 

- Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець 
звітного періоду має значення нижче 2,0; 
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- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 
коштами на кінець звітного періоду має значення нижче 
0,1. Якщо нормативні значення критеріїв опиняться в 
межах установлених нормативів, потрібно розрахувати 
коефіцієнт втрати платоспроможності, суть якого полягає 
в тому, щоб оцінити можливість втрати 
платоспроможності підприємства протягом найближчих 
трьох місяців. 

 

1
)(/

≥
−+

=
нормпл

базаплфактплфактпл

втрати
К

ККТЗК
К

 

де: фактплК  – фактичне значення коефіцієнта 

поточної ліквідності на кінець періоду; 

базаплК – фактичне значення коефіцієнта поточної 

ліквідності на початок періоду; 

нормплК – нормативне значення коефіцієнта 

поточної ліквідності; 
3 – період втрати платоспроможності;  
Т– звітний період у місяцях (3,6,9,12). 
 
Якщо структура балансу визнана задовільною, але 

коефіцієнт втрати платоспроможності має значення 
менше 1, то може бути прийнято рішення про те, що 
підприємство протягом найближчих трьох місяців може 
втратити свою платоспроможність, і не зможе виконати 
свої зобов'язання перед інвесторами.  

Якщо структура балансу за наведеними критеріями 
визнається незадовільною, то розраховується коефіцієнт 
відновлення платоспроможності за період, встановлений 
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рівним 6 місяців. Якщо цей коефіцієнт перевищує 
одиницю, то підприємство має реальну можливість 
зберегти свою платоспроможність протягом трьох 
місяців, і навпаки, що також є важливою інформацією для 
прийняття інвестиційних рішень. Але розглянута система 
критеріїв діагностики неспроможності організацій є 
недосконалою і піддається обґрунтованій критиці. 

Як приклад можна розглянути також методику У. 
Бівера, засновану на порівнянні показників підприємств-
банкрутів з підприємствами, що зберегли 
конкурентоспроможність.  

Автор визначив наступні показники, що 
пророкують банкрутство: коефіцієнт Бівера (відношення 
чистого прибутку і амортизації до позикового капіталу), 
рентабельність активів, коефіцієнт фінансового важеля, 
коефіцієнт покриття (відношення власних оборотних 
коштів до активів) коефіцієнт поточної ліквідності. 

В результаті досліджень було встановлено, що у 
підприємств- банкрутів: 

- Відношення грошового потоку до сукупного 
боргу протягом п'яти років до банкрутства знизилося з 
+0,15 до –0,15, у фірм, які вижили - становило приблизно 
+0,45. Судячи про відношення грошового потоку до 
боргів, мова йде про чистий грошовий потік 
підприємства; 

– Відношення чистого прибутку до сукупних 
активів протягом п'яти років до банкрутства поступово 
знижувався з +0,05 до –0,2; у фірм, які вижили він був 
трохи менше за +0,1. 

 Методика Бівера дозволяє зробити прогноз 
розвитку ситуації на підприємстві за три роки до 
банкрутства. Результати дослідження дозволили зробити 
висновок, що у торговельних підприємств-банкрутів 
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відношення сукупного боргу до сукупних активів 
протягом трьох років до банкрутства поступово 
збільшувалася з +0,50 до +0,80, а у підприємств, що 
вижили - коливалося від +0,37 до +0,40; відношення 
оборотного капіталу до сукупних активів протягом трьох 
років до банкрутства поступово знижувалося з +0,30 до 
+0,06, а у підприємств, що вижили - коливалося від +0,40 
до +0,42.  

Що стосується оцінки прогнозу до двох років до 
банкрутства, то у підприємств-банкрутів коефіцієнт 
поточної ліквідності протягом двох років до банкрутства 
знизився з 2,3 до 2,0, а за рік до банкрутства склав 1. У 
підприємств, що вижили цей коефіцієнт коливався від 3,3 
до 3,5. 

Моделі дискримінантного аналізу. Вітчизняна 
економічна література [84, 55] вказує на широке 
поширення в західній практиці ряду моделей, отриманих 
в результаті обробки статистичних даних, які оцінюють 
ймовірність настання банкрутства підприємств. 

Для діагностики можливості банкрутства 
розглянемо Z-рахунок Е. Альтмана, який дозволяє в 
першому наближенні розділити господарюючі суб'єкти на 
потенційних банкрутів і на не банкрутів.  

Комерційний рахунок визначається наступним 
чином: 

Z = 1,2 × (Чистий оборотний капітал / Загальні 
активи) + 1,4 × (Нерозподілений прибуток / Загальні 
активи) + 3,3 × (Операційний прибуток / Загальні 
активи) + 0,6 × (Ринкова вартість всіх акцій / Зовнішні 
зобов’язання) + 1,0 ×(Продажі / Загальні активи). 

 
 
 



 

102 
 

 
Результати розрахунків за моделлю Альтмана 

показують, що узагальнюючий показник Z може 
приймати значення в межах [-14, +22], при цьому 
підприємства, для яких Z > 2,99 потрапляють в число 
фінансово- стійких, підприємства, для яких Z < l ,% l є 
безумовно-неспроможними, а інтервал [1,81-2,99] 
становить зону невизначеності. 

У 1983 р Альтман отримав модифікований варіант 
своєї моделі для компаній, акції яких не котувалися на 
біржі: 

Z = 0,717 × (Чистий оборотний капітал / Загальні 
активи) + 0,847 ×(Нерозподілений прибуток / Загальні 
активи) + 3,107 × (Операційний прибуток / Загальні 
активи) + 0,42 × (Балансова вартість власного капітала 
/ Позиковий капітал) + 0,995 × (Продажі / Загальні 
активи).  

У цьому рахунку банкрутство досить імовірно, 
якщо Z < 1,23. 

Представлений матеріал в даному розділі 
дисертації дозволяє оцінити інвестиційну привабливість 
підприємств і прийняти обгрунтоване рішення щодо 
інвестиційних вкладень.  

У порядку узагальнення вищевикладених підходів 
сформуємо критерії оцінки інвестиційної привабливості 
торговельного підприємства, що відповідають різним 
стадіям розвитку (рис. 2.7).  

Виділені критерії дозволяють отримати попередню 
оцінку стану організації та обгрунтовано підійти до 
формування політики інвестицій в основний капітал. 
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Рис. 2.7. Критерії оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства 
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Визначення загальних критеріїв і показників оцінки 
при проведенні рейтингів сприятиме об’єктивному аналізу 
економічних процесів. Оцінка інвестиційної привабливості 
підприємств відкриває нові можливості диверсифікації для 
вітчизняних й іноземних інвесторів, підвищує гарантію 
вкладення коштів іноземних інвесторів в інвестиційні 
проекти, а впровадження комплексної програми 
інвестування в конкурентноспроможні галузі, в тому числі, 
в торгівлю, стимулюватиме перехід на якісно новий 
інноваційний тип розвитку.  

Підвищення конкурентноспроможного рівня 
нерентабельних підприємств буде сприяти модернізації 
економіки, підвищенню економічного рівня розвитку 
держави. Створення механізму координації інвестицій з 
макро - до регіонального рівнів та з галузевого до 
підприємства розширює інвестиційні можливості 
підприємств, стимулює зростання інвестицій в економіку і 
зміцнює фінансову систему держави 
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 Розділ 

 
 

Амортизаційна політика в обліковій 
інформаційній підсистемі управління підприємством 

 
3.1. Економічна сутність амортизації 
 
Для розрахунку фінансового результату діяльності 

підприємства, а також податку на прибуток важливе 
значення належить правильно організованій 
амортизаційній політиці основного капіталу. У 
собівартості продукції та складі статей затрат завжди була 
присутня амортизація (або амортизаційні нарахування). 
Тому саме цей вид затрат потребує більш глибокого 
вивчення, а в умовах ринкових відносин питання  
амортизаційної політики основних активів стають 
особливо гостро. Слід зазначити, що попри введення в дію 
засад міжнародних стандартів фінансової звітності та 
запровадження нової методології нарахування амортизації 
з прийняттям національних П(С)БО та Податкового 
кодексу України існує низка невирішених питань, що 
призводить до проблем при формуванні амортизаційної 
політики. До таких проблем можна віднести: суперечності 
щодо визначення термінів “амортизація” та "знос" та 
функцій, які вони виконують; недостатність напрацювань 
щодо визначення строків використання основних активів; 
труднощі  при виборі методів амортизації основних 
активів тощо. 

Незважаючи на те, що перша документальна 
згадка про амортизацію основних засобів (ОЗ) датована ще 
1588 роком [70], трактування суті цього поняття і до 

1 3 
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теперішнього часу залишається не однозначним. Отже, 
дослідження економічної природи і проблем обліку зносу 
та амортизації основних активів є важливою передумовою 
обґрунтованого розв'язання завдань оптимізації строків їх 
використання та побудови ефективної амортизаційної 
політики. 

Вітчизняна теорія та практика бухгалтерського 
обліку з давніх пір виробила своє ставлення до 
амортизації, вважаючи її джерелом відновлення основних 
засобів [30, 31, 58, 70, 97, 120, 207, 208, 225, 239 тощо]. 
Проблеми амортизаційної політики основних засобів 
відображені у наукових роботах вітчизняних вчених-
економістів В. Андрійчука, І. Бланка,  М. Бондаря, Н. 
Виговської, С. Голова, Я. Гончарука, А.Загороднього, Г. 
Кірейцева, М. Огійчука, П. Саблука, П. Орлова., М. 
Чумаченка та інших. Вагомий внесок до тенденції 
відтворювальних процесів та їх удосконалення як у цілому, 
так і за окремими його елементами розглядались у 
публікаціях вчених Дж. С. Бонбрайта, А. Сибера, М.Р. 
Метьюса, М.Х.Б. Перере, Р. Ентоні, Дж. Рис, П. 
Самуельсона, А.Рудановського, Я. Соколова, Я. Б. Кваші 
та багато інших. Але, слід зазначити, що погляди авторів 
на зміст поняття амортизації завжди були різними. Тому в 
економічній літературі можна зустріти бухгалтерську, 
фінансову, податкову, економічну концепції (наукові 
напрями) амортизації. Крім того, амортизація 
розглядається стосовно: суспільного капіталу, затрат із 
заснування підприємства, втрат і затрат, боргів і, як до 
головних об'єктів, що амортизуються - основних активів. 

Амортизація, як економічна категорія, виконує 
наступні функції:  грошового відшкодування зносу 
основних активів;  інвестування на просте та розширене 
відтворення; формування затрат на виробництво і 
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реалізацію продукції; визначення оподатковуваного 
прибутку; економічного обгрунтування інвестицій; 
запобігання надмірного морального і фізичного зносу 
основних активів; розвитку та прискорення темпів 
науково-технічного прогресу тощо. Але це далеко не 
повний їх перелік, що свідчить про  роль та значення 
амортизації в діяльності підприємства. 

Поряд із поняттями "амортизація" та 
"амортизаційні відрахування" досить широко 
використовується і таке поняття, як "знос". Дуже часто 
поняття "амортизація" і "знос" ототожнюються, що є, на 
наш погляд, неправомірним. Поняття "знос" видається не 
стільки економічним, скільки побутовим та 
загальнотехнічним. Тобто, поняття “знос” та 
“амортизація”, хоча і є взаємопереплетеними, 
взаємоперетинаючими та взаємообумовленими, проте  за 
своїм економічним сенсом та змістом нетотожні, оскільки 
виражають різноманітні боки та риси обігу основних 
активів у процесі їх використання. 

Методологія визначення зносу витікає з 
теоретичного осмислення його сутності. У вітчизняній 
теорії та практиці знос трактувався зайво спрощено - як 
утрата вартості любого активу. Його визначення з 
латинської de – “від” і pretium “ціна”. Тобто, навіть в 
традиційному бухгалтерському обліку за  відношенням до 
активів, які амортизуються, знос визначає зниження 
купівельної ціни до рівня кінцевої - ціни реалізації до 
моменту списання чи доведення вартості об’єкту до 
повного погашення. При цьому виділяється знос фізичний, 
що являє собою втрату техніко-експлуатаційних 
можливостей об'єкта, та знос моральний - як утрата 
вартості в результаті розвитку науково-технічного 
прогресу. Проте теоретичні аспекти, на наш погляд, більш 
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різноманітні.  
Зупинимося на розгляді деяких особливостей. До 

теперішнього часу під "зносом" розуміється процес 
поступової та очікуваної втрати своїх функціональних 
якостей будь-яким штучно створеним об'єктом, пов'язаних 
з його експлуатацією та (або) моральним старінням 
(наприклад, у випадку з нематеріальними активами). Знос 
відображає зменшення споживчих властивостей об'єкта та 
відповідно - зменшення його вартості. Поняття "знос" не 
застосовується до таких об'єктів, як земельні ділянки та 
об'єкти землекористування. Моральний знос виникає як 
результат наявних специфічних меж застосування засобів 
праці. Останні можуть бути фізично придатні до 
виробництва визначеної продукції, проте рівень затрат на 
її виробництво при використанні даних засобів праці 
такий, що не дозволяє отримати прибуток. Тобто засіб 
праці вибуває через  моральний знос, якщо він 
залишається фізично придатним, спроможним для 
використання у виробництві будь-яких продуктів, але сума 
затрат на виробництво продукції не дозволяє отримати 
прибуток після реалізації вироблених продуктів. При 
розгляді морального зносу також важливо враховувати  
застарілість, яку можливо або неможливо  усунути. Якщо 
застарілість можна усунути, але вона пов'язана з 
відсутністю якогось елементу, наприклад, системи 
кондиціонування, то знос вимірюється різницею між 
затратами на установку системи кондиціонування у 
старому будинку та затратами на установку її в новому.  

Підходи до морального зносу, який не  можна 
усунути, аналогічні тим, що й у випадку з фізичним 
зносом. Сума затрат, яку не списано на знос, 
відраховується з повної вартості відтворення як 
функціональна застарілість, як і вартість додаткових 
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операційних затрат (якщо вони є), пов'язаних із даним 
дефектом. Також необхідно брати до уваги так звану 
економічну застарілість. Вона знаходить прояв тільки у 
відношенні об'єктів нерухомості. 

Друга фаза кругообігу основних активів - це 
перетворення зносу і товарних запасів у грошові кошти за 
допомогою реалізації товарів. Ця фаза починається в сфері 
обігу, а завершується амортизаційними відрахуваннями, 
які є грошовим виразом вартості зносу основних активів. 

 Не дивлячись на те, що концепція амортизації 
розглядалась багатьма вченими, бухгалтерами з 
різнобічних позицій, вона до теперішнього часу 
залишається неоднозначною. 

Так, французький професор А. Сибер, який є 
автором одного з найвидатніших посібників з фінансового 
обліку, вважає амортизацію ключовим феноменом 
сучасної економіки. І це цілком виправдано, оскільки 
амортизація збільшує затрати, формує джерела для заміни 
необоротних активів, грошові потоки та податкові бази з 
податку на прибуток. 

У низці джерел [102, с. 61; 217, с. 52; 216, с. 135; 
42, с. 56; 160]  група авторів розуміють під амортизацією 
процес поступового зниження цінності майна, хоча самі 
визначення суті цього процесу доволі суттєво 
відрізняються. Так, якщо «Економічний словник Макгроу-
Хілл» амортизацію визначає просто як «скорочення 
вартості основного капіталу» [102, с. 61], в [217, с. 52] її 
трактують як «процес поступової втрати вартості ОЗ, які 
вживаються упродовж певного періоду», то в [216, с. 135; 
54, с. 56] цей термін характеризують як «втрату вартості 
основних фондів у результаті фізичного та морального 
зношування». У відповідності до словника С.І. Ожогова 
амортизація - це поступове зниження вартості майна 
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внаслідок його зношення [168, с.23]. Фінансово-кредитний 
словник характеризує амортизацію (amortisatio погашення) 
як об’єктивний процес поступового перенесення вартості 
засобів праці за ступенем зносу на продукт, який 
виробляється за їх допомогою [221, с.23], і в цьому 
контексті термін “амортизація” використовується в 
економічному розумінні, а термін знос - в технічному 
призначенні. Великий економічний словник визначає 
амортизацію з двох позицій: 1. поступове зношування 
фондів (обладнання, будівель, споруд) та перенесення їх 
вартості за частинами на продукцію, яка виробляється; 2. 
зменшення вартості майна, яке обкладається податком на 
суму капіталізованого податку) [28, с.48]. При цьому під 
амортизаційними відрахуваннями розуміється процес 
поступового перенесення вартості засобів праці за 
ступенем їх фізичного та матеріального зносу на вартість 
виробленої за їх допомогою продукції, робіт та послуг у 
цілях акумуляції грошових коштів для наступного повного 
відтворення відповідних об’єктів. Амортизаційні 
відрахування здійснюються за встановленими нормами 
амортизації [28, с.48]. 

Друге значення амортизації широко 
використовується у фінансовому менеджменті в якості 
погашення зобов’язань. В цьому контексті у В. Даля 
читаємо: амортизація боргу, сплата, погашення [94, с.15], а 
в енциклопедичному словнику Блокгауза та Ефрона термін 
“амортизація” (французька мова) надається тільки у 
контексті погашення боргу в підприємстві. 
Амортизаційний фонд - це капітал, призначений на 
амортизацію державних боргів [199, с.135]. 

При дослідженні амортизації в економічній 
літературі аналізують в основному лише фактичні 
тенденції нарахування та використання амортизації без 
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ретельного вивчення теорії цього явища. При цьому 
визначення категорій “знос” та “амортизація” надається, як 
правило, побіжно, недостатньо повно, що призводить до 
неточності формулювань. Все це надало підгрунтя 
професору Массейського університету з Нової Зеландії 
М.Р. Метьюсу та М.Х.Б. Перере, до висновку що вираз 
“знос” (depreciation) та “амортизаційний фонд” 
(depreciation provision)  збивають з толку як тих хто читає 
звітність, так і самих бухгалтерів [154, с.282]. На наш 
погляд, теж невірно ототожнювати амортизацію з 
відшкодуванням зносу основних засобів. Відшкодування 
зносу відбувається не в процесі формування 
амортизаційного фонду, а при наступному його 
використанні для заміни застарілого обладнання й у ході 
капітального ремонту та модернізації . 

Необґрунтовано й ототожнення амортизації з 
грошовим фондом для відшкодування спожитих засобів 
праці. Амортизаційні відрахування - частина вартості, що 
переноситься на продукт. Її рух включається і у процес 
виробництва, і у процес обігу. Грошовий амортизаційний 
фонд - це фінансовий результат накопичення послідовно 
здійснюваних амортизаційних відрахувань. Він 
утворюється тільки після реалізації готової продукції. Крім 
того, якщо нарахована амортизація тимчасово 
використовується для придбання нових засобів 
виробництва, то на визначений період вона вибуває з 
амортизаційного фонду і функціонує як засіб обігу, тобто 
не являється нерухомим резервним фондом. 

Неточним є і трактування амортизації як процесу 
перетворення вартості з товарної в грошову. Амортизація 
охоплює не весь процес перетворення вартості засобів 
праці з продуктивної форми в грошову, а є лише 
складовою частиною цього процесу, оскільки весь він 
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охоплює стадію використання основних активів 
(зношування), амортизацію й утворення амортизаційного 
фонду. 

Професор Гарвардського університету Р. Ентоні та 
професор Мічиганського університету Дж. Рис 
запропонували концепцію амортизації, яка заснована на 
зв'язуванні послуг активів з можливими майбутніми 
доходами. Ця концепція, яка формується Гарвардською 
школою бізнесу, - однією з кращих шкіл з бухгалтерського 
обліку, особливо орієнтувалась на широку амплітуду 
результатів, що досягнуті у процесі амортизації: 
обчислення собівартості, фінансового результату та 
амортизаційного фонду; фіскальні цілі у вигляді податків з 
прибутку та податку на майно; підвищення рівня 
абсолютної платоспроможності; формування гудвілу як 
визначного  показника власності. В основу даної концепції 
амортизації покладено бухгалтерський принцип 
відповідності, тобто амортизація признається як затрати у 
продовж періоду отримання доходів та, навпаки, 
отримання доходів надає право підприємству на 
нарахування амортизації. Тобто, якщо об’єкт не 
використовується чи придбаний для особистих потреб 
власників, то нема й економічних підстав для нарахування 
амортизації, хоча у реальному житті його фізичний та 
моральний знос збільшився. 

Без встановлення обґрунтованого зв’язку між 
доходами та затратами не можна здійснювати розподіл 
затрат, які формують прибуток, для прийняття рішень 
користувачами фінансової звітності. Так, Рада з розробки 
стандартів фінансового обліку США  представляє 
амортизацію як систематичний та раціональний розподіл 
вартості активу на звітні періоди, в які актив 
передбачалося використати [158, с.338]. 
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Використання принципу відповідності дуже 
важливе для українських підприємств, особливо в періоди 
фінансової кризи, часткової зупинки виробництва, 
консервації, надзвичайних подій та при інших обставинах, 
які призводять до відсутності доходів, а, відповідно, до 
недоцільності нарахування амортизації. В цьому зв’язку 
доречно підкреслити, що капітальні активи (основні 
засоби, нематеріальні активи) можна розглядати як 
комплекс послуг, вартість яких повинна пов’язуватись з 
доходами, які отримано за час його використання. Загальна 
назва цієї процедури  - амортизація. Частина вартості 
активу, яка відноситься на даний період, є затратами цього 
періоду. 

Друга концепція, дуже близька до концепції 
амортизації як взаємозв’язку затрат з доходами, зводиться 
до процесу амортизації як скороченню запасу послуг, 
тобто основні засоби та нематеріальні активи трактуються 
як запаси послуг, затрати майбутніх періодів. Засновники 
цієї концепції амортизації професори Е.С. Хендриксен, 
М.Ф. Ван Бреда виходять з того, що визначення 
амортизації, яке знайшло найбільшу підтримку, виходить з 
представлення активу як запасу послуг, при цьому 
амортизація визначається як скорочення цього запасу 
одним з чотирьох способів: 

1. у відповідності з діяльністю чи використанням 
активу обираються методи амортизації, що адекватні цій 
діяльності; 

2. для плавної амортизації обираються методи 
рівномірних або постійних нарахувань; 

3. для збільшення амортизації продовж часу 
використовуються методи наростаючих нарахувань; 

4. для зниження амортизації використовуються 
методи скорочення нарахувань, наприклад метод суми 
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років [228, с.347]. 
У результаті найбільшої підтримки цієї концепції у 

ринковій економіці країн з англо-саксонською 
організацією обліку(Австралії, Великобританії, Ізраїлю, 
Канади, Нідерландів, США, Філіппін та ін.) були 
розроблені та впроваджені ефективні системи прискореної 
амортизації. 

Третя концепція амортизації була створена багатьма 
представниками радянської бухгалтерської школи за своєю 
сутністю зводилась до об’єктивного процесу переносу 
вартості й формування централізованої інвестиційної 
політики на основі амортизаційних фондів на повне 
відновлення та капітальний ремонт. 

Лауреат Нобелевської премії за економіки професор 
П. Самуельсон, а також професори В. Нордхаус, Н. Уолт, 
Д. Лайнз, Б. Мартін висунули та обґрунтували концепцію 
амортизації, що виходить з вартості спожитого капіталу, 
визначеного зміною капіталу за відповідний період у 
ринкових чи інших цінах. За своєю ідеєю ця концепція 
амортизації направлена на підтримку капіталу та 
співзвучна з концепцією економічного прибутку. 

Перевага концепції підтримки капіталу 
заключається в тому, що вона визнає зміну оцінок, 
обумовлену коливаннями грошової одиниці та вартості 
заміни елементів активу. Підтримка капіталу означає 
сталість первісних капіталовкладень, вимірюваних 
грошовою одиницею з постійною купівельною вартістю чи 
поточною вартістю заміни активу [228, с.342], що не 
завжди відповідає реальним економічним умовам. Вказана 
концепція базується на визначенні ринкової вартості 
капіталу за даними похідних балансових звітів.  

Необхідно відзначити, що розгляд амортизації з 
точки зору підтримки капіталу передбачає систематичне 
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проведення інвентаризації активів, їх відображення у 
ринкових цінах та широке використання системи 
виробничих балансових звітів (нульових, органічних, 
актуарних, диференційних, ліквідаційних, прогнозних), 
тобто в цьому випадку амортизація погоджується з 
органічною та еволюційно-адаптованими балансовими 
теоріями. 

У більш широкому економічному сенсі 
концепція підтримки капіталу заснована на визначенні, 
збереженні та нарощуванні глобального фінансового 
результату. Над цією концепцією економісти працювали у 
продовж трьохсот років. Вона пройшла довгий шлях 
розвитку від загальної концепції економічного прибутку А. 
Сміта, який охарактеризував прибуток, як суму, яка може 
бути витрачена без погляду на капітал, до теорії лауреата 
Нобелевської премії Д. Хікса з формування прибутку 
фізичної особи або підприємства, загальної концепції 
податкового контролю, виходячи із зміни вартості майна за 
період, задекларованих доходів та реальних затрат. 

Нами підтримується думка, що, ймовірно, саме 
концепція підтримки капіталу була першою в обліку 
амортизації, якою передбачалися проведення 
інвентаризації та періодичної переоцінки активу. Іноді 
переоцінка проводилась перед ліквідацією підприємства. 
Зазвичай майно оцінювалось або за ліквідаційною 
вартістю, або за поточними ринковими цінами, або з 
урахуванням так званого фактичного зносу, визначеного 
змінами технічного стану об’єкту, а не зниженням 
виробничого потенціалу активу [228, с. 343]. В цій 
концепції амортизації забезпечується взаємозв’язок між 
сумою нарахованої амортизації та рівнем підтримки 
капіталу, тобто йдеться про системний розгляд процесу 
амортизації, на що не звертали уваги раніше, а це дуже 
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важливо, оскільки зміни вартості власності за період часу 
повинно бути амортизовано. 

Професор Дж. С. Бонбрайт висунув іншу досить 
просту  та признану багатьма ідею, що амортизація 
представляє собою фізичне зношування активу. Але з 
цього він робить висновок, що амортизація - це відкладені 
експлуатаційні затрати, оскільки їх використання може 
знизити або навіть ліквідувати знос. Прихильники такого 
підходу вважають, що амортизація еквівалентна 
відповідним затратам на заміну деталей, вузлів, ремонти та 
реконструкцію. Той  факт, що призводить до фізичного 
вибуття зі строю активу, можна виправити або запобігти 
відповідним обслуговуванням або доглядом, спонукало 
деяких дослідників до думки, що знос представляє собою 
відкладені експлуатаційні затрати, тобто затрати майбутніх 
періодів [ 124,  с.284].  

Ця концепція амортизації актуальна до 
теперішнього часу. Так, наприклад, Комітет із 
стандартизації американської бухгалтерської асоціації 
визначив амортизацію як вартість відновлення 
виробничого потенціалу, вичерпаного у звітному періоді 
[228, с. 339]. Різниця лише в тому, що тут не йде мова про 
штучне продовження терміну експлуатації об’єкту. Важко 
заперечувати очевидне положення, що ремонт та заміна 
зношеного обладнання направлені на підтримку 
виробничого потенціалу активу. Але звідси виходить, що 
амортизація може вимірюватися сумою затрат, необхідних 
для збереження вихідного виробничого потенціалу активу. 

Багато авторів (І. Бланк, Н. Уолт, Дж. Фрідман) 
розглядають амортизацію як процес розподілу затрат на 
основі систематичного та раціонального використання 
активу, а іноді й капіталу. Амортизація у бухгалтерському 
обліку представляє собою раціональний та систематичний 
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розподіл первісної вартості активу (з відрахуванням ціни 
ліквідаційних затрат, якщо такі є) на весь період 
очікуваного терміну служби активу. Оскільки цей процес 
пов’язаний усього лише з процедурою розподілу вартості, 
то амортизаційні затрати окремого звітного періоду не 
несуть особливого економічного змісту [228, с. 327]. При 
всіх численних варіантах такого розподілу затрат 
(лінійний, прискорений, дегресивний, прогресивний) 
згідно з принципом відповідності встановлюється 
взаємозв’язок між доходами та затратами. Без 
встановлення обґрунтованого зв’язку між доходами та 
затратами не можна здійснювати розподіл затрат, які 
формують прибуток, релевантний для рішень користувачів 
фінансової звітності. При цьому деякі автори 
підкреслюють та виділяють окремі аспекти такого 
розподілу затрат: економічний механізм поступового 
переносу вартості  продовж періоду економічно корисного 
життя, метод бухгалтерського обліку, процес віднесення 
різниці між первісною та залишковою вартістю основного 
капіталу тощо. 

І. Бланк розглядає амортизацію як економічний 
механізм поступового переносу вартості основних засобів 
та нематеріальних активів на готовий продукт, що 
реалізується, в результаті чого їх первісна вартість 
розподіляється продовж повного терміну їх служби та 
формується спеціальний грошовий фонд, який забезпечує 
їх відтворення (реновацію) [22, с. 235]. 

З точки зору Е. С. Хендріксена амортизація - 
метод бухгалтерського обліку, який дозволяє 
систематизувати та раціональним способом розподіляти 
затрати чи вартість капітальних активів (за мінусом 
ліквідаційної вартості) протягом усього терміну їх служби. 
Це процедура розподілу, але не оцінка [228, с. 331]. 
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Н. Уолт розуміє під амортизацією процес 
віднесення різниці між первісною вартістю основного 
капіталу та його передбачуваної залишкової вартості на 
весь розрахунковий період служби таких засобів [223, с. 
14]. 

Сутність поняття "амортизація", на наш погляд, слід 
вивчати історично під впливом змін бухгалтерської науки, 
що розглядає амортизацію як об'єкт бухгалтерського 
обліку. 

Аналізуючи наукові досягнення французької 
облікової думки XIX - початку XX століть, пов'язані з 
працями Ежена П'єра Леотея і Адольфа Гільбо, професор 
Я.В. Соколов практично зазначив віднесення ними 
рахунку "Амортизації" до регулюючих рахунків: "... в 
такому випадку правильніше говорити про рахунок "Знос"; 
амортизація - процес фінансовий і пов'язаний з фізичним 
процесом зносу кореляційним, а аж ніяк не 
функціональним зв'язком ... " [201, с. 151]. 

Історично склалося, що передові наукові напрями 
бухгалтерського обліку XX століття схилялися до оцінки 
показника зносу основних засобів, як регулятива, для 
відображення якого потрібним є контрактивний рахунок. 
Це дозволило розмежувати знос (регулятив) та 
амортизацію (резерв). При експлуатації об'єкта основних 
засобів були виділені два важливих моменти: початковий, 
при якому експлуатаційний термін максимальний, а час 
фактичної експлуатації дорівнює нулю, і кінцевий, при 
якому експлуатаційний термін дорівнює нулю, а час 
фактичної експлуатації максимальний [201, с. 338]. 

Французький учений Жан Батист Дюмарше (1874-
1946) в своїх працях зазначав, що метою обліку основних 
засобів є не фіксація затрат, а виявлення їх відновної 
вартості. Він вважав, що обчислювати амортизацію слід 
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трьома способами: за  нормованим числом років 
експлуатації майна; за ймовірним, з точки зору 
адміністрації підприємства, числом років експлуатації 
майна; за експертною бальною оцінкою термінів можливої 
експлуатації, де кожен бал дорівнює 10%. 

Рахунок "Амортизація", який використовували 
бухгалтери в практиці, Дюмарше називав регулятивом, не 
визнаючи резерву. Однак у своїй теорії поняття "знос" і 
"амортизація" він розмежовував. Натуралістична 
концепція Дюмарше зводилася до простого рівняння: Сума 
амортизації = Сумі зносу. 

 Знос визнавався як виробничий, так і моральний. 
Якщо виробничий знос вище морального, то обчислювати 
його Дюмарше пропонував виходячи з обсягу роботи, 
якщо навпаки - то виходячи з часу експлуатації. Тому 
розцінюючи рахунок "Амортизація" як резерв, 
підкреслювалася його забезпеченість не основними, а 
оборотними засобами. 

У США і англомовних країнах XX століття було 
також ознаменовано розвитком теорії рахунків та 
бухгалтерських балансів. Генрі Хетфілд (1909) трактував 
амортизацію як регулятив, вважаючи, що вона не має 
самостійного змісту, є втраченою частиною вартості 
активу. Існувало навіть визначення: "Амортизація - це 
сума доходу, яка не підлягає оподаткуванню" [201, с. 370]. 
Артур Дікінсон і Елія Уатт Селі (1908) стверджували, що 
амортизація повинна формуватися не за рахунок 
переоцінок, а за рахунок норм, які повинні бути 
достатніми для відтворення активів. 

Американський вчений - персоналіст Фредерік 
Чайлд (1897), вважав, що правильний розрахунок зносу 
повинний бути пов'язаним з диференціацією 
амортизаційних норм за об'єктами основних засобів з 
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урахуванням умов їх експлуатації і нараховував 
амортизацію записами: 

Д-т рахунку "Амортизація" К-т рахунку "Основні 
засоби" і в кінці звітного періоду: 

Д-т рахунку "Основне виробництво" К-т рахунку 
"Амортизація". 

Інституалісти вважали, що амортизацію можна 
відображати простіше: дебет рахунку "Збитків і прибутків" 
і кредит рахунку "Амортизація". В цьому випадку 
амортизаційний фонд збільшував капітал, тобто 
відбувалося збільшення власних коштів. Тому погляди 
інституалістів до бухгалтерської науки критикувалися. 
Багато вчених вважали, що амортизація є складовою 
частиною затрат підприємства. 

У Росії XX століття у розвитку теорій амортизації 
велика заслуга належить А.П. Рудановському. Він вважав, 
що "... Відрахування на відновлення (амортизація) 
починаються не раніше, як після одного року з часу 
передачі споруд в експлуатацію і, у всякому разі, не 
раніше, як у наступному році за звітним .... Відновлення 
предметів обладнання в цілому або за частинами за 
допомогою капітального ремонту, що підтримує і 
відновлює його первісну придатність, має покриватися за 
рахунок відрахувань на амортизацію, але і тут простий 
поточний ремонт, не пов'язаний зі зміною частин, 
зроблений на ходу, без виведення предмета обладнання зі 
служби, повинен відноситися прямо на особливий рахунок 
поточного ремонту або на особливу рубрику - в рахунку 
загальних накладних затрат. Рахунок амортизації 
основного капіталу є контрактив рахунку нерухомого 
майна , тоді як рахунок майна, що підлягає відновленню, є 
контрпасив рахунку амортизаційного фонду "[189, с 37-
39]. 
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У економічній літературі також розглядається 
одне із складних та дискусійних питань - про можливість 
використання амортизаційних відрахувань на розширене 
відтворення. Воно обговорюється вже багато років, але 
остаточно не вирішено. Висловлюється думка, відповідно 
до якої накопичена амортизація не може служити 
джерелом накопичення основних активів. У той же час 
більшість економістів підтверджують, що в сучасних 
умовах амортизаційні відрахування - це джерело 
розширеного відтворення основних засобів. Ця концепція 
панувала у СРСР і у 1989 р. була відмінена. Але добре 
відомо, що амортизація - це зниження вартості активу у 
ході його експлуатації. Стан будівель і обладнання, які 
використовуються у виробництві, з часом погіршується, та 
виникає необхідність їх заміни. Тому, підприємству 
доводиться створювати фіксований фонд з метою 
відновлення своїх активів [115, с. 22]. При цьому до 
теперішнього часу багато бухгалтерів вважають доцільним 
утворення та використання амортизаційного фонду, 
мотивуючи це різними причинами: підтриманням вартості 
капіталу на незмінному рівні, необхідністю контролю  
джерел інвестицій, забезпеченням контролю використання 
амортизації на реновацію, контролем амортизаційних 
потоків, формуванням національного фонду інвестицій. 

Так, наприклад, Тауссинг підкреслює, що 
виробник знає про зношування обладнання і, збираючись 
підтримувати величину капіталу на незмінному рівні, він 
повинен накопичувати щорічно відповідні суми на його 
заміщення [124, с.286]. Водночас, вважається, що сума 
нарахованої амортизації до моменту придбання нових 
основних засобів використовується в обігу нарівні з 
оборотними коштами, що, на наш погляд, є нормальним 
для бізнесу, оскільки для його ефективного 
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функціонування необхідний максимум свободи у 
фінансовому маневруванні. Такий підхід накладає на 
підприємців високу відповідальність. Необхідно 
забезпечити вільні засоби до моменту заміни основних 
активів або до сприятливого щодо ринкової кон'юнктури 
моменту цієї заміни. У зв'язку з цим стає потрібною висока 
гнучкість в маневруванні засобами, у їх звільненні з обігу 
й тут не обійтися без постійного бухгалтерського 
контролю за станом та зміною як основних, так і 
оборотних активів. 

До амортизаційної концепції відноситься й 
розгляд амортизації, у якості резерву, виходячи з концепції 
статичної балансової теорії. Багато видатних бухгалтерів 
трактували амортизацію як резерв. І для цього були 
відповідні підстави. Але якщо амортизація - резерв, то 
нарахування повинно бути визначено як законом, так і 
обліковою політикою. Разом із тим амортизація достатньо 
часто трактується як списання затрат майбутніх періодів 
(динамічний баланс), і тоді її не варто вважати резервом. 
Можна віднести до резервів і всі різноманітні системи 
прискореного нарахування амортизації, прогресивні 
методи амортизації, оскільки у цих випадках частина 
нарахованої амортизації компенсує суми, нараховані 
лінійним методом, а друга частина є резервом або навіть 
фондом.  

У даному контексті вважаємо за доцільне 
підкреслити, що амортизація як резерв асоціюється з 
багатьма іншими концепціями амортизації і, зокрема, з 
концепцією послуг та їх ув’язки з доходами, концепціями 
фонду тощо. 

Справа у тому, що вартість вихідного активу 
зберігається як облікова оцінка активу в експлуатації 
незалежно від зміни затрат у зв’язку з заміною. 
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Модифікація цього методу передбачає використання 
рахунку резерву, який формується на ранній стадії 
існування підприємства до тих пір, поки нарахування суми 
резерву не досягне відносно постійного рівня [228, с. 340]. 
Тобто, в цьому випадку кредит рахунку резерву 
призначений для відображення економічно обґрунтованої 
амортизації у кореспонденції з рахунками затрат, а дебет 
рахунку резерву у кореспонденції з кредитом рахунку 
амортизації призначений для відображення сум податкової 
амортизації. Це призводить до необхідності корегування 
собівартості при визначенні оподаткованого прибутку. 
При цьому необхідно враховувати ту обставину, що 
переоцінка активу не повинна впливати на суму 
амортизації, оскільки за нею не стоять реальні грошові 
потоки. Звідси випливає, що відповідно до принципу 
платежів (Торговий кодекс Німеччини) неможливим є 
збільшення амортизаційних відрахувань на базі, 
підвищення у результаті переоцінки відновленої вартості, 
оскільки  основою такої переоцінки не являються платежі 
[26, с. 155]. 

Концепція амортизації як затрат, які скорочують 
оподатковану базу з податку на прибуток та податку на 
майно розглядалися теоретиками  та практиками 
бухгалтерського обліку (Т. Карлін, Р. Маклін, Л. Гіт ман, 
М. Джонн, Д. Доунс, Д. Гурман, Черг Ф. Лі та ін.). Усі 
вони виходили з основного посилання, що амортизація - це 
затрати, які скорочують базу оподаткування (та 
зменшують податок) [116, с. 35]. Ряд з них вважали, що 
амортизація як вирахування з прибутку може 
здійснюватися тільки при розрахунку від первісної 
вартості, вказуючи, що амортизація (при інвестуванні у 
нерухомість) - відрахування з податку, який 
розраховується від первісної ціни будівлі та 
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застосовуваний для зниження його економічної вартості 
[116, с. 42]. З точки зору податкової концепції амортизації 
її розмір та способи нарахування значно відрізняються від 
бухгалтерських. Так, у Великобританії бухгалтерська 
амортизація нічого не має спільного з податковою 
амортизацією. Професор Ж. Сандро підкреслював, що 
підприємство у Великобританії щорічно заповнює 
податкову декларацію, яка не має навіть найменшого 
відношення до бухгалтерського балансу. Що стосується 
основних активів, то їх амортизація з податкової точки 
зору дуже висока і немає ніякої необхідності відображати 
їх у обліку для цілей вирахування та корегування активів. 
Наслідки такої бухгалтерської автономії амортизації 
відповідно до податкової амортизації наступні:  переоцінка 
основних активів не створює ніякого фінансового 
надлишку; бухгалтерська амортизація пристосовується до 
економічних та юридичних реалій, не будучи залежною, 
від податкових правил; бухгалтерські та податкові 
результати відрізняються через відмінність 
використовуваних норм і методів амортизації. 

Професор Д. Доунс, розглядаючи амортизацію з 
економічної та фінансової точок зору, підкреслює, що при 
скороченні податку збільшується грошовий потік. З 
економічної точки зору споживання капіталу у процесі 
виробництва - це знос будівель та засобів виробництва 
(механізмів та обладнання). З фінансової точки зору - 
зниження вартості основних засобів виробництва таких, як 
будівлі та обладнання, що враховується для того, щоб 
розподілити затрати впродовж терміну їх корисної служби. 
Амортизація скорочує дохід, який підлягає 
оподаткуванню, але не скорочує готівки [98, с. 120]. Це 
дуже важливо, оскільки необхідно враховувати 
амортизаційні потоки в управлінському обліку. Професори 
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Т. Карлін та Р. Маклін вважають в цьому контексті, що 
відстрочений податок - це процес кредитування 
підприємств державою. Важко заперечувати, що 
зобов’язання, пов’язане з відстроченням прибуткового 
податку, найбільш розповсюджений вид резерву, зазвичай 
створює для подолання розбіжностей, що виникають з 
використання різноманітних методів амортизації основних 
засобів для податкових цілей та для фінансової звітності 
[116, с. 185]. 

Є й безліч інших поглядів на амортизацію з 
бухгалтерської точки зору. Так, багато бухгалтерів 
намагаються пояснити амортизацію зниженням 
виробничого потенціалу активу. Але при цьому конкретної 
моделі не існує, та й вряд чи її можна створити [228, с. 
327], оскільки нікому до теперішнього часу не вдалося 
визначити точну функціональну залежність між зносом та 
виробничим потенціалом різноманітних активів. Метод 
нарахування амортизації, який враховує її зв’язок з 
підтриманням виробничого потенціалу, називається 
методом заміни і є найбільш ефективним з точки зору 
мобілізації інвестицій та виводу економіки з кризи [228, с. 
337]. 

Цікава й концепція амортизації як потік грошових 
коштів, визначеного як рух готівки плюс амортизація за 
рік. Представники цього напряму вважають, що нерідко 
амортизація представляється також у вигляді джерела 
формування капіталу, тобто можна скласти наступний 
вираз: 

Операційний потік грошових коштів = Операційний 
прибуток + Амортизація. 

 
У цьому плані сакраментальне питання задає 

професор К. Уолт: які ж особливості явища, що 
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називається амортизацією? Відповідь може бути 
наступною - для більшості компаній амортизація є єдиною 
статтею затрат, яка не пов’язана з потоком грошових 
коштів, що виходить за межі компанії, оскільки вона 
залишається всередині інституціональної одиниці й 
повинна бути використана для цілей реновації [223, с. 114]. 
При цьому необхідно виходити з того, що амортизація і в 
умовах рентабельної діяльності як джерело грошових 
коштів має місце після сплати продукції. Професор Ван 
Хорн Дж. К. відмітив, що при відсутності реалізації та при 
збитковій діяльності амортизація не є джерелом грошових 
коштів, оскільки грошові кошти створюються тільки у 
результаті господарської діяльності. Якщо постійно мають 
місце збитки від основної діяльності , то грошові кошти не 
поповнюються незалежно від розмірів списання зносу [55, 
с. 183]. 

Таким чином, аналізуючи історію зарубіжної та 
вітчизняної наукової думки про природу і сутність 
амортизації можна зробити наступні висновки: 

1. Амортизація історично розуміється як фінансова 
операція. 

2. Застосування амортизації вимагає встановлення 
норм, закріплених за видами основних активів 

3. Є можливим використання різних методів 
розрахунку амортизації. 

4. Є можливим створення спеціального резерву - 
амортизаційного фонду. 

Сучасна бухгалтерська практика використовує 
поняття "амортизація" стосовно об'єктів, які в процесі 
експлуатації або зберігання втрачають свої функціональні 
властивості, які відповідають їх призначенню і визначають 
їх вартість. Тут може бути використано два терміни: 
"фізичний знос" та "моральний знос". Відповідно до 
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П(С)БО 7 дається наступне визначення амортизації  
“ - систематичний розподіл вартості необоротних 

активів, що амортизується протягом строку їх корисного 
використання (експлуатації)”. Аналогічним є визначення 
амортизації в Податковому Кодексі України.  

Тобто, амортизаційні відрахування - це частина 
вартості засобів праці, що у кожному новому кругообігу 
основних активів підприємств у міру їх зносу 
відокремлюється та продовжує рух у складі нової вартості 
спочатку у вигляді незавершеного виробництва, потім як 
частина вартості готової продукції, а після її реалізації 
накопичується в якості специфічного резерву, 
призначеного для відшкодування авансованих затрат в 
основний капітал. На підставі вищевикладеного чітко 
окреслюється різниця між амортизацією та зносом 
основних активів. Якщо знос - це втрата споживної 
вартості, отже, і вартості засобів праці, то під 
амортизацією розуміють процес перенесення вартості на 
готовий продукт. Обидва процеси, незважаючи на їх 
розходження, є нерозривними як дві сторони єдиного 
явища.  

Тому, амортизаційні відрахування, відображаючи 
суму перенесеної вартості, водночас показують і ступінь 
зносу основних засобів. Ю. І. Стадницький робить 
висновок, що «Під амортизацією слід розуміти реакцію на 
знецінення ОЗ, яка може виражатися у формі: поступового 
перенесення вартості засобів праці на вироблену з їх 
допомогою продукцію; поступового перенесення вартості 
засобів праці на вироблену з їх допомогою продукцію і 
використання цієї вартості для наступного їх відтворення; 
поступового перенесення вартості засобів праці на 
вироблену з їх допомогою продукцію з метою 
відшкодування витрат на їх придбання; розподілу витрат 
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на придбання ОЗ за роками терміну їх корисного 
використання; віднесення вартості ОЗ на зменшення 
прибутку, що оподатковується; капіталовкладень у 
відтворення власне об’єкта, який вибув з експлуатації; 
капіталовкладень у відтворення рівня потужності вибулого 
з експлуатації об’єкта; капіталовкладень у відтворення 
економічного потенціалу (цінності) об’єкта» [ 207, с. 31]. 

Таким чином, система амортизації не може 
трактуватися тільки з одного боку. Вона виконує 
багатогранні функції, тобто є й функцією розподілу затрат 
за калькуляційними періодами, й функцією перенесення 
зносу на вартість продукції, й методом накопичення 
засобів, витрачених на капітальні вкладення. 

У залежності від цілей амортизації, виділяють 
різноманітні її моделі, що у сучасній літературі одержали 
назви економічної, фінансової, бухгалтерської та 
податкової (фіскальної) амортизації. 

Економічна амортизація - це систематична 
реєстрація забезпечення основних активів із метою 
запобігання втрат і зберігання невидимої виробничої 
спроможності підприємства протягом усього часу його 
існування, відновлення втрати вартості, яка відображається 
в обліку у вигляді різниці між брутто- і нетто-капіталом. 

Фінансова амортизація - це процес 
самофінансування підприємством капітальних вкладень. Її 
мета складається не в покритті збитків, а в створенні 
фондів відтворення капіталу й у стимулюванні інвестицій, 
у тому числі й тих, що носять невиробничий характер, 
шляхом накопичення як фінансових, так і матеріальних 
ресурсів 

Бухгалтерська амортизація, за визначенням П. 
Лесека, є «вільною від оподатковування частиною 
самофінансування, використовуваною й у чисто 
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комерційних цілях» [55, с. 98] і навіть для особистого 
споживання, як це було в англійській вугільній 
промисловості на початку ХХ століття, коли власники 
копальні спрямовували амортизаційні капітали на 
фінансування будівництва замків, улаштування парків та 
мисливських заповідників.  

Податкова амортизація - це результат закону про 
податку на прибуток та є ніщо іншим, як податкові 
маніпуляції з метою регулювання економіки, відображені в 
обліку як особливі резерви. 

Всі вищезгадані моделі не відповідають принципу 
додатковості, який заснований на тому, що різноманітні 
оцінки не суперечать й не виключають один одного, а 
кожна з них, із свого боку, вимірює предмет дослідження, 
використовуючи «свої» адекватні оцінки. Принцип 
додатковості припускає відмінні риси оцінок стану, 
наявності, динаміки основних засобів.  

Необхідність використання принципу додатковості 
в побудові моделей амортизації давно усвідомлена 
господарською практикою і знайшла своє відображення у 
подвійному нарахуванні амортизації: а) відповідно до 
чинного законодавства - при обчисленні податку з 
прибутку, б) у порядку, установленим самим 
підприємством, виходячи з його потреб. Модель 
економічної амортизації, крім того, знайшла широке 
застосування в економічних розрахунках, у тому числі й 
для виміру процесів знецінення основних активів із метою 
подальшого переходу до фінансової амортизації. Моделі 
амортизації можна згрупувати наступним чином (табл. 
3.1). 



 
 

 
 

Таблиця 3.1. 

Моделі амортизациії основного капіталу 
 

Тип моделі Мета Основні элементи 
База  Норма  Метод  

1. Экономічна 
 

Констатація втрати 
вартості 

Вартість основних 
засобів 

Диференційована і та, що 
залежить від: 

Перемінний 
 

 У наслідок фізичного 
зносу 

Первісна Тимчасового та виробничого 
навантаження 

Прогресивний або 
дегресивний залежно від 

характеру зносу 
 Унаслідок морального 

зносу 
Відновна Змін у продуктивності праці Те ж сааме 

 Унаслідок знецінення 
(яке включає 

юридичний знос) 

Прибуткова 
(реалізаційна, 

капіталізаційна) 

Зміни цін Прогресивний 

2. Фінансова Фінансування 
інвестицій 

Затрати Галузева, що залежить від 
щорічних інвестицій 

Прогресивний або 
дегресивний залежно від  
характеру змін інвестицій 

  Доходи  Прогресивний або 
дегресивний залежно від 

змін рентабельності 
3.Бухгалтерська 

 
 

У наслідок фізичного 
зносу 

 

Первісна 
 
 

Самостійно встановлена 
підприємством 

 

Прогресивний 
 

4. Податкова 
(фіскальна) 

Обчислення податків Балансова оцінка 
основних активів 

Державна у ПКУ, що 
залежить від податкової та 

технічної політики 

Рівномірний, за мінімально 
допустимими строками 

використання 

1
3

0 
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За допомогою наведеної таблиці, неважко виділити 
взаємозалежність - мета амортизації впливає на вибір 
моделі, а модель амортизації безпосередньо пов'язана з 
вибором методу нарахування.  

На процес формування суми амортизації впливають 
як внутрішні, так і зовнішні фактори, а в умовах ринкової 
економіки ступінь інтенсивності амортизації основних 
активів та віднесення її на затрати повинна визначатися 
характером фінансової політики та стратегії підприємства, 
тому проблема формування амортизаційної політики до 
теперішнього часу залишається досить актуальною для 
України. Однак знайти універсальне вирішення даної 
проблеми, тобто щоб і бюджет наповнювався й 
збільшувалися внутрішні джерела коштів підприємства, 
так і не вдається. Що стосується законодавчого визначення 
амортизаційної політики, то воно є досить суперечливим 
та недостатньо врегульованим. 

У прямому розумінні політика - це мистецтво 
управління будь-яким процесом. Амортизаційна політика, 
як складова економічної політики держави, тісно пов’язана 
з податковою політикою, тому суттєво впливає на 
результати фінансової діяльності підприємства. 
Амортизаційна політика підприємства значною мірою 
відображає політику держави, оскільки базується на 
принципах і методах розрахунку амортизаційних 
відрахувань, затверджених відповідними законодавчими та 
нормативними актами. Основна мета розробки 
амортизаційної політики, як зазначає Н. Виговська, - 
«збільшення за рахунок внутрішніх джерел потоку власних 
фінансових ресурсів» [58]. У практиці господарювання це, 
як правило, здійснюється шляхом формування 
амортизаційного фонду (прямий шлях) та зменшення суми 
податку на прибуток. Звідси сутність амортизаційної 
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політики пропонуємо формулювати як складову 
загальнодержавної політики формування власних 
фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації методів 
зберігання та відновлення основного капіталу, а також 
впливу на формування фінансового результату 
підприємства. 

Таким чином, процес формування економічно 
обґрунтованої амортизаційної політики підприємства має 
винятково велике значення, оскільки вона прямо 
пропорційно пов'язана з кінцевим фінансовим результатом 
за допомогою прямої залежності “амортизація - затрати - 
прибуток”. Але при цьому цей процес є достатньо 
складним, що відзначав ще у 1928 р. Блатов Н.А. 
«Амортизаційні нарахування, як елемент оцінки майна, 
представляє завжди величину більш або менш 
міркувальною; точне визначення розмірів щорічної втрати 
майном частини своєї вартості від застарілості та зносу 
цілком неможливо» [23, с. 92]. Тому при визначенні 
амортизаційної політики підприємства необхідно 
проаналізувати наступні фактори: 

по-перше, суму основного капіталу. Загальна 
балансова вартість всіх основних активів, насамперед, є  
необхідною для розв'язання питання про час та обсяг 
вкладень в основний капітал. З позиції бізнесу більш 
вигідно робити відновлення діючого устаткування в 
момент падіння попиту на продукцію його постачальників. 
У цьому випадку можна сподіватися на закупівлю за 
зниженими цінами. Відразу  необхідно використовувати 
дані аналітичного обліку щодо видів основних активів. 
Особливо зростає потреба в цій інформації, коли 
підприємець зіштовхується з необхідністю реконструкції 
підприємства, переходу на випуск нових виробів, що 
користуються підвищеним попитом. У цьому випадку 
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інвестиції в основний капітал різко зростають. Прийняття 
різноманітних рішень у цьому зв'язку потребує облікової 
інформації як про стан наявних об'єктів основного 
капіталу, так і даних про накопичену амортизацію, 
прибуток, яким розпоряджається підприємство, про 
можливості залучення засобів із зовнішніх джерел; 

по-друге, методи оцінки основних активів, прийняті 
в обліку; 

по-третє, корисний термін експлуатації основних 
активів, що підлягають амортизації. Щодо термінів служби 
основних засобів варто зауважити, що в економічній 
літературі звичним стало використання поняття 
нормативного терміну служби. Він визначався, як правило, 
централізовано встановлюваними нормами амортизації, а 
не навпаки. В даний час відповідно до  П(С)БО 7 змінено 
технологічний принцип визначення норм амортизації, в 
основу якого покладено ефективний термін служби 
об'єктів основних активів. Ефективний вік повинен 
припускати період служби об'єкта, протягом  якого від 
нього можна одержати найбільшу віддачу. У П(С)БО 7 (п. 
24, 25) підкреслюється: “При визначенні терміну 
корисного використання (експлуатації) варто враховувати: 
очікуване використання об'єкта підприємством з 
урахуванням його потужності або продуктивності; 
передбачений фізичний та моральний знос; правові або 
інші обмеження щодо термінів використання об'єкта й інші 
фактори». 

Оскільки підприємствам надано право самостійно 
визначати строк корисного використання об'єктів 
основних активів, то в якості вимірювача строку корисного 
використання ними можуть бути застосовані: часовий 
період або натуральний показник обсягу робіт. 

Встановлення терміну корисного використання 
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об'єктів основного капіталу створює можливості 
підприємства для самостійного регулювання сум 
амортизації. Стратегія підходу до вибору найбільш 
оптимального строку корисно використання повинна 
визначатися відповідно до цілей формування фінансових 
результатів підприємства. 

При виборі політики в частині встановлення 
термінів корисного використання основних активів 
необхідно враховувати не тільки сучасні тенденції в галузі 
технологій і виробництв, але й розрахунковий час випуску 
продукції на устаткуванні, яке використовується, 
тривалість його життєвого циклу, конкретні умови 
експлуатації машин, верстатів і технологічних комплексів, 
стан навколишнього середовища. 

Зазначимо, що порядок самостійного визначення 
термінів корисного використання, норм і сум 
амортизаційних відрахувань застосовується лише для 
цілей бухгалтерського обліку. З метою оподаткування 
організацій прийнята законодавча регламентація 
встановлення термінів перенесення вартості основних 
засобів на затрати виробництва, тобто термінів їх 
корисного використання. 

П(С)БО 7 надає право підприємствам 
використовувати в бухгалтерському обліку метод 
нарахування амортизації, передбачений у податковому 
законодавстві. Визначення амортизації в податковому й 
економічному сенсі відрізняються. Так, податкова 
(фіскальна) функція виявляється через податкову 
амортизацію, яка є елементом податкової політики 
держави. Ця функція амортизації виконується із набуттям 
чинності розділу III Податкового кодексу України (ПКУ), 
в якому необоротні активи  класифіковано  за 16 групами 
із веденням пооб’єктного обліку (п. 146.1 ПКУ), а також 
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для кожної групи установлено мінімально допустимий 
строк корисного використання (амортизації) об'єктів 
залежно від групи основних активів - від 2 до 20 років. 
Такий строк визначається керівництвом підприємства 
самостійно з урахуванням дати введення об'єктів основних 
активів в експлуатацію. Таким чином, стаття 145 ПКУ 
регулює два основних моменти: 

1. Класифікація основних активів має враховуватись 
платником податку при застосуванні методів амортизації 
та розрахунку норм амортизації. Виходячи із перелічених у 
цьому пункті груп, визначено, що мова йде про матеріальні 
необоротні активи. Слід зазначити, що перевагою 
представленої класифікації є те, що виділені в ній групи, 
майже повністю повторюють класифікацію основних 
активів, наведену в п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби» та 
назви субрахунків синтетичних рахунків 10 «Основні 
засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи» згідно 
з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій, затвердженим Інструкцією 
№ 291. Таким чином, для цілей оподаткування платником 
податку при класифікації основних активів  за групами, 
згідно з вимогами цього пункту, за основу мають братися 
дані про розподіл активів за субрахунками в 
бухгалтерському обліку.  

2. Встановлюються мінімально допустимі строки 
корисного використання об’єктів основних засобів та 
інших основних активів за групами. Нагадаємо, що, згідно 
з П(С)БО 7 «Основні засоби», строк корисного 
використання (експлуатації) - це очікуваний період часу, 
протягом якого необоротні активи будуть 
використовуватися підприємством або з їх використанням 
буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством 
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обсяг продукції (робіт, послуг). Поряд із цим існують певні 
особливості: 

- загального законодавства, яке б визначало 
мінімально допустимі строки корисного використання 
основних засобів та інших основних активів, не існує. 
Обмежені строки корисного використання мають тільки 
бюджетні установи згідно з Інструкцією з бухгалтерського 
обліку необоротних активів бюджетних установ, 
затвердженою наказом ДКУ від 17.07.2000 № 64. Наведені 
в Інструкції строки досить суттєво відрізняються від 
запропонованих у Кодексі. Втім, як відомо, бюджетні 
установи належать до організацій, що мають статус 
неприбуткових, тому вимоги Кодексу в частині 
встановлення мінімально допустимих строків корисного 
використання (експлуатації) основних засобів на них не 
розповсюджуються; 

- у ПКУ визначено 4 групи активів, які мають 
невизначений строк корисного використання, а саме: 
земельні ділянки, природні ресурси, бібліотечні фонди та 
малоцінні необоротні матеріальні активи; 

- у групі 4 «Машини та обладнання» виділена 
окрема підгрупа активів, яку умовно можна назвати 
«інформаційне обладнання» і яка має скорочений строк 
корисного використання порівняно з іншими активами, що 
входять до зазначеної групи. Така група активів найбільше 
перебуває під впливом розвитку науково-технічного 
прогресу та впровадження нових технологій, тому, 
впровадивши для них мінімально можливий строк 
корисного використання - 2 роки, фактично надається 
стимул для підприємств щодо запровадження 
інформаційних систем та забезпечення їх періодичного 
оновлення відповідно до потреб ринку; 
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- довгострокові біологічні активи незалежно від 
субрахунку, до якого вони належать, мають мінімально 
допустимий строк корисного використання - 7 років.  

Визначення строків корисного використання 
об’єктів основного капіталу, що вводяться в експлуатацію, 
в кожному конкретному випадку є компетенцією 
підприємства і має бути оформлено наказом про облікову 
політику. Необхідно зазначити, що фактор рівня фізичного 
та морального зносу не має бути провідним для 
підприємства у визначенні строку корисного використання 
(експлуатації). Проблема визначення строку корисного 
використання основних активів полягає не стільки в 
технічному способі його визначення, скільки в науковій 
(економічній) обґрунтованості. Чим коротший строк 
служби, тим вище норма амортизації, оскільки необхідно 
швидше відтворювати основні активи і тому більшу 
частину їх вартості у вигляді амортизації слід включати до 
собівартості продукції, що призводить до її збільшення. 
Чим триваліший строк, тим нижче норма амортизації, 
більший період відшкодування зносу і, отже, менше 
можливостей для своєчасного використання новітніх 
технічних досягнень, що, звичайно, збільшує масштаби 
морального знецінення основних засобів. Таким чином, 
термін корисного використання слід визначати за його 
економічною доцільністю, а також, використовуючи 
накопичений досвід роботи з подібними активами, 
сучасний стан об’єктів, питань ремонту та догляду за 
обладнанням, сучасні технології, місцеві кліматичні умови 
тощо. 

Іншим чинником, який впливає на розрахунок 
норми відрахувань є ліквідаційна вартість основного 
засобу. Законодавством конкретної процедури визначення 
ліквідаційної вартості не визначено, тому підприємство 
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має самостійно визначати її, виходячи із власних потреб та 
особливостей, у наказі про облікову політику. 
Рекомендуються застосовувати наступні методи 
розрахунку ліквідаційної вартості: 

1) встановлення ліквідаційної вартості на рівні 0; 
2) за базу визначення ліквідаційної вартості 

береться ліквідаційна вартість подібного активу, який 
досягнув кінця свого строку корисної експлуатації та 
використовувався в умовах, подібних до тих, у яких 
передбачається використовувати придбаний об’єкт; 

3) залученням фахівців-експертів, які, виходячи із 
власного досвіду та становища на ринку, будуть вносити 
пропозиції щодо встановлення розміру ліквідаційної 
вартості; 

4) за основу враховується вартість матеріальних 
цінностей, утворених та оприбуткованих у результаті 
ліквідації основного засобу. 

Таким чином, із уведенням Податкового Кодексу 
України, амортизаційна політика в Україні стала частиною 
податкової політики, що не може в повній мірі сприяти 
підвищенню ефективності виробництва та розвитку 
економіки, не дивлячись на те, що проведено велику 
роботу з гармонізації системи оподаткування та 
національних стандартів в частині основних активів. 
Часткова недосконалість амортизаційної політики держави 
виявляється у відсутності диференційованого підходу до 
нарахування амортизації за кожним окремо взятим 
об'єктом основних активів і встановлення обмежень при 
визначенні строків їх корисного використання. Схема 
класифікації методів нарахування амортизації основних 
активів відповідно до П(С)БО 7 і податкового 
законодавства, а також логічна структура процесу їх 
нарахування представлена на рис. 3.1. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Схема класифікації методів нарахування амортизації основних активів у відповідності до 

П(С)БО та податкового законодавства
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Як видно зі схеми, і в бухгалтерському обліку і в 
системі оподаткування вихідним елементом для 
нарахування амортизації є термін корисного використання, 
але він повинний визначатися підприємством самостійно 
відповідно до фізичного та морального зносу конкретного 
об'єкту основних засобів, а не встановлюватися за 
відповідними групами та обмежуватися мінімально 
допустимими строками корисного використання. Згідно з 
визначеним терміном служби періодично розраховуються 
затрати на амортизацію. При цьому мають значення 
обраний метод нарахування амортизації й вартість, що 
амортизується, яка визначається як різниця між первісною 
та ліквідаційною вартістю основного активу. Тому виникає 
розрив податкової величини амортизаційних відрахувань 
від реального терміну служби основних активів, що 
відзначено пунктирною лінією і, в чому полягають основні 
відмінності між «бухгалтерською» та «податковою» 
амортизацією. За допомогою амортизації регулюється 
швидкість обороту основних активів, інтенсифікується 
процес відтворення, реалізується технічна і виробнича 
політика підприємства. На наш погляд, термін служби, а, 
отже, і  амортизаційні відрахування в залежності від виду 
основних активів повинні визначатися експертним шляхом 
з урахуванням його технічних характеристик, 
інтенсивності використання, можливого фізичного, 
морального, економічного зносу, ліквідаційної вартості. 
Амортизаційні відрахування повинні бути такими, щоб 
вони могли забезпечити не тільки повну вартість 
відтворення об'єкта, але й повну вартість заміщення. 

Цей підхід є більш перспективним, оскільки 
враховує вплив науково-технічного прогресу і поточні 
ціни на конкретні об’єкти основних активів (наприклад, 
будівельні матеріали, устаткування тощо). Відповідно до 
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16 Міжнародного стандарту, а також п. 25 П(С)БО 7 
терміни служби основних активів повинні періодично 
переглядатися, а ставки амортизації уточнюватися для 
поточних та майбутніх періодів, якщо прогнози істотно 
відрізняються від попередніх оцінок. 

Науково-технічний прогрес спонукає вводити в 
експлуатацію нові, більш дорогі види устаткування, що 
потребує значної маси капіталу. Цей же процес обумовлює 
швидке моральне старіння машин. Отже, загальною 
тенденцією розвитку ринкової економіки є прискорення 
амортизації, зростання її норм. У той же час виникає  
фактор, що обмежує, і який не можна не враховувати, це 
збільшення затрат виробництва, складовою частиною яких 
є амортизаційні відрахування. Тому, в управлінні 
амортизаційним процесом доводиться вирішувати складну 
дилему - визначення максимально сприятливого 
співвідношення зростання амортизації та затрат 
виробництва, що не можливо здійснити без глибокого 
аналізу й аналітичних  розрахунків, а вони, у свою чергу, 
потребують залучення детальних облікових даних про 
нарахування амортизації щодо кожного об'єкту, засоби 
розрахунку амортизації та їх впливу на загальний розмір і 
на одержуваний прибуток. Крім того, склад та структура 
основних активів впливають  на суму амортизаційних 
відрахувань. Тому, необхідно диференціювати методи 
нарахування амортизації, а також обирати оптимальну 
класифікацію основних активів. 

Проведені дослідження вибору методів амортизації 
та підходів до нарахування амортизації на підприємствах 
дають підстави сформулювати наступні концептуальні 
позиції при розробці загальної методології 
бухгалтерського обліку основних активів. 

1. Розрахунок амортизації основних активів 
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проводиться із застосуванням тих методів амортизації, які 
є результатом комбінування декількох методичних 
підходів, а також оціночних процедур. 

2. Оцінювач амортизації застосовує, як правило, 
декілька методичних підходів до різних груп основних 
активів, які найбільш повно відповідають визначеним меті 
оцінки та виду вартості за наявності достовірних 
інформаційних джерел для її проведення. 

3. Для проведення оцінки амортизації основних 
активів можуть  застосовуватися затратний, прибутковий 
та порівняльний методичні підходи. 

 Затратний підхід ґрунтується на урахуванні 
принципу пропорційності та передбачає визначення 
більшого розміру прибутку до оподаткування порівняно з 
прибутковим підходом упродовж першої половини 
експлуатації об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх 
на суму амортизації (зносу). Основними методами 
затратного підходу є методи пропорційного нарахування 
амортизації; 

 Прибутковий підхід базується на урахуванні 
методів прискореного нарахування амортизації, за 
допомогою яких досягається найбільш ефективне 
використання активу впродовж першої половини періоду 
його експлуатації. Прибутковий підхід ґрунтується на 
використанні групи методів прискореної амортизації 
основних активів: зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивного. Цей підхід передбачає особливий порядок 
визначення суми амортизації, яка визначається затратами 
поточного облікового періоду та сприяє можливості 
швидко змінювати основні активи на підприємстві та 
випускати за її допомогою продукцію, що користується 
підвищеним попитом; 
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 Порівняльний підхід ґрунтується на урахуванні та 
заміщенні принципів прискореного нарахування 
амортизації пропорційними. Порівняльний підхід 
впродовж першої половини експлуатації об’єкта 
ґрунтується на використанні методів прискореного 
нарахування амортизації, а упродовж другої половини 
експлуатації об’єкта використовується метод 
пропорційного нарахування амортизації. 

4. Для акціонерних товариств, орендованих та 
спільних підприємств рекомендується утворення 
амортизаційного фонду через страхові агенції та банки. 

5. Визначення норм амортизації, строку корисного 
використання є сугубо індивідуальним для кожного 
підприємства та кожного виду об’єкту основного капіталу. 
Роль держави (якщо  йдеться про державу з ринковою 
економікою) повинна зводитися тільки до визначення 
переліку методів (алгоритмів) розрахунку амортизації, з 
якого підприємства обирають самостійно той метод, який є 
для них більш прийнятним, з відповідним оформленням 
його як елементу облікової політики.  

Наступним кроком при формування ефективної 
амортизаційної політики основного капіталу є визначення 
алгоритму ухвалення рішення про вибір методу 
розрахунку амортизації. Тобто перед керівництвом 
підприємства постають два задання:  максимально точно 
визначити термін експлуатації основних активів,  які 
вводяться та вибрати найбільш прийнятний для 
підприємства метод, який дозволить як найшвидше 
повернути кошти, вкладені у закупівлю об’єктів основних 
активів. 

На шляху розв'язання першого завдання керівник 
спирається на кваліфікацію робітників, а також на дані 
маркетингових досліджень. Підсумковою інформацією 
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служать два показники - передбачуваний максимальний 
термін експлуатації основних активів та ціна їх можливої 
реалізації за кожною одиницею - ліквідаційна вартість, 
тобто можлива ціна продажу як вторинної сировини. 
Розраховуються затрати на можливе переміщення 
основних активів на інші виробничі площадки фірми з 
більш дешевою робочою силою тощо.  

При розв'язанні другого завдання вихідними 
даними служать результати маркетингу, із яких стає 
зрозумілим максимально можливий рівень відпускних цін 
на вироблений товар (послуги, роботи) у середині 
визначеного (із першого завдання) періоду часу. Необхідно 
використовувати інформацію технічних служб про 
передбачувані експлуатаційні затрати, планові та, 
можливо, непланові капітальні ремонти активів протягом 
періодів (років, місяців) його експлуатації, страхові суми. 
Сума отриманих даних є основою визначення норм зносу 
основних активів за кожним періодом і, за суттю, є  річним 
графіком віднесення їх на собівартість.  
 Зауважимо, що приведені формули є типовими 
функціями в різноманітних soft-продуктах, тобто 
розрахунки амортизації давно типізовані за відповідними 
алгоритмами - необхідно тільки вибирати потрібну 
функцію, підставити в алгоритми свої дані й одержати  
готовий розрахунок. 

Тобто, амортизаційна політика є важливою 
складовою облікової політики і взагалі господарсько-
фінансової діяльності підприємства. Вона дає можливість 
альтернативно підійти до визначення розмірів 
амортизаційних відрахувань, здійснювати управління 
затратами і фінансовими результатами, накопичувати 
необхідні фінансові ресурси і раціонально 
використовувати їх на відновлення необоротних активів. 
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В умовах фінансової кризи, нестабільності 
економіки, спаду виробництва від правильного розрахунку 
амортизації значною мірою залежить ефективність роботи 
підприємств, а тому й економіки в цілому. Це питання 
вимагає особливої уваги і подальшого удосконалення 
амортизаційної політики, як на рівні держави, так і на  
рівні окремих підприємств. На наш погляд, для цього 
необхідно вжити наступні заходи. 

1. Враховуючи світовий досвід (наприклад, у США 
поступовий перехід від суворо регламентованих 
законодавством термінів використання основних засобів 
до самостійного встановлення компаніями тривав понад 30 
років) слід поступово переходити до самостійного 
встановлення термінів використання основного капіталу та 
ліквідаційної вартості, що дозволить отримати об’єктивну 
інформацію про основні активи та розмір нарахованої 
амортизації.  

2. Амортизаційна політика повинна формуватися 
на двох рівнях: 1) на державному, шляхом визначення 
тільки методів розрахунку амортизації основних активів; 
2) на рівні підприємства, шляхом надання самостійного 
права підприємствам обирати методи нарахування 
амортизації та визначати терміни корисного використання 
основних активів без всіляких обмежень. 

Вказані пропозиції, на нашу думку, дозволять 
порівнювати показники фінансової діяльності різних 
підприємств та мати об’єктивні дані про стан основного 
капіталу, рівень зносу як на рівні підприємства, так і на 
рівні держави. Ці показники важливі не лише для 
формування більш досконалої амортизаційної політики, а 
й для планування та прогнозування розвитку підприємства. 
Адже лише знаючи реальне фінансове становище 
підприємства, можна правильно планувати свою діяльність 
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та прогнозувати можливі зміни на конкурентному ринку. 
Надання підприємствам права самостійного 
розпорядження власним прибутком зробить їх більш 
конкурентоспроможними, що призведе до збільшення 
доходів даного підприємства і, як наслідок, до збільшення 
доходів державного бюджету. Такий підхід надає змогу 
при визначенні фінансового результату та складанні 
фінансової звітності підприємства керуватися виключно 
економічними методами та категоріями, що сприятиме 
ефективності фінансових та економічних показників його 
діяльності.  

 
3.2. Методи нарахування амортизації основних 

активів 
 
Раціональний вибір і використання відповідних 

методів амортизації дуже важливі в умовах ринкової 
економіки, оскільки від цього залежить не тільки 
фінансовий показник, фінансовий стан, податкові платежі 
тощо, але й конкурентні можливості підприємств. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою 
використовується 10-15 основних норм амортизації, 
згрупованих за економічно обґрунтованими об’єктами та 
орієнтованих на корисний термін експлуатації (США, 
ФРГ, Франції, Італії).  

Проведене дослідження показало, що на теперішній 
час  у світовій системі бухгалтерського обліку 
використовується більш 50 різних методів нарахування 
амортизації і багато інших способів, коригувань за самими 
різними умовами ефективного використання. При цьому 
перше ніж застосовувати ті або інші моделі розподілу 
первісної вартості, необхідно розрахувати: вартість активу 
на момент придбання чи його відбудовну вартість на більш 
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пізню дату; очікуваний термін служби активу; ліквідаційну 
вартість на момент вибуття активу.   

Розробка нових методів амортизації, що 
дозволяють зробити швидке повернення авансованих 
коштів, а, отже, накопичити необхідну суму для 
здійснення капітальних вкладень, є важливою умовою 
стабілізації економіки в умовах багатократного 
підвищення цін об'єктів основних активів, викликаних 
інфляцією теперішнього етапу ринкових відносин. 

Думки вчених із питань нарахування амортизації 
розділилися. Деякі вважають, що втрата у вартості майна 
знаходиться в прямопропорційній залежності від часу його 
використання, і звідси, як наслідок, загальновживаний 
засіб рівномірного списання. Інші доводять, що зниження 
вартості йде безупинно зменшуючись і списання може 
відбуватися в незмінному відсотку з залишкової вартості 
майна (прогресивно-зменшуване погашення). 
Представники третьої групи думають, що дія зношування 
протягом часу прогресивно збільшується. Вплив 
морального зносу при цьому тим сильніше, чим «старіше» 
майно. Звідси виводиться засіб погашення - пропорційно 
квадрату терміну служби. Існує ще одна своєрідна думка, 
відповідно до якої погашення встановлюється в залежності 
від економічної кон'юнктури, що зростає паралельно зі 
збільшенням випуску продукції. На практиці це 
призводить до результату, ідентичному тому, що 
одержується при системі прогресивного погашення. 

При аналізі проблем нарахування амортизації 
доцільно провести аналіз західної практики та вітчизняної 
реальності, і на цій підставі виявити тенденції, що 
намітилися , та виробити відповідні рекомендації. 

Ще в Положенні про державний промисловий 
податок у 1898 році вказувалося, що амортизація в Росії 
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повинна нараховуватися рівномірно. Загальна сума 
амортизаційних відрахувань підприємств обчислювалася 
виходячи з первісної вартості майна і затрат на 
капітальний ремонт, відображених в активі балансу. Якщо 
ж в активі балансу показувалася залишкова вартість майна, 
то тоді необхідно було складати розрахунки первісної 
вартості майна. Причому сума нарахованих 
амортизаційних відрахувань відносилася не за рахунок 
собівартості, а за рахунок прибутку. При цьому 
амортизаційні відрахування, звільнені від 
оподатковування, підприємства зараховували в 
амортизаційний капітал, що показується в пасиві балансу. 

У США на початку 80-х років із метою 
стимулювання НТП стали широко застосовуватися непрямі 
міри, спрямовані на підвищення ефективності ринкових 
важелів регулювання: податкові й амортизаційні пільги. 
Введення нових прискорених норм (для будинків та 
споруд - 10 років, для машин та устаткування - 5 років, 
автомобілів та приладів для наукових досліджень - 3 роки) 
амортизації в 1981 році викликало створення додаткових 
стимулів для розширення інвестицій компаній і 
підвищення продуктивності праці. Водночас короткі 
терміни амортизаційних списань відображують 
об'єктивний процес різкого прискорення темпів 
морального зносу елементів основного капіталу, що 
пов'язано з процесом автоматизації та роботизації 
виробництва. У цьому зв'язку в методах амортизації 
відбувся перехід до принципу списання найбільшої частки 
вартості основних засобів (у визначених випадках 
провадиться одноразове списання вартості устаткування на 
початку його терміну служби). Цю точку зору в нас ще в 
1959 році висловив Я.Б. Кваша [120, с.227]. 

Амортизаційні пільги 80-х років поряд з іншими 
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урядовими заходами щодо структурної перебудови 
економіки США сприяли активізації процесу відновлення 
основних активів країни, причому особливо інтенсивно він 
протікав в обробній промисловості. 

Методи прискореної амортизації, крім США, у тій 
або іншій модифікації одержали також поширення у 
Франції, Німеччини, Японії, Канаді, Бельгії, Швеції й 
інших країнах. 

Застосування прискорених методів амортизації, 
поряд із використанням рівномірного списання, 
обумовлюється конкурентною боротьбою, погрозою 
знецінення основного капіталу в результаті його 
морального зносу, що породжує прагнення підприємця 
скоріше створити амортизаційний фонд, що страхує від 
впливу ринкової кон'юнктури. На скорочення 
амортизаційних термінів, значного впливу, крім науково-
технічного прогресу, надають і темпи інфляції.  
Урахування цього впливу особливо необхідно зараз для 
України, тому що в період ринку ми зіткнулися з різким 
стрибком цін на товари та послуги. Проте прискорені 
методи амортизації пов'язані  з негативними моментами, 
зокрема, а) для держави, тому що підвищена амортизація в 
роки високої ділової активності дозволяє підприємцю 
вуалювати свої зрослі прибутки шляхом списання їх на 
затрати з амортизації, і, тим самим, уникнути сплати 
високих податків, і б) для покупця, тому що підвищена 
амортизація викликає різкі коливання собівартості 
продукції, а отже, і коливання цін на них.  
 Всі відомі методи прискореної амортизації 
можна згрупувати таким чином:  
 1) метод залишку, що зменшується; 
 2) метод суми чисел, або кумулятивний метод; 
 3) багатократний рівномірний метод; 



 
 

150 
 

 4) метод «бухгалтерського обліку»; 
 5) метод нарахування амортизації за відновною 
вартістю; 
 6) метод ануітету  або метод складних відсотків; 
 7) метод системи меж; 
 8) метод первісної знижки, або знижки на 
капіталовкладення; 
 9) метод єдиної комбінованої норми амортизації; 
 10) метод виділеної частки прибутку; 
 11) метод робочих годин; 
12) метод амортизаційного фонду або фонду погашення; 
13) метод нарахування амортизації через страхові 
товариства; 
14) груповий метод нарахування зносу; 
15) метод одиниці обліку. 
          Одним із найбільш поширених методів прискореної 
амортизації є метод  залишку, що зменшується, або 
регресивний метод. Він припускає, що передбачені вигоди 
можуть бути чималими в перші роки загального терміну 
служби активу і меншими в останніх. Це трапляється в 
зв'язку з тим, що з роками механічна ефективність статті 
активу має тенденцію до зниження, а експлуатаційні 
затрати збільшуються, або в зв'язку зі зростаючою 
можливістю використання кращого устаткування. Тому 
при придбанні активу враховується ймовірність більшої 
економічної ефективності в ранніх періодах у порівнянні з 
пізніми, а отже, і метод нарахування зносу повинен це 
відображати . Такого роду обґрунтування ведуть до 
прискореного методу, за допомогою якого більша частина 
вартості відноситься на затрати в перші роки, а не в 
наступні. 

Відповідно до методу залишку, що зменшується, 
щорічний знос визначається за допомогою відповідного 
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відсотка, застосованого до чистої балансової вартості 
активу на початок цього року. Чиста балансова вартість 
активу у визначений момент часу є початковою вартістю 
за відрахуванням суми зносу, накопиченого до цього часу. 
Норма залишку, що зменшується - це відсоток від норми 
рівномірного зносу, наприклад, для активу з 10-літнім 
терміном корисної служби (норма при рівномірному 
методі - 10%) при методі залишку, що зменшується, 
використовуватимуть норму 20%. Такий метод також 
називається методом подвійного відсотка залишку, що 
зменшується, при нарахуванні зносу (метод подвійної 
регресії), оскільки дана норма зносу в два рази більше 
рівномірного методу. Але іноді застосовують і звичайну 
регресію, тобто, наприклад, машина коштує 20000 
грошових одиниць, у другий рік - (20000 -2000)х0,1 =1800, 
у третій - (18000 -1800)х0,1=16200 тощо.  

Цікаво відзначити, що при методі подвійної 
регресії за першу половину життя машин списується в 
амортизацію 2/3 її первісної вартості. Незважаючи на те, 
що при використанні методу подвійної регресії також не 
забезпечується повне списання вартості основних засобів 
на собівартість продукції, його можна визнати достатньо 
ефективним для нашої економіки. В умовах інфляції одним 
із головних завдань стає накопичення необхідних 
фінансових ресурсів для відновлення основних активів у 
найкоротші терміни або в перші роки служби 
устаткування. Розв'язання цієї задачі можливо при 
використанні методу подвійної регресії. 

Таким чином, і подвійна регресія не забезпечує 
повне списання первісної вартості. Щоб уникнути 
недоамортизації, рекомендується використовувати 
комбінований регресивний-рівномірний метод, при якому 
нарахування амортизації в перші роки служби майна 
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здійснюється за методом подвійної регресії, а потім, коли 
більша частина його вартості буде амортизована, 
залишкову вартість поділити на рівні частини пропорційно 
терміну служби, що  залишився, і робити відрахування за 
діючими нормами амортизації на повне відновлення. 

Згідно з цією ж концепцією нарахування зносу, 
коли  передбачувані вигоди можуть бути більшими в перші 
роки загального терміну служби активу і меншими в 
останні, виділяють метод списання вартості за сумою 
числа років (кумулятивний метод). 

Кумулятивний метод обчислення амортизації, на 
відміну від регресивного методу, розрахований на повне 
відшкодування амортизацією первісної вартості основного 
капіталу. Більш того, цей метод дає фірмам можливість 
списувати найбільшу частину первісної вартості основного 
капіталу в перші роки його використання. 

При використанні кумулятивного методу не 
потрібно змінювати базу для обчислення амортизації 
(відрахування здійснюються від первісної вартості 
основних активів). Крім того, забезпечується повне 
списання вартості основних активів на собівартість 
продукції. Причому, у першу половину терміну служби 
списується найбільша (2/3) частина їхньої первісної 
вартості. Все це дозволяє зробити висновок про 
можливість застосування цього методу в нашій обліковій 
практиці. Проте, у зв'язку з тим, що кумулятивне число 
необхідно визначити для кожного об'єкта основних 
засобів, а це, у свою чергу, пов'язано з ускладненням 
розрахунків, кумулятивний метод рекомендується 
застосовувати лише тим підприємствам, де є невелика 
кількість таких об'єктів. 

При розрахунку амортизаційних відрахувань за 
«багатократним» рівномірним методом термін служби 
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об'єкта ділять на дві рівні частини. Протягом першої 
половини в якості амортизаційних відрахувань списують 
75% вартості об'єкта, а в другу половину - останні 25%. 
Якщо машина коштує 25000 г.о., вартість брухту після її 
ліквідації дорівнює 5000 г.о., а термін її служби 10 років, 
то за перші 5 років буде списано 75% від 20000 г.о., тобто 
15000 г.о., і щорічна сума амортизації буде дорівнювати 
3000 г.о. (норма -12% до первісної вартості машини), а в 
останні 5 років - інші 5000, тобто 1000 г.о. у рік, і, отже, 
норма амортизації буде складати 4%. 

Такий підхід цілком виправданий. Саме перші 
роки припадають на період освоєння, досягнення 
проектної потужності, і саме в цей період потрібно 
створити необхідний наробок на майбутнє, наприкінці 
терміну служби починається досить різке падіння 
продуктивної сили унаслідок фізичної зношеності машин, 
тобто до цього часу вже бажано мати засоби, необхідні для 
відновлення виробництва. Таким чином, використання 
цього методу в нашій обліковій практиці цілком можливо 
при наявності відповідної законодавчої бази. 

Метод «Бухгалтерського обліку» передбачає 
списання протягом року до 30% вартості всього майна 
фірми, зазначеної в звітності на початок року, плюс 
вартість придбаного, мінус вартість проданого майна. 

При нарахуванні амортизації за відбудовною 
вартістю знос розраховується двома засобами. Один із них 
полягає в тому, що спочатку визначається відновна 
вартість майна, що знаходиться в експлуатації, потім суму 
зносу за рівномірним методом збільшують на процентну 
норму, одержану при порівнянні цієї відновної ціни з 
первісною вартістю предмета, зареєстрованою на рахунку. 
Цей метод також знайшов своє відображення у нашій 
системі обліку за допомогою проведення переоцінки 
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основних засобів. 
Інший спосіб розрахунку, що дає такий же 

результат, зустрічається рідко, і його використовують там, 
де вартість більшості заміщень враховується за методом 
списання невеличких предметів: вартість заміни 
відноситься на затрати, рахунок основного капіталу 
залишається незмінним, і резерв на амортизацію не 
створюється. 

При використанні методу ануітету визначається 
постійна сума, яку періодично відносять на знос. 
Одночасно з нарахуванням зносу нараховують резерв на 
амортизацію з урахуванням складних відсотків. Метод 
ануітету вимагає високої кваліфікації бухгалтерських 
кадрів, тому його застосування відкладається на 
перспективу. 

Метод системи меж використовується в Канаді. 
Всі засоби праці при цьому розподіляються на класи, для 
кожного з яких установлюється мінімум та максимум 
тривалості терміну амортизації. Підприємець при цьому 
має право щороку змінювати рівень амортизаційних 
списань, але в межах установленого ліміту. Норми 
амортизації за канадською системою вище, ніж норми в 
промисловості США. Ця система забезпечує гнучкість у 
зміні рівня амортизаційних відрахувань. Незважаючи на 
чималу гнучкість, цей метод у даний час не може одержати 
в нас широкого поширення, тому що він пов'язаний із 
корінним переглядом законів, положень та інструкцій, що 
регламентують порядок обліку зносу основних засобів. 

Різновидом прискореної амортизації є також 
інвестиційна податкова знижка, або «знижка на 
капіталовкладення», застосована в США, Англії, Швеції, 
Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Голландії та ряді інших країн. 
Сутність цих знижок полягає в тому, що частина 
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прибутків, які спрямовуються компаніями на капітальні 
вкладення, за певних умов звільняються від податків. Так, 
наприклад, податкові закони США дозволяли скорочувати 
податки з прибутку за рік найчастіше на 10% вартості 
якогось устаткування (але не будинків), придбаного 
протягом року. 
 Для цілей фінансової звітності дозволено два 
методи обліку інвестиційної податкової знижки:  
 1) метод «проходження», що скорочує 
податкові затрати в звітності на суму інвестиційної 
податкової знижки в тому році, у якому отримано кредит;  
 2) метод відстрочки розглядає податкову пільгу 
як зменшення первісної вартості активу. Цей метод 
розподіляє податкову знижку за роками корисної служби 
активу шляхом скорочення затрат на прибутковий податок 
у звітності в кожному році. Таке скорочення збільшує 
чистий прибуток за рік, тобто щорічні списання зносу 
впливають на чистий прибуток. 

Формально, майно, придбане завдяки таким 
знижкам, не амортизується. У дійсності «знижка на 
капітальні вкладення» забезпечує його негайну 
амортизацію і додатково підвищує оподаткований 
прибуток. Так, шведські компанії за рахунок прибутків 
можуть створювати вільні від оподаткування резерви на 
капітальні вкладення в сумі до 40% прибутку кожного 
звітного року. З цієї суми 40% вносяться на рахунок фірми 
в банк, в інші 60% витрачаються за її розсудом. Через 5 
років компанія може повернути близько 30% коштів, 
зарезервованих у банку. Використання резервного фонду 
раніше цього терміну припускається тільки за спеціальним 
дозволом влади. Якщо всупереч цьому правилу кошти 
резерву витрачаються без дозволу, то вони відновляються 
для оподаткування. 
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У Фінляндії існують де що інші правила. Компанії 
можуть відкладати до 50% чистого прибутку для 
інвестування в будинки, устаткування, машини за умови, 
що сума, еквівалентна несплаченому податку, депонується 
в Казначействі. Компанії з обробки дерева утворюють 
вільний від оподаткування резерв на капітальні вкладення 
за рахунок вирученої ними іноземної валюти, що 
депонується у банку держави. Майно, придбане за рахунок 
резервів, виключається зі складу основного капіталу, 
підлеглого амортизації. 

Право на прискорену амортизацію основного 
капіталу та «знижки на капітальні вкладення» у ряді країн 
дається незалежно від суми амортизації, зазначеної в 
комерційній звітності компанії і не обмежується 
визначеним періодом часу. Наприклад, в Англії даються 
знижки в нормативному обсязі незалежно від того, що 
платник податків відобразив у своїй звітності. Неперекрита 
в поточному році через недостатній прибуток або збиток 
знижка переноситься на майбутнє для заліку при 
черговому або більш пізньому оподаткуванні. У Голандії 
сума знижок також не залежить від амортизаційних 
відрахувань, показаних у звітності підприємства, але не 
припускається перенесення отриманих знижок на 
майбутній час. 

У деяких країнах право на знижки з прибуткового 
податку виникає за умови включення відповідних сум 
амортизації в комерційну звітність платників податків. У 
Німеччині й Австрії знижки поточного року не 
переносяться на майбутній час, а в Австрії, крім того, 
знижується залишкова вартість майна (начебто знижку 
реалізовано). У Італії та Фінляндії незатребувані знижки 
може бути відновлено шляхом подовження періоду 
списання. У Данії та Норвегії вони переносяться на 
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майбутній час терміном до 5 років. Сутність методу єдиної 
комбінованої норми складається із застосування однієї 
ставки для значної групи майна. У цьому випадку 
середньорічна сума зносу, що списується, обчислюється за 
одним з методів обліку зносу окремого об'єкта. Цей метод, 
що виник на основі подальшого розвитку рівномірного 
засобу списання, визначено у Законі України «Про 
оподаткування прибутку», але не передбачено П(С)БО 7. 

Метод виділення частки прибутку засновано на 
припущенні, що визначення річної суми зносу є питанням 
фінансової політики, тому розмір амортизаційних 
відрахувань повинний змінюватися в залежності від 
отриманого прибутку. Цей засіб застосовується рідко, тому 
що в нього немає реальної бази та достатнього 
економічного обґрунтування. Використання цього методу 
в нашій обліковій практиці також навряд чи можна 
визнати можливим. 

При використанні методу робочих годин 
розрахунок амортизації здійснюється за твердою ставкою 
на одну годину роботи об'єкта. При визначенні ставки 
виходять із загального числа годин експлуатації об'єкта в 
межах нормативного терміну служби. Застосування цього 
методу потребує перегляду норм амортизації і пов'язано зі 
значним збільшенням трудомісткості бухгалтерської 
роботи. Крім того, цей метод слабко відображує вплив 
морального зносу - найважливішого фактору формування 
норм амортизації в умовах прискореного науково-
технічного прогресу. Все це є аргументами проти його 
використання в даний час. 

Нарахування половинної (піврічної норми зносу) 
дозволено податковими правилами США. У цьому випадку 
майно, придбане або продане в будь-який момент 
протягом року, як передбачається, може бути придбано або 
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продано в середині цього року. Таким чином, наприклад, 
активи, що входять до групи з терміном служби 5 років, у 
дійсності зношуються через 6 років, причому в першому та 
шостому роках нараховується піврічна норма зносу, а в 
кожному року з чотирьох проміжних - річна норма зносу. 
Сума зносу, яку показано в балансі, не відображає 
«накопичення» якогось матеріального предмета. Тому для 
конкретної мети придбання нових активів підприємство 
може відкладати гроші в амортизаційний фонд. Утворення 
амортизаційного фонду через страхові агентства або банк 
може викликати для вітчизняних фахівців практичний 
інтерес, що пов'язано з розвитком акціонування й 
діяльності спільних підприємств. У банку або страховій 
агенції інвестується відповідна сума коштів під визначений 
відсоток, необхідний для відшкодування затрат щодо 
придбання основних засобів. Банк (агенція) поряд із 
звичайними процентними ставками розробляє відповідні 
коефіцієнти приросту коштів у залежності від тривалості 
використання об'єкта. Коефіцієнти ранжировано за 
шкалою, яка прогресує  або дегресує (табл. 3.2.). 

 
Таблиця 3.2 

Співвідношення відсотків 

Роки  Ставки відсотків 

3 3 ,5  4  4,5  5 

 3-й 0,323530  ,321934 0,320349  0,318773  0,317209 

 4-й 0,239027  ,237251 0,235490  0,233744  0,232012 

 
Наприклад, орендна плата за земельну ділянку 

складає 1000 г.о. Термін оренди 4 року. Банківський 
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відсоток - 5%. Ставка за таблицею співвідношення 
відсотків і тривалості оренди - 0,232012. Розрахунок 
коштів до одержання має вигляд (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 

Розрахунок коштів  до одержання, г.о. 
Роки  Сума до накопичення зростаючим 

підсумком 

 Приріст  

1-й  100х0,232012=232  232 

 2-й  232+(232х0,05)+232=475,6  11,6+232 

 3-й  475,6+(475,6х0,05)+232=731,4  23,8+232 

 4-й  731,4+(731,4х0,05)+232=1000  36,6+232 

  Разом  72,0+928 

 
Таким чином, за чотири роки відновляється вся 

сума орендної плати. Для прискорення фінансового 
механізму оренди ставки можуть бути більш 
інтенсивними, щоб забезпечити більший приріст коштів 
(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Роки  3  3,5  4  4,5  5 

 1-й  1,030000 1,035000  1,040000  1,045000  1,050000 

 2-й  0,522610 0 ,526400 0,5330296  0,534097  0,537804 

 3-й  0,353530     

 4-й  0,269027     

 
Наприклад, орендна плата складає 1000 г.о. 

Відсоток агенції визначено у 4%. Сума відсотків - 1000 х 
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0,04 =40 г.о. Сума зносу об'єкта - 1000 х 0,275490 г.о. 
Кошти до одержання визначено в табл. 3.5. 

 
Таблиця 3.5 

Розрахунок коштів  до одержання, г.о. 
Роки  Сума до накопичення 

зростаючим підсумком 
 Приріст  

1-й  1000+40-275,490=764,510  40+275,490 

 2-й  764,510+(764,510х0,04)-
275,490=519,6 

 30,58+275,490 

 3-й  519,6+(519,6х0,04)-
275,490=264,890 

 20,78+275,490 

 4-й  264,890+(264,890х0,04)-
275,490=0 

10,60+275,490 

  Разом 101,96+1101,96 

 
Сума коштів  до одержання склала 1203,92 г.о. 

(1101,96+101,96) за мінусом орендної плати 203,92. 
Комісійні збори утримуються банком або страховою 
агенцією щорічно. Часовий інтервал може бути зрушено на 
1 рік, й тоді кошти  накопичуються, починаючи з другого 
року оренди, але комісійні утримуються з першого року. 
Внесок суми може бути зроблено підприємством відразу в 
повному обсязі або у вигляді щорічних внесків. 
Одержуваний приріст зараховується підприємством до 
складу прибутку.  

Податковим кодексом України (ПКУ) передбачені 
методи амортизації, які підприємство має право 
застосовувати при нарахуванні амортизації для цілей 
оподаткування та які, в цілому, співпадають з методами, 
запропонованими п. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби», а саме:     
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прямолінійний,  зменшення залишкової вартості,  
прискореного зменшення залишкової вартості,  
кумулятивний,  виробничий. 

Як було зазначено вище, прямолінійний 
(рівномірний) метод нарахування амортизації є дуже 
наочним та простим, при якому виключаються різкі 
коливання собівартості продукції, забезпечується повне 
списання вартості основних активів на виготовлений 
продукт. При застосуванні цього методу річна норма 
амортизації залежить тільки від строку служби об’єкта. 
Його перевагами  є простота та можливість легкого 
коригування нормативів. У тому разі коли немає суттєвих 
ознак зростання затрат на ремонт основних активів, 
пов’язаного із збільшенням строку їх використання і 
відсутні дані про можливість швидкого морального зносу 
або є ускладнення із визначенням обсягу виробничої 
потужності за весь строк корисного використання, 
застосування цього методу повністю виправдано. Проте 
він не вирішує проблему фінансового забезпечення 
відтворення основних засобів в умовах значних темпів 
інфляції, не враховує морального зносу, розбіжностей у 
використанні виробничої потужності основних активів у 
різні роки експлуатації і необхідності збільшення затрат на 
ремонт в останні роки служби.  

Найбільш доцільно цей метод застосовувати для 
нарахування амортизації певної частини основного 
капіталу (споруд, передавальних пристроїв тощо), оскільки 
їх використання не пов’язане з дією факторів змінного 
характеру. 
     Підприємства можуть застосовувати методи 
прискореної амортизації основних активів, які 
передбачають збільшення розмірів нарахованої 
амортизації у перші роки експлуатації активів, ніж в 
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останні, зі зменшенням амортизаційних нарахувань з 
періоду в період впродовж строку корисного використання 
об’єкту. Доцільність застосування методів прискореної 
амортизації ґрунтується на таких аргументах. З одного 
боку, в перші роки експлуатації актив є технічно новим, 
потребує незначних затрат на ремонт та утримання і може 
принести більший доход, ніж у наступні роки. Тому за 
принципом відповідності доцільно у ці роки більшу 
частину його первинної вартості відносити на поточні 
затрати. З іншого боку, ефективність використання 
основних активів зменшується із року в рік, а затрати на 
ремонт зростають. Отже, загальна сума річних затрат, 
пов’язаних із експлуатацією основних активів, 
залишається приблизно однаковою протягом строку 
експлуатації.  
      Особливість методу прискореного зменшення 
залишкової вартості полягає в тому, що норма амортизації, 
розрахована за прямолінійним методом, виходячи із строку 
корисного використання об’єкта основних активів, 
подвоюється й застосовується до залишкової вартості 
об’єкта. 

  У зарубіжній практиці цей метод називається 
методом подвійного зменшення залишку об’єкта. Оскільки 
при застосуванні цього методу сума амортизації 
нараховується нерівномірно, нерівномірно також 
накопичується сума зносу і зменшується залишкова 
вартість. В останньому році експлуатації об’єкта 
залишкова вартість наближається до ліквідаційної. Цей 
метод доцільно  використовувати лише тоді, коли 
ліквідаційна вартість об’єкта основних активів не 
дорівнюється 0. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості 
не має аналогів у світі. Прискореними вважають два 
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методи: зменшення залишку та  кумулятивний. Очікувана 
ліквідаційна вартість не враховується при розрахунку 
річної норми амортизації. Тому в останній рік експлуатації 
об’єкта річна сума амортизації розраховується не за 
формулою, а як різниця між залишковою вартістю об’єкта 
на початок року і його ліквідаційною вартістю. 

За цими методами більшість нарахованої амортизації 
лягає тягарем на собівартість продукції (робіт, послуг), 
виробленої (наданих) протягом першої половини строку 
експлуатації. У свою чергу, залишкова вартість об’єкта, 
пропрацювавши лише половину встановленого строку, 
досягає ліквідаційної вартості, що не відповідає дійсності. 
Тобто такі методи доцільно застосовувати до тих об’єктів 
основних активів, які швидко морально старіють 
(насамперед, це інформаційне обладнання). Саме тому в 
ПКУ визначено, що ці методи можуть застосовуватись до 
найбільш високотехнологічних груп основних засобів, які 
перебувають під впливом розвитку науки, тобто групи 4,5 
із класифікації основних засобів, наведеної у п. 145.1 ПКУ. 

Кумулятивний метод  відрізняється  від методу 
зменшення залишкової вартості лише процедурою 
розрахунку. Незручність цього методу полягає в тому, що 
для кожного року експлуатації необхідно визначати свою 
норму амортизації (кумулятивний коефіцієнт). 

Переваги методів прискореної амортизації 
полягають у тому, що: 
- дозволяють створити деяку гарантію проти втрат від 
морального зносу; 
- дають додатковий економічний ефект, пов'язаний із 
прискоренням обігу вартості основних активів, до того ж в 
першу половину їх терміну служби; 
- забезпечують скорочення втрат через невідшкодовану 
вартість у випадку вибуття основних активів до 
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встановленого нормативного терміну використання; 
- сприяють заміні морально зношених основних активів, 
забезпечуючи тим самим підвищення ефективності 
діяльності; 
- стримують тенденцію до збільшення затрат до кінця 
терміну експлуатації основних активів, оскільки в цей час 
збільшуються затрати на ремонт, що одночасно 
призводить до зменшення сум амортизаційних 
відрахувань, які включаються в собівартість продукції; 
- дозволяють вирішити проблему розширеного 
відтворення основного капіталу. 
         Виробничий метод нарахування амортизації 
використовується, як правило, до активної частини 
основних засобів, які експлуатуються нерівномірно. Він 
ґрунтується на тому, що величина амортизації є 
результатом експлуатації об’єкта і залежить від обсягу 
виробленої продукції. Тому, для її визначення необхідно 
мати інформацію про розрахунковий обсяг продукції в 
натуральних вимірниках за весь строк корисного 
використання й фактичний обсяг одиниць продукції у 
конкретному періоді (кількість виробленої продукції, 
відпрацьованих годин, кілометрів пробігу тощо). При 
використанні цього методу амортизація виробничого 
обладнання складається як змінні затрати, оскільки їх сума 
змінюється прямо пропорційно до прийнятої бази - 
кількості одиниць виготовленої продукції відпрацьованих 
годин, кілометрів пробігу тощо). 

      Також для окремих груп об’єктів у ПКУ 
встановлені обмеження на застосування методів 
амортизації, що представлено в таблиці 3.6:                                                                
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                                                                                 Таблиця 3.6 

Обмеження при застосуванні методів амортизації 
Група об’єктів основних 

активів 
Дозволений метод 

амортизації 

Група 9 − інші основні засоби Прямолінійний; виробничий 

Група 12 – тимчасові 

(нетитульні) споруди 
Прямолінійний; виробничий 

Група 14 – інвентарна тара Прямолінійний; виробничий 

Група 15 – предмети прокату Прямолінійний; виробничий 

 
Крім того, статті 145.1.6 та  145.1.7 ПКУ майже 

повною мірою відповідають вимогам П(С)БО 7 «Основні 
засоби». Єдина невідповідність - це амортизація 
природних ресурсів, які можуть бути відтворюваними та 
невідтворюваними. Відтворювані природні ресурси мають 
амортизуватися у порядку, встановленому п. 27 П(С)БО 7 
«Основні засоби», виробничим або прямолінійним 
методом. На невідтворювані природні ресурси вимоги 
П(С)БО 7 «Основні засоби» не розповсюджуються і 
особливості обліку мають визначатися іншими 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які до 
теперішнього часу не розроблені. 

Важливим також є те, що П(С) БО 7 та ПКУ не 
забороняють перехід від одного методу нарахування 
амортизації до іншого у зв’язку  зі зміною очікуваного 
способу одержання економічної вигоди від експлуатації 
об’єкта основного капіталу. Тому представляється 
доцільним  зробити наступні узагальнення:    

1. Кумулятивний метод амортизації, як 
представник методів прискореного нарахування 
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амортизації, дає можливість підприємству на початку 
експлуатації об’єкта впливати у бік збільшення на 
грошовий потік і у бік зменшення на прибуток до 
оподаткування порівняно з прямолінійним методом 
амортизації. Тому застосування методів прискореного 
нарахування амортизації на початку експлуатації об’єкта 
назвемо прибутковим підходом нарахування амортизації. 

2. Застосування прямолінійного методу на 
початку експлуатації об’єкта - представника методів 
пропорційного нарахування амортизації, віднесемо до 
затратного підходу нарахування амортизації. 

3. Якщо упродовж першої половини експлуатації 
об’єкта застосовується один із методів прискореного 
нарахування амортизації, а упродовж другої - один із 
методів пропорційного нарахування амортизації чи 
навпаки, то такий підхід назвемо порівняльним. 

Наведені узагальнення щодо вибору методів 
амортизації та підходів до нарахування амортизації на 
підприємстві дають підстави сформулювати наступні 
концептуальні позиції при розробці загальної методології 
та організації обліку основних активів. 

1. Розрахунок амортизації основних активів 
проводиться із застосуванням тих методів амортизації, які 
є результатом комбінування декількох методичних 
підходів, а також оціночних процедур. 

2. Оцінювач амортизації застосовує, як правило, 
декілька методичних підходів до різних груп основних 
активів, які найбільш повно відповідають визначеним меті 
оцінки та виду вартості за наявності достовірних 
інформаційних джерел для її проведення. 

3. Для проведення оцінки амортизації основних 
активів можуть  застосовуватися затратний, прибутковий 
та порівняльний методичні підходи. 
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 Затратний підхід ґрунтується на урахуванні 
принципу пропорційності. Затратний підхід передбачає 
визначення більшого розміру прибутку до оподаткування 
порівняно з прибутковим підходом упродовж першої 
половини експлуатації об’єкта оцінки з подальшим 
коригуванням їх на суму амортизації (зносу). Основними 
методами затратного підходу є методи пропорційного 
нарахування амортизації; 

 Прибутковий підхід базується на урахуванні 
методів прискореного нарахування амортизації, за 
допомогою яких досягається найбільш ефективне 
використання активу впродовж першої половини періоду 
його експлуатації. Прибутковий підхід ґрунтується на 
використанні групи методів прискореної амортизації 
основних активів: зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивного. Цей підхід передбачає особливий порядок 
визначення суми амортизації, яка визначається затратами 
поточного облікового періоду. Прибутковий підхід сприяє 
можливості швидко змінювати основні активи на 
підприємстві та випускати за її допомогою продукцію, що 
користується підвищеним попитом; 

 Порівняльний підхід ґрунтується на урахуванні та 
заміщенні принципів прискореного нарахування 
амортизації пропорційними. Порівняльний підхід 
впродовж першої половини експлуатації об’єкта 
ґрунтується на використанні методів прискореного 
нарахування амортизації, а упродовж другої половини 
експлуатації об’єкта використовується метод 
пропорційного нарахування амортизації. 

4. Для акціонерних товариств, орендованих та 
спільних підприємств рекомендується утворення 
амортизаційного фонду через страхові агенції та банки. 
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5. Визначення норм амортизації, строку корисного 
використання є сугубо індивідуальним для кожного 
підприємства та кожного виду об’єкту основного капіталу. 
Роль держави (якщо  йдеться про державу з ринковою 
економікою) повинна зводитися тільки до визначення 
переліку методів (алгоритмів) розрахунку амортизації, з 
якого підприємства обирають самостійно той метод, який є 
для них більш прийнятним, з відповідним оформленням 
його як елементу облікової політики.  

Наступним кроком при формування ефективної 
амортизаційної політики основного капіталу є визначення 
алгоритму ухвалення рішення про вибір методу 
розрахунку амортизації. Тобто перед керівництвом 
підприємства постають два задання:  максимально точно 
визначити термін експлуатації основних активів,  які 
вводяться та вибрати найбільш прийнятний для 
підприємства метод, який дозволить як найшвидше 
повернути кошти, вкладені у закупівлю об’єктів основних 
активів. 

На шляху розв'язання першого завдання керівник 
спирається на кваліфікацію робітників, а також на дані 
маркетингових досліджень. Підсумковою інформацією 
служать два показники - передбачуваний максимальний 
термін експлуатації основних активів та ціна їх можливої 
реалізації за кожною одиницею - ліквідаційна вартість, 
тобто можлива ціна продажу як вторинної сировини. 
Розраховуються затрати на можливе переміщення 
основних активів на інші виробничі площадки фірми з 
більш дешевою робочою силою тощо.  

При розв'язанні другого завдання вихідними 
даними служать результати маркетингу, із яких стає 
зрозумілим максимально можливий рівень відпускних цін 
на вироблений товар (послуги, роботи) у середині 
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визначеного (із першого завдання) періоду часу. Необхідно 
використовувати інформацію технічних служб про 
передбачувані експлуатаційні затрати, планові та, 
можливо, непланові капітальні ремонти активів протягом 
періодів (років, місяців) його експлуатації, страхові суми. 
Сума отриманих даних є основою визначення норм зносу 
основних активів за кожним періодом і, за суттю, є  річним 
графіком віднесення їх на собівартість.  
 Зауважимо, що приведені формули є типовими 
функціями в різноманітних soft-продуктах, тобто 
розрахунки амортизації давно типізовані за відповідними 
алгоритмами - необхідно тільки вибирати потрібну 
функцію, підставити в алгоритми свої дані й одержати  
готовий розрахунок. 
      В умовах фінансової кризи, нестабільності економіки, 
спаду виробництва від правильного розрахунку 
амортизації значною мірою залежить ефективність роботи 
підприємств, а тому й економіки в цілому. Це питання 
вимагає особливої уваги і подальшого удосконалення 
амортизаційної політики, як на рівні держави, так і на  
рівні окремих підприємств. На наш погляд, для цього 
необхідно вжити наступні заходи. 
1. Враховуючі світовий досвід (наприклад, у США 
поступовий перехід від суворо регламентованих 
законодавством термінів використання основних засобів 
до самостійного встановлення компаніями тривав понад 30 
років) слід поступово переходити до самостійного 
встановлення термінів використання основного капіталу та 
ліквідаційної вартості, що дозволить отримати об’єктивну 
інформацію про основні активи та розмір нарахованої 
амортизації.  
2. Амортизаційна політика повинна формуватися на двох 
рівнях: 1) на державному, шляхом визначення тільки 
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методів розрахунку амортизації основних активів; 2) на 
рівні підприємства, шляхом надання самостійного права 
підприємствам обирати методи нарахування амортизації та 
визначати терміни корисного використання основних 
активів без всіляких обмежень. 
Вказані пропозиції, на нашу думку, дозволять порівнювати 
показники фінансової діяльності різних підприємств та 
мати об’єктивні дані про стан основного капіталу, рівень 
зносу як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Ці 
показники важливі не лише для формування більш 
досконалої амортизаційної політики, а й для планування та 
прогнозування розвитку підприємства. Адже лише знаючи 
реальне фінансове становище підприємства, можна 
правильно планувати свою діяльність та прогнозувати 
можливі зміни на конкурентному ринку. Надання 
підприємствам права самостійного розпорядження 
власним прибутком зробить їх більш 
конкурентоспроможними, що призведе до збільшення 
доходів даного підприємства і, як наслідок, до збільшення 
доходів державного бюджету. Такий підхід дасть змогу 
при визначенні фінансового результату та складанні 
фінансової звітності підприємства керуватися виключно 
економічними методами та категоріями, що сприятиме 
ефективності фінансових та економічних показників його 
діяльності.  

Проведені дослідження вибору методів амортизації 
та підходів до нарахування амортизації на підприємствах 
дають підстави сформулювати наступні концептуальні 
позиції при розробці загальної методології 
бухгалтерського обліку основних активів. 

1. Розрахунок амортизації основних активів 
проводиться із застосуванням тих методів амортизації, які 
є результатом комбінування декількох методичних 
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підходів, а також оціночних процедур. 
2. Оцінювач амортизації застосовує, як правило, 

декілька методичних підходів до різних груп основних 
активів, які найбільш повно відповідають визначеним меті 
оцінки та виду вартості за наявності достовірних 
інформаційних джерел для її проведення. 

3. Для проведення оцінки амортизації основних 
активів можуть  застосовуватися затратний, прибутковий 
та порівняльний методичні підходи. 

 Затратний підхід ґрунтується на урахуванні 
принципу пропорційності та передбачає визначення 
більшого розміру прибутку до оподаткування порівняно з 
прибутковим підходом упродовж першої половини 
експлуатації об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх 
на суму амортизації (зносу). Основними методами 
затратного підходу є методи пропорційного нарахування 
амортизації; 

 Прибутковий підхід базується на урахуванні 
методів прискореного нарахування амортизації, за 
допомогою яких досягається найбільш ефективне 
використання активу впродовж першої половини періоду 
його експлуатації. Прибутковий підхід ґрунтується на 
використанні групи методів прискореної амортизації 
основних активів: зменшення залишкової вартості, 
прискореного зменшення залишкової вартості, 
кумулятивного. Цей підхід передбачає особливий порядок 
визначення суми амортизації, яка визначається затратами 
поточного облікового періоду та сприяє можливості 
швидко змінювати основні активи на підприємстві та 
випускати за її допомогою продукцію, що користується 
підвищеним попитом; 

 Порівняльний підхід ґрунтується на урахуванні та 
заміщенні принципів прискореного нарахування 
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амортизації пропорційними. Порівняльний підхід 
впродовж першої половини експлуатації об’єкта 
ґрунтується на використанні методів прискореного 
нарахування амортизації, а упродовж другої половини 
експлуатації об’єкта використовується метод 
пропорційного нарахування амортизації. 

4. Для акціонерних товариств, орендованих та 
спільних підприємств рекомендується утворення 
амортизаційного фонду через страхові агенції та банки. 

5. Визначення норм амортизації, строку корисного 
використання є сугубо індивідуальним для кожного 
підприємства та кожного виду об’єкту основного капіталу. 
Роль держави (якщо  йдеться про державу з ринковою 
економікою) повинна зводитися тільки до визначення 
переліку методів (алгоритмів) розрахунку амортизації, з 
якого підприємства обирають самостійно той метод, який є 
для них більш прийнятним, з відповідним оформленням 
його як елементу облікової політики.  

Наступним кроком при формування ефективної 
амортизаційної політики основного капіталу є визначення 
алгоритму ухвалення рішення про вибір методу 
розрахунку амортизації. Тобто перед керівництвом 
підприємства постають два задання:  максимально точно 
визначити термін експлуатації основних активів,  які 
вводяться та вибрати найбільш прийнятний для 
підприємства метод, який дозволить як найшвидше 
повернути кошти, вкладені у закупівлю об’єктів основних 
активів. На шляху розв'язання першого завдання керівник 
спирається на кваліфікацію робітників, а також на дані 
маркетингових досліджень. Підсумковою інформацією 
служать два показники - передбачуваний максимальний 
термін експлуатації основних активів та ціна їх можливої 
реалізації за кожною одиницею - ліквідаційна вартість, 
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тобто можлива ціна продажу як вторинної сировини. 
Розраховуються затрати на можливе переміщення 
основних активів на інші виробничі площадки фірми з 
більш дешевою робочою силою тощо. При розв'язанні 
другого завдання вихідними даними служать результати 
маркетингу, із яких стає зрозумілим максимально 
можливий рівень відпускних цін на вироблений товар 
(послуги, роботи) у середині визначеного (із першого 
завдання) періоду часу. Необхідно використовувати 
інформацію технічних служб про передбачувані 
експлуатаційні затрати, планові та, можливо, непланові 
капітальні ремонти активів протягом періодів (років, 
місяців) його експлуатації, страхові суми. Сума отриманих 
даних є основою визначення норм зносу основних активів 
за кожним періодом і, за суттю, є  річним графіком 
віднесення їх на собівартість. Зауважимо, що приведені 
формули є типовими функціями в різноманітних soft-
продуктах, тобто розрахунки амортизації давно типізовані 
за відповідними алгоритмами - необхідно тільки вибирати 
потрібну функцію, підставити в алгоритми свої дані й 
одержати  готовий розрахунок. 
          Тобто, амортизаційна політика є важливою 
складовою облікової політики і взагалі господарсько-
фінансової діяльності підприємства. Вона дає можливість 
альтернативно підійти до визначення розмірів 
амортизаційних відрахувань, здійснювати управління 
затратами і фінансовими результатами, накопичувати 
необхідні фінансові ресурси і раціонально 
використовувати їх на відновлення необоротних активів. 
          В умовах фінансової кризи, нестабільності 
економіки, спаду виробництва від правильного розрахунку 
амортизації значною мірою залежить ефективність роботи 
підприємств, а тому й економіки в цілому. Це питання 
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вимагає особливої уваги і подальшого удосконалення 
амортизаційної політики, як на рівні держави, так і на  
рівні окремих підприємств. На наш погляд, для цього 
необхідно вжити наступні заходи. 

1. Враховуючи світовий досвід (наприклад, у США 
поступовий перехід від суворо регламентованих 
законодавством термінів використання основних засобів 
до самостійного встановлення компаніями тривав понад 30 
років) слід поступово переходити до самостійного 
встановлення термінів використання основного капіталу та 
ліквідаційної вартості, що дозволить отримати об’єктивну 
інформацію про основні активи та розмір нарахованої 
амортизації. 

2. Амортизаційна політика повинна формуватися на 
двох рівнях: 1) на державному, шляхом визначення тільки 
методів розрахунку амортизації основних активів; 2) на 
рівні підприємства, шляхом надання самостійного права 
підприємствам обирати методи нарахування амортизації та 
визначати терміни корисного використання основних 
активів без всіляких обмежень. 

Вказані пропозиції, на нашу думку, дозволять 
порівнювати показники фінансової діяльності різних 
підприємств та мати об’єктивні дані про стан основного 
капіталу, рівень зносу як на рівні підприємства, так і на 
рівні держави. Ці показники важливі не лише для 
формування більш досконалої амортизаційної політики, а 
й для планування та прогнозування розвитку підприємства. 
Адже лише знаючи реальне фінансове становище 
підприємства, можна правильно планувати свою діяльність 
та прогнозувати можливі зміни на конкурентному ринку. 
Надання підприємствам права самостійно розпоряджатися 
власним прибутком зробить їх більш 
конкурентоспроможними.  
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Розділ 

 

Ремонти основних активів  і механізми покриття 
їх затрат 

 
Важливим елементом оцінки загальної ефективності 

ведення справи є визначення успішності використання 
основного капіталу й особливо його активної частини - 
машин і устаткування. Експлуатація основних активів 
обумовлює значні затрати на підтримку їх працездатного 
стану. З метою запобігання, зменшення або часткового 
усунення фізичного зносу, а також забезпечення 
нормативних термінів служби машин та устаткування, їх 
конструктивних елементів, для зберігання нормальних 
умов роботи на них, виникає необхідність у періодичних 
ремонтах. Звичайно настає момент, коли фізичний знос 
конкретного об’єкту основних активів досягає такого 
ступеню, що тільки ремонт може подовжити термін його 
служби. Але тоді виникає питання:  чи зберігати даний 
актив, витрачаючи кошти на його ремонт, чи придбати 
такий же новий або однакових призначень, але більш 
економічний? Це питання вирішується на основі 
економічного розрахунку. Проте, як правило, всупереч 
економічним розрахункам, які показують, що зберігання 
старого устаткування потребує значних затрат, підприємці 
віддають перевагу більш дорогому “ремонтному” варіанту. 
Такі, здавалося б, явно “неекономічні рішення” були 
викликані, насамперед,  тим, що фактичні затрати на 
ремонти не включалися до собівартості продукції 
(враховувалися лише амортизаційні відрахування щодо 
застарілого обладнання та споруд набагато нижчі від 
фактичних затрат), а також невпевненістю підприємців у 
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можливості своєчасного придбання нового обладнання 
замість відправлених на брухт старих машин. Тому 
вивчення питань про сутність ремонту, його видів, 
співвідношень та джерел фінансування залишається одним 
із актуальних до теперішнього часу. 

Як відомо, кругообіг основного капіталу 
складається з виробничого використання (матеріальний та 
економічний знос), тобто - утілення вартості в нових 
засобах праці (відтворення основних активів). До початку 
фази відшкодування необхідно періодично відновлювати 
основні засоби з метою забезпечення їх нормального 
функціонування і подовження терміну служби. Це 
викликано тим, що машини та механізми складаються з 
множини різноманітних деталей і вузлів, які мають різний 
термін служби і виходять із ладу раніше, ніж засіб праці 
цілком буде зношеним та перенесе свою вартість на 
вироблений продукт. Відновлення початкових технічних 
параметрів, відшкодування часткового матеріального 
зносу основних активів здійснюється, як відомо, за 
допомогою ремонту. Важливе значення має визначення 
місця ремонтних робіт у кругообігу основних активів, що 
показано на рис. 4.1.  

З кругообігу основного капіталу логічно витікає 
визначення економічної сутності ремонтних робіт. На 
етапі продуктивного використання основні активи 
піддаються матеріальному зносу. Протилежним 
матеріальному зносу процесом є ремонт. Тому ми 
підтримуємо точку зору, висловлену М.Г. Алпатовою та 
Т.Ф. Пупшис: "Всі види ремонту та технічного 
обслуговування як активної, так і пасивної частини 
основних засобів - єдиний процес відновлення споживчої 
вартості, загубленої в результаті матеріального 
зношування" [1, с.14-15].. 
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Рис. 4.1. Місце ремонтних робіт у кругообігу основних активів 

 
Одним із ефективних засобів боротьби з моральним 

зносом є застосування таких форм часткового відтворення, 
як модернізація та реконструкція. У багатьох випадках 
доцільно проводити заходи щодо реконструкції та 
модернізації одночасно з капітальним ремонтом. Поряд із 
цим слід зазначити, що економічна сутність цих робіт 
різна. Так, економічна сутність ремонту основних засобів - 
відновлення споживчої вартості, втраченої в результаті 
матеріального зношування, а модернізація та 
реконструкція - відновлення споживчої вартості, втраченої 
в результаті морального зносу. 

Таким чином, ремонти пов’язані з першою фазою 
кругообігу - виробничим споживанням основних активів, у 
результаті якого утворюється матеріальний знос. До інших 
стадій кругообігу ремонти не мають прямого відношення. 
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Це пояснює той факт, що ремонтні роботи не повинні 
підміняти відновлення та заміну основних активів, які 
відпрацювали свій термін, а також ототожнюватись з 
поняттями модернізації та реконструкції. 

К. Маркс виділяє два види робіт, що носять більш-
менш постійний характер: хвороби дитинства та хвороби 
старості, “наприклад, за якою б досконалою конструкцією 
машина не вступала в процес виробництва, при її вжитку 
на практиці виявляються недоліки, які доводиться 
виправляти додатковою працею. З іншого боку, чим 
більше вийшла вона за межу свого середнього віку, отже, 
чим більше виявляється дія нормального зношування, чим 
більш зношеним та старим, слабким є матеріал, тим більш 
численними та значними стають ремонтні роботи, 
необхідні для того, щоб підтримувати існування машини 
до кінця періоду середньої тривалості її життя...” [ 143, с. 
196]. “Власне ремонт або налагодження, - указує К. Маркс, 
- потребують таких затрат капіталу та праці, що не 
містяться у первісно авансованому капіталі й, отже, не 
можуть бути ... відшкодованими і покритими з такого 
джерела, як поступове відшкодування вартості капіталу” 
[143, с. 194]. Таким чином, додаткові кошти, призначені 
для ремонту основних активів, не є капітальними, тому що 
не збільшують їх початкову вартість, а тільки 
забезпечують нормальне використання протягом  усього 
встановленого терміну експлуатації. 

У економічній літературі не припиняються дискусії 
про економічну сутність ремонтних робіт. Існуюча 
класифікація ремонтних робіт має суттєві недоліки. Вона 
сформована без достатнього урахування організаційних, 
технічних та економічних ознак, у результаті в 
літературних джерелах ремонт розділяється по-різному: на 
поточний та капітальний; поточний, капітальний та 
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відбудовний; поточний, середній та капітальний; малий, 
середній та капітальний; поточний, капітальний, аварійний 
та відбудовний тощо. 

Незначна технічна несправність усувається заміною 
зношених деталей та регулюванням механізмів без 
помітних затрат і втрат часу, тому ремонтні роботи, що 
виражаються в малому обсязі, можна віднести до 
поточного ремонту. Більш серйозні технічні неполадки 
ліквідуються після повного або часткового розбирання 
агрегату, заміни всіх зношених деталей й 

вузлів зборки, регулювання його тощо, що пов'язано 
з помітними матеріальними та трудовими затратами, 
простоями в ремонті тощо. Усі ці роботи та ті, що було 
віднесено до середнього ремонту, необхідно цілком 
віднести до капітального, тому що різниця між типовими 
ремонтними роботами середнього і капітального ремонтів 
цілком незначна. 

Виходячи із того, що як технічні так і економічні 
ознаки класифікації ремонтів не можуть виступати у 
відриві один від одного, вони не можуть мати й різні види 
ремонтів, у зв'язку з чим і за технічними, і за 
економічними ознаками ремонти повинні розділятися на 
поточні та капітальні. На цей аспект вказував і К. Маркс, 
розділяючи ремонтні роботи аналогічним чином [143, с. 
198]. Що стосується позапланового й аварійного ремонтів, 
то вони головним чином, пов'язані з організацією 
ремонтного господарства на підприємстві й повинні 
відноситися до організаційної ознаки класифікації. До того 
ж, будь-який ремонт, що здійснюється поза планом 
(незалежно від того, чим він визваний, - аварією, 
неякісним проведенням попереднього ремонту або з інших 
причин), є ремонтом позаплановим, що відноситься або до 
поточного, або до капітального ремонту. Виходячи з цього, 
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ремонти за організаційною ознакою розділяються на 
планові та позапланові. 

Звертає на увагу відбудовний ремонт. Своєрідно 
визначено відбудовний ремонт П. Бунічем, який вважав, 
що він породжений «... не випадковими поломками, не 
нормальним, закономірним зносом окремих деталей, а 
повним зносом усього засобу праці», що «...цей вид 
ремонтних робіт повинний фінансуватися з 
амортизаційних відрахувань, призначених на капітальне 
будівництво, і в цьому значенні примикати до нових 
капіталовкладень, що відшкодовують зношені засоби 
праці» [44, с.11-12]. Якщо відбудовний ремонт 
породжується, за твердженням автора, повним зносом 
засобів праці, під яким, напевно, варто розуміти момент, 
коли первісна вартість засобу праці буде дорівнювати 
амортизації на реновацію, то цей момент настає лише після 
закінчення середньої тривалості життя машин та 
устаткування, протягом якого вони зберігаються в 
нормальному технічному стані завдяки міжремонтному 
обслуговуванню, поточному та капітальному  ремонтам. 

 На наш погляд, відбудовний ремонт може мати 
місце лише тоді, коли втрата працездатності машин та 
устаткування пов'язана не з нормальним їх зношуванням у 
процесі експлуатації, а зі стихійними лихами (пожежа, 
повідь, землетрус), а також у результаті військових 
руйнацій. У таких випадках додаткові затрати з 
відновлення працездатності машин та устаткування 
виступають у самостійному виді ремонту та не відносяться 
ані до поточного, ані до капітального. У інших же 
випадках відбудовний ремонт як такий не може існувати. 

Важливе значення при підприємства обліку ремонту 
основних активів має чітке розмежування поняття 
капітального та поточного ремонтів, від якого залежить 
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правильне віднесення ремонтних робіт до того або іншого 
виду ремонту і визначення джерела фінансування. 

Поняття поточного та капітального ремонтів витікає 
з їх характеру і ролі, що вони відіграють в підтримці 
працездатності засобів праці. Характер поточного ремонту 
виявляється в усуненні дрібних несправностей із метою 
запобігання значних поломок засобів праці, а капітального 
- в усуненні значних несправностей, що стосуються 
основних частин машин та устаткування. У цьому 
знаходять свою відособленість обидва види ремонту, що 
мають, як зазначив К. Маркс, більш-менш постійний 
характер та припадають на різноманітні періоди життя 
засобів праці. 

Визначення кожного виду ремонтних робіт досить 
широко висвітлено в літературі [6, 10, 69, 128, 132, 159, 
185, 194 тощо]. Всі вони в цілому зводяться до того, що під 
поточним ремонтом варто розуміти дрібні роботи з 
налагодження, спрямовані на забезпечення нормальної 
експлуатації засобів праці, а під капітальним - відновлення 
колишньої або ж близької до неї їх працездатності шляхом 
повного розбирання, зборки , заміни всіх зношених 
деталей та вузлів та перевірки агрегату під навантаженням. 
Такі визначення більш правильно характеризують 
поточний та капітальний ремонт, хоча межа між ними і є 
умовною. Проте, визначення капітального ремонту є не 
повним, у результаті ми вважаємо, що до капітального 
ремонту повинні відноситися роботи з відновлення 
працездатності основних активів шляхом не тільки 
повного, але й часткового розбирання, регулювання, 
заміною всіх деталей і вузлів, що зносилися тощо. 
Оскільки капітальний ремонт обумовлюється помітною 
технічною несправністю машин та устаткування, 
виправлення її може бути проведено в поточному порядку. 
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Після проведення капітального ремонту основні активи на 
деякий час більш гарантовані від випадкових поломок та 
інших несправностей, ніж після поточного ремонту. Тому 
черговий капітальний ремонт, природньо, настає не раніш, 
як через один рік. Необхідність точного визначення 
економічного змісту ремонтів викликана тим, що без 
правильного його розуміння неможливо вирішувати 
питання фінансування, планування й обліку ремонтів.  

Недосконалий порядок фінансування ремонтних 
робіт, невідповідність затрат джерелам їх покриття на 
різноманітні види ремонту закономірно викликає наукові 
суперечки серед економістів. Спочатку багато економістів 
визначали часткове відшкодування нормального 
матеріального зносу як капітальний ремонт, а випадкові 
роботи з налагодження - як поточний. Відповідно, вони 
вважали обґрунтованим покривати затрати на проведення 
капітального ремонту за рахунок амортизаційного фонду, а 
поточного - за рахунок собівартості. Характерними є такі 
висловлення Л. М. Кантора: «... затрати на такий ремонт, 
що представляє нормальне зношування, повинні 
покриватися з амортизаційного фонду ... У силу того, що 
поточний ремонт не витікає з нормального зношування 
основного капіталу і не представляє поновлення його, 
кошти на поточний ремонт не можуть поповнюватися з 
амортизаційних відрахувань» [115, с.103]. 

              З часом більшість учених стали 
висловлюватися за необхідність фінансування ремонтів з 
одного джерела. Так, на думку М.В. Кужельного «як для 
поточного, так і капітального ремонтів не може бути 
роз'єднаних джерел покриття затрат, оскільки межа між 
ними більш-менш умовна.» [132, с. 235]. Виникло 
запитання: за рахунок чого створювати єдине джерело 
засобів на ремонт? Тут думки розділилися. Деякі 
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економісти пропонували покривати усі види ремонтів за 
рахунок амортизаційного фонду [194, с.110]. Т.А. 
Ашимбаєв пропонував проаналізувати можливість 
фінансування капітального ремонту за рахунок оборотних 
коштів [6, с.258].  

Деякі економісти підтверджують, що ремонт усуває 
знос основних засобів, збільшуючи їх залишкову вартість 
[115, с. 17]. Павлов П.М. пише: "Капітальний ремонт 
збільшує не тільки вартість діючих засобів праці, але й їх 
виробничу потужність"[162, с. 237].  Крім того, він указує: 
"Капітальний ремонт відшкодовує фізичний знос. Ця 
додаткова праця, яку витрачено на капітальний ремонт, 
збільшує залишкову вартість"” [162, с.96]. 

Консон А.С. відзначає, що “... засобом доведення 
устаткування до дійсного, коли фізичний знос знімається 
цілком, є ремонт. Якщо машина тільки що вийшла з 
капітального ремонту, вона не буде фізично зношеною” 
[128, с. 301]. На практиці таке явище має місце лише тоді, 
коли ремонтні роботи здійснюються на технічному рівні, 
який дорівнює або переважає рівень виготовлення 
конструкції. В усіх інших випадках машина, яку тільки що 
придбали і почали використовувати, менш зношена, чим 
машина, що була в експлуатації та подальшому ремонті. 
Ми вважаємо, що з кругообігу основних активів логічно 
витікає визначення економічної сутності ремонтних робіт. 
На етапі продуктивного використання основні активи 
піддаються матеріальному зносу. Протилежним процесом 
матеріальному зносу є ремонт. На рис. 4.2. показано 
ступінь матеріального зносу і відповідний йому вид 
ремонтних робіт. 
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Рис.4.2. Ступінь матеріального зносу та відповідний йому 

вид ремонтних робіт 

Як поточний, так і капітальний ремонти 
переслідують єдину мету - відновлювати протягом 
середньої тривалості життя машин та устаткування 
колишню працездатність або хоча б наближатися до неї. 
При цьому заміняються всі зношені деталі та вузли, 
регулюється й випробовується весь агрегат, ліквідується 
експлуатаційна ненормальність. Коли ж після закінчення 
терміну експлуатації це стає економічно невигідним, 
машини й устаткування заміняються новими, більш 
ефективними. У цьому випадку відбувається не 
відбудовний ремонт, а процес їх повного відновлення 
(відтворення). Далі, якщо  після закінчення середньої 
тривалості використання машин і устаткування дійсно 
почали  б відновлювати колишню працездатність засобів 
праці за рахунок амортизаційних відрахувань на 
реновацію, то це стало б результатом:  

- виконання обсягу ремонтних робіт, що носять 
характер капітального ремонту;  

- відновлення технічного рівня машин та 
устаткування 15-20 -річної давнини, тобто  терміну, 
протягом  якого вони морально застарівають (у 
протилежному випадку приведення машин та 
устаткування, що відновлюються, до рівня сучасних вимог 
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буде вважатися модернізацією); 
          - витрати коштів амортизаційних відрахувань на 
повне відновлення не за призначенням, оскільки вони 
перетворилися б у джерело тільки простого відтворення 
засобів праці.  
          Будь-який із наведених нами видів ремонту 
обумовлений технічним станом засобів праці, що виступає 
як причина необхідності проведення ремонтних робіт. 
Тому виникнення позапланових ремонтів на підприємствах 
пов'язано, головним чином, із недоліком організаційного 
характеру. На підставі вищевикладеного пропонуємо 
класифікувати ремонти у такий спосіб (рис.4.3.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3. Ознаки класифікації ремонтів основних активів 
 
Ми вважаємо, що в основу побудови класифікації 

затрат на відновлення основних активів повинна бути 
покладена ознака, яка визначає характер затрат. За 
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характером затрати підрозділяються на: поточні - затрати 
на всі види ремонту основних активів; капітальні - затрати 
на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних 
активів. Ця ознака є визначальною при побудові 
бухгалтерського обліку затрат на відновлення основних 
активів. 

До теперішнього часу у процесі реформування 
вітчизняного бухгалтерського обліку переглянуто підходи 
до визначення ремонтних робіт основних активів та 
методології їх обліку. Бухгалтерський облік витрат, 
пов'язаних із ремонтом і поліпшенням об'єктів основних 
засобів, врегульовано п. 14 та п. 15 П(С)БО 7 «Основні 
засоби», П(С)БО № 16 “Витрати”  та розділом шостим 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
основних засобів, затверджених наказом МФУ від 
30.09.2003 р. № 561. Проте, на наш погляд, багато 
моментів у відношенні цієї сфери обліку є дуже 
неоднозначними та дискусійними. 

Відповідно до  національних стандартів усі 
ремонтні роботи об'єднані в дві групи: 1) витрати, пов'язані 
з поліпшенням об'єкта основних засобів (модернізація, 
модифікація, добудування, доустаткування, реконструкція 
тощо); 2) витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта 
в робочому стані. 

Критерієм цієї класифікації є можливість отримання 
підприємством економічних вигід, що перевищують або не 
перевищують первісно оцінений рівень продуктивності 
основного засобу, який ремонтується, що, у свою чергу, 
суттєво впливає на відображення у фінансовій звітності 
суми основних активів, а також кінцевого фінансового 
результату господарської діяльності підприємства. Тобто  
при модернізації основних засобів здійснюються 
капіталовкладення, які необхідно відносити на збільшення 
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первісної вартості об'єкта основних засобів, а витрати для 
підтримки об'єкту в робочому стані й одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигід від його 
використання, включаються до складу витрат. 

Перелік робіт, що призводять до збільшення 
очікуваних майбутніх вигід від об'єкта основних засобів, 
наведено у п. 31 Методичних рекомендацій № 561, а саме: 
модифікація, модернізація об'єкта основних засобів з 
метою подовження терміну його корисної експлуатації або 
збільшення його виробничої потужності; заміна окремих 
частин устаткування для підвищення якості продукції 
(робіт, послуг); впровадження ефективнішого 
технологічного процесу, що дасть змогу зменшити 
первісно оцінені виробничі витрати; добудова (надбудова) 
будівлі, що збільшує кількість місць (площу) будівлі, 
обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови 
їх виконання. 

Проте залишаються нерозв'язаними питання (що є 
однією з суттєвих проблем оцінки модернізованого об'єкта 
основних засобів) про те, які витрати, понесені в ході 
модернізації, необхідно капіталізувати у збільшення 
первісної вартості активу? Що може бути критерієм 
капіталізації або віднесення таких витрат на витрати 
відповідного періоду? Наприклад, розглядаючи ПБО № 16 
“Витрати” у п. 15.5 відзначається, що до складу 
загальновиробничих витрат включаються витрати на 
удосконалення технології та підприємства виробництва 
(оплата праці та відрахування на соціальні заходи 
робітників, зайнятих удосконаленням технології й 
підприємства виробництва, поліпшення якості продукції, 
підвищення її надійності, довговічності, інших 
експлуатаційних характеристик у виробничому процесі), 
що, за суттю, можна розуміти як “модернізацію об'єкта 
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основних засобів”.  
Розподіл та відображення в бухгалтерському обліку 

витрат на поліпшення та ремонт основних засобів згідно з 
П(С)БО 7 здійснюється за наступними напрямками: 

а) витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 
реконструкція тощо), що призводить до збільшення 
майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 
використання об'єкта основних засобів. Такі витрати 
повинні акумулюватися за дебетом рахунку 15 «Капітальні 
інвестиції» на окремих субрахунках, а із закінченням всіх 
робіт списуватися з кредиту рахунку 15 у дебет рахунку 10 
«Основні засоби» відповідно до кожного об'єкту, що 
підлягав поліпшенню; 

б) витрати, що здійснюються для підтримання 
об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, 
нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від 
його використання (п. 32 Методичних рекомендацій № 
561). 

Згідно з п. 15 П(С)БО7 такі витрати включаються до 
складу витрат звітного періоду. У бухгалтерському обліку 
витрати на ремонт відображаються за дебетом рахунку 23 
«Виробництво», або рахунків класу 8 «Витрати за 
елементами» та класу 9 «Витрати діяльності», а в 
податковому обліку згідно з Кодексом можуть бути 
віднесені до складу загальновиробничих витрат (п. 
138.10.1), адміністративних витрат, спрямованих на 
обслуговування та управління підприємством (п. 138.10.2), 
та до складу витрат на збут (п. 138.10.3). 

У ПКУ у ст. 146.11 та 146.12 визначено, що 
«Первісна вартість основних засобів збільшується на суму 
витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів 
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основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція), що призводить до 
зростання майбутніх економічних вигід, первісно 
очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 
10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп 
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок 
звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення 
на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється 
ремонт та поліпшення. Сума витрат, що пов'язана з 
ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у 
тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 
відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних 
засобів на початок звітного року, відноситься до витрат 
того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та 
поліпшення були здійснені» 

Чітку класифікацію робіт щодо обслуговування, 
технічного огляду та нагляду за основними засобами, які 
без усілякого обмеження можуть бути віднесені до витрат 
поточного періоду, а також ремонтів, які можуть бути 
віднесені до складу витрат в межах 10 % ліміту, 
підприємства можуть розробляти самостійно. 

Рішення про характер і ознаки здійснюваних 
підприємством робіт, тобто, чи спрямовані вони на 
підвищення техніко-економічних можливостей об'єкта, чи 
здійснюються вони для підтримання об'єкта в придатному 
для використання стані та одержання первісно визначеної 
суми майбутніх економічних вигід від його 
використання, приймається керівником підприємства з 
урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та 
суттєвості таких витрат (п. 29 Методичних рекомендацій 
№ 561). 

Таким чином, виникає необхідність «збирати» 
витрати на ремонт та поліпшення основних засобів, які 
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будуть акумулюватися на різних рахунках бухгалтерського 
обліку та у складі різних вищеназваних витрат у системі 
оподаткування для відстеження встановленого ліміту. 
Вважаємо за доцільне  застосовувати «транзитні» 
субрахунки для такого акумулювання витрат на ремонти. 
Але якщо зараз ці витрати у разі перевищення 10 % ліміту 
розподіляються пропорційно сумі фактично понесених 
платником податку витрат на поліпшення основних 
активів груп 2, 3, 4 або окремих об'єктів основних засобів 
групи 1, то згідно з Кодексом, необхідно відносити 
конкретні суми на об'єкт основного засобу, щодо якого 
здійснюється ремонт та поліпшення. Тобто кожну суму 
поліпшення необхідно ідентифікувати з об'єктом, для чого 
складається відповідний кошторис на проведення ремонту 
того або іншого об'єкту, до якого відносяться матеріали, 
використані при проведенні ремонту, послуги сторонніх 
підрядників або заробітну платню, з нарахуваннями на неї, 
власно працівників, які були заподіяні в проведенні таких 
ремонтних робіт. 

Як показують проведені дослідження, при складанні 
кошторисів на проведені ремонти та поліпшення виникає 
багато труднощів для працівників облікової служби, на 
яких покладено обов'язки з ведення також і податкового 
обліку, що характеризується наступним:  отримання 
необхідних документів для списання використаних для 
ремонту матеріалів, щоб ідентифікувати їх з об'єктами 
основних засобів; списання витрат на зарплату 
працівникам ремонтних груп на обслуговування чи 
ремонт основних засобів, що теж потребує більш чіткої 
класифікації тощо. 

Тому у разі унеможливлення складання кошторисів 
(можливо, при відсутності відповідної служби на 
підприємстві) з метою ідентифікації проведених ремонтів 
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за об'єктами доцільно чітко визначати об'єкт ремонту в 
таких документах, як: акт на списання матеріалів, вимогах 
на відпуск матеріалів зі складу та інших первинних 
документах, які можуть бути встановлені самим 
підприємством,  будуть складатися відповідальними 
особами за проведення ремонтів основних засобів та 
своєчасно подаватися до бухгалтерії для відображення їх у 
бухгалтерському обліку. Також при неможливості 
проведення нормування тих або інших операцій, робіт, що 
виконуються працівниками ремонтних цехів, груп чи 
просто окремими працівниками підприємств, доцільно 
встановити на підприємстві перелік окремих професій та 
норми часу у відсотках до загально відпрацьованого з 
метою класифікації робіт на обслуговування або ремонт 
основних засобів. 

Віднесення затрат до капітального ремонту або на 
модернізацію є дуже важливим для бухгалтера, оскільки 
впливає або на збільшення поточних затрат звітного 
періоду, або на формування додаткових активів 
підприємства. На практиці помилки у визначенні 
характеру затрат, пов'язаних зі зміною вартості основних 
засобів, які знаходяться в експлуатації, обов'язково 
викликають податкові наслідки, наприклад, заниження 
податкової бази. Проблем не виникає тільки в тому 
випадку, якщо первинний обліковий документ прямо 
вказує на проведення робіт з модернізації об'єкту. Такі 
затрати спочатку обліковуються на рахунку з обліку 
вкладень у основні активи з перенесенням їх після 
закінчення робіт і в зв'язку з початком використання 
об'єкта до складу вартості основного засобу (Д-т 10 К-т 
15). Зазначимо, що порядок обліку затрат на модернізацію 
об'єкта визначається рішенням підприємства про 
збільшення первісної вартості об'єкта. У разі прийняття 
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такого рішення відомості про проведення робіт 
відображаються в інвентарній картці об'єкта. Відкриття 
окремих інвентарних карток на суму зроблених затрат, як 
іноді роблять бухгалтери, недоцільно, оскільки об'єкт в 
матеріальному вираженні не з'являється і окрему 
виробничу функцію затрати нести не можуть. 

У традиційній методиці бухгалтерського обліку до 
цього часу не врегульовані питання, пов'язані з 
класифікацією витрат, що визначаються, як затрати на 
капітальний ремонт основних засобів. Тому всі труднощі 
підприємства обліку таких затрат лягають на бухгалтерів, у 
яких єдиними документами, що регламентують зміст 
ремонтів, є документи технічних служб, що розробляються 
в рамках системи планово-попереджувальних ремонтів. 
Безумовно, використання таких документів в організації 
бухгалтерської практики в теперішній час викликають 
масу запитань не тільки методичного, але й 
організаційного характеру. Проблема ускладнюється ще й 
тим, що податкове законодавство, випереджаючи 
нормативну базу бухгалтерського обліку, дає свої 
визначення понять "добудова", "дообладнання", 
"модернізація", "реконструкція". Таке становище, обмежує 
висновки бухгалтера, що відносити до затрат з ремонту. 
Тому в практиці бухгалтерського обліку всі спірні ситуації 
вирішуються в залежності від офіційної думки залучених 
фахівців, наприклад, оцінювачів. Всі вищевизначені 
моменти впливають на джерела фінансування ремонтних 
робіт, а також на методологію їх обліку. 

Вважаємо, що різниці між капітальним та поточним 
ремонтом повинні спиратися на мету, вартість та 
періодичність ремонту. Якщо вартість ремонту є 
невисокою, а його періодичність менше одного року, то 
це- поточний ремонт, якщо ж періодичність понад один 
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рік, а вартість ремонту є вагомою для підприємства, то це - 
капітальний ремонт. 

Метою поточного та капітального ремонту є 
підтримка працездатності устаткування, тому необхідно 
відносити витрати на них до витрат того періоду, у якому 
їх було зроблено. Проте необхідність розподілу ремонту на 
поточний і капітальний обумовлена тим, що обидва види 
ремонтів можуть по-різному впливати на фізичний стан 
об'єкта основних засобів. Тобто, за допомогою проведення 
капітального ремонту може бути значно збільшено 
продуктивність об'єкта і, таким чином, частково 
відшкодовано фізичний знос. Тому ми вважаємо, що на 
вартість капітального ремонту необхідно зменшити суму 
амортизації, що, у свою чергу, призведе до збільшення 
залишкової вартості об'єкта основних засобів, залишаючи 
при цьому незмінним його термін експлуатації. 

Вартість поточного ремонту списується на витрати 
підприємства. При цьому залишкова вартість основних 
засобів не змінюється. 

Підприємство повинно самостійно визначати: які 
витрати відносити до поточного, а які - до капітального 
ремонту. Тут же може прийматися двояке рішення. Тобто, 
якщо вартість поточного ремонту є високою то, за 
рішенням підприємства, частину її може бути списано на 
витрати як поточний ремонт, а друга - як капітальний 
ремонт - у збільшення залишкової вартості об'єкта 
основних засобів. 

Якщо ж за допомогою проведення відповідних 
робіт подовжується термін служби основних засобів і є 
можливість збільшення від цього майбутніх економічних 
вигід, то такий процес, на наш погляд, варто вважати 
модернізацією або реконструкцією основних засобів. У 
цьому випадку капітальні витрати, пов'язані з ними, 
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збільшують первісну вартість відповідного об'єкта 
основних засобів. 

На підставі вищевикладеного пропонується 
класифікувати затрати на відновлення основних засобів 
наступним чином (рис. 4.4). 

 
 Затрати, пов'язані з відновленням основних засобів  

     

 Вплив на майбутні економічні вигоди  

    

 

 

 Модернізація, 
реконструкція  

основних засобів 

 
 Капітальний ремонт 
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плуатації 

   
Понов-
люють 
стан  

активу 

   
Не 
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 Ймовірність збільшення 
майбутніх економічних 

вигод 

  Ймовірність відновлення 
майбутніх економічних вигод 

  Ймовірність 
збереження майбутніх 
економічних вигод 

    
 

 

 Капітальні затрати 
(збільшують первісну 

вартість основних засобів) 

  Витрати на амортизацію 
зменшуються (збільшується 
залишкова вартість основних 

засобів) 

 

 Поточні витрати 

 
Рис.4.4. Рекомендована класифікація затрат, пов'язаних з 

відновленням основних засобів 
 

У результаті такого підходу можна на практиці 
уникнути змішування й плутанини між видами ремонту 
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основних активів та їхньої модернізації, що відбувається в 
Україні.  

Таким чином, організація бухгалтерського обліку 
затрат на ремонт та модернізацію і формування показників 
на відновлення основних активів можуть бути 
обґрунтовані з теоретичної та методологічної точок зору 
наступним чином. 

1. Ремонт будь-якого виду є процесом усунення 
матеріального зносу, відновлення частини втраченої 
споживчої вартості основних засобів, що вимагає 
додаткової праці. Таке визначення, на нашу думку, 
найбільш широко характеризує економічну сутність 
ремонтних робіт, відображає зв'язок ремонту з 
економічними категоріями «матеріальний знос» і 
«споживча вартість» основних активів. 

2. Економічну сутність затрат на відновлення 
основних засобів слід розглядати з точки зору 
міжнародних стандартів фінансової звітності, що 
пояснюють природу їх виникнення в якості: затрат на 
модифікацію об'єктів основних засобів, що збільшують 
термін їх корисної служби та підвищують потужність; 
затрат, які дозволяють удосконалити об'єкти основних 
засобів для поліпшення якості виконання робіт; затрат з 
впровадження нових виробничих процесів, що 
забезпечують скорочення раніше понесених затрат.3. Зміст 
затрат на відновлення основних засобів організацій 
необхідно розкривати з урахуванням специфіки видів 
діяльності і виконаних робіт, послуг, що надаються 
підприємствами, а також завдань ремонту, реконструкції 
та модернізації основних активів, що складають 
матеріально-технічну базу. На формування затрат 
впливають зовнішні і внутрішні фактори, які враховуються 
при розробці підходів до аналітичного обліку затрат. 
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4. Дослідження специфіки та змісту ремонтних 
робіт, реконструкції та модернізації об'єктів основних 
засобів дозволяє класифікувати види та способи виконання 
відновлювальних робіт в організаціях, і, отже, 
використовувати результати цього дослідження при 
підприємства бухгалтерського обліку затрат на 
відновлення основних засобів. При розробці методики 
бухгалтерського обліку слід враховувати схеми та графіки 
документообігу, які досить специфічні для різних 
підприємств.  
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 Розділ 
 
 

Лізинг як ефективний механізм відновлення 
основного капіталу 

 
Для досягнення головної мети підприємницької 

діяльності - отримання прибутку, підприємствам необхідно 
постійно проводити маркетингові дослідження для 
вивчення ринкової кон'юнктури і приймати рішення щодо 
проведення економічної політики, яка б задовольняла 
вимогам споживачів. Тому підприємствам потрібно 
впроваджувати нові технології випуску конкурентоздатної 
на ринку продукції, розвивати диверсифіковані напрями 
діяльності, що пов'язано, в першу чергу, з відновленням 
основного капіталу. Але в умовах недостатності оборотних 
коштів, придбання основних активів є проблематичним 
питанням для підприємств. Тому виникає необхідність 
застосування більш гнучких схем співпраці між 
власниками інвестиційних ресурсів (інвесторами) та 
суб’єктами господарювання, які потребують збільшення 
обсягів фінансових ресурсів для інвестування технічного і 
технологічного переозброєння матеріально-технічної бази. 
Одним із таких методів є лізинг. «Лізингові операції стали 
невід’ємною ознакою економіки не тільки провідних 
промислово розвинутих країн, але й країн, що 
розвиваються. Як свідчать дані економічної статистики, від 
20 % до 25 % загального обсягу всіх інвестицій у 
розвинених країнах світу фінансується на умовах лізингу» 
[130, с.46].  

Використання лізингу як особливої форми 
господарювання надає користувачу безліч переваг, 
насамперед: виконує функцію мультиплікатора, який є 
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імпульсом для розвитку всіх ланок підприємницької 
діяльності; покращує можливості задоволення 
матеріальних і духовних потреб підприємців; збільшує 
масштаби підприємства; надає можливість швидше 
оновлювати матеріально-технічну базу, користуватися 
новою технікою та передовою технологією, випробовувати 
нову техніку, покривати сезонні потреби в спеціальних 
технічних засобах на час фактичної експлуатації. Лізинг 
можна вважати позабалансовим фінансуванням. Метою 
лізингу є, насамперед, підвищення ліквідності 
підприємства і здатності сплатити майбутні борги. Не 
менш важливою перевагою лізингу є можливість 
отримання додаткових послуг від лізингодавця 
(інформаційного, юридичного, сервісного характеру), а 
порядок здійснення платежів за лізингом гнучкіший, ніж за 
кредитною угодою. З огляду на це фахівці вважають лізинг 
одним з найбільш перспективних шляхів розвитку 
відносин власності і залучення інвестиційних засобів. 
«Лізинг за своєю сутністю є синтезом відомих форм 
фінансування капіталовкладень, альтернативним 
механізмом оновлення основних фондів суб’єктів 
господарювання, використання якого, як показує 
зарубіжний досвід, сприяє процесу модернізації економіки 
та підвищення її технологічного рівня» [99, с.113]. 
Звичайно, лізинг має і ряд недоліків. Так, до основних 
проблем, що перешкоджають успішному формуванню 
лізингових відносин в Україні можна віднести: брак 
стартового капіталу у лізингових компаній; недостатню 
фінансову стійкість лізингодавців; слабкий розвиток 
інфраструктури ринку; нестабільну економічну ситуацію в 
країні; незацікавленість банків у довгостроковому 
кредитуванні лізингових угод; відсутність стимулів та 
необізнаність суб’єктів господарювання у застосуванні 
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лізингу; виражену тенденцію вітчизняного лізингового 
ринку до залежності від імпорту; слабку державну 
підтримку, відсутність податкових пільг, у тому числі для 
структур, готових надати довгострокове кредитування; 
відсутність державної зацікавленості та її підтримки у 
формуванні розвинутого ринку лізингових послуг;  
обмеженість довгострокових фінансових ресурсів та їх 
висока вартість; нестачу кваліфікованих фахівців з питань 
лізингу на рівні учасників лізингових відносин; складність 
в підприємства та підготовки укладання лізингової угоди, 
більші адміністративні витрати та необхідність більшої, в 
порівнянні з купівлею за рахунок позики, кількості 
учасників угоди. Проте всі ці складності - ніщо, коли мова 
йде про збільшення конкурентоспроможності 
підприємства та отримання більшої вигоди.  

До початку 60-х років лізинг у зарубіжних країнах, 
в основному, використовували торгові компанії, які часто 
орендували приміщення. Протягом останнього часу 
популярність лізингу різко зросла, замість того, щоб 
позичати гроші для придбання комп'ютерної техніки, 
автомобільного транспорту, супутникової техніки, 
компанія може взяти все це в лізинг. 

Актуальність розвитку лізингу в Україні, зокрема, 
формування лізингового ринку, обумовлена, насамперед, 
негативним станом парку устаткування( значна питома 
вага морально застарілого устаткування, низька 
ефективність його використання, недостатня 
забезпеченість), а також недостатністю коштів для 
придбання нових основних активів, особливо, в умовах 
фінансової кризи. Одним із варіантів вирішення цих 
проблем може бути лізинг, що поєднує всі елементи 
зовнішньоторговельних, кредитних і інвестиційних 
операцій. Лізингові відносини в Україні набули свого 
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легального статусу в 1997 р. із прийняттям Закону України 
«Про лізинг», який у редакції Закону України № 1381-IV 
від 11 грудня 2003 р. отримав назву «Про фінансовий 
лізинг». Саме з 2004 р. розпочинається розвиток 
лізингового бізнесу в Україні. 

 У країнах із розвиненою ринковою економікою 
лізинг становить майже третину інвестицій в основні 
засоби, а в решті країн із високими показниками зростання 
– від 10 до 15 % (в Україні – лише 1,5 %). У таких країнах 
Східної Європи, як Естонія, Чеська Республіка, Угорщина, 
Польща, а також Росія, співвідношення річного обсягу 
ринку лізингу та ВВП коливається від 2 до 5 % (в Україні – 
всього 0,3 %). 

Незважаючи на активний розвиток фінансової 
системи, ринок лізингових послуг в Україні перебуває на 
стадії становлення. При цьому активізація лізингових 
операцій істотно впливає на розширення реального 
сектору економіки України. За 2012 рік в Україні 
зареєстровано 217 лізингодавців, але фактично з них 
працюють на ринку лізингових послуг не більше 20 [141]. 

Згідно з даними Асоціації «Українське об’єднання 
лізингодавців», на 3-й квартал 2013 р. вартість діючих угод 
досягла найбільшого свого значення в Україні за період від 
1-го кварталу 2009 р. і становить 68,3 млрд грн. Це 
пов’язано із тим, що кількість угод, укладених у 3-му 
кварталі 2013 р. була 2486, їхня загальна вартість 
дорівнювала 24 605,6 млн грн, що значно перевищує всі 
попередні вартості. Кількість угод становила 22 313.[64, 
с.49]. 

Такі зміни відобразилися і на зростанні частки 
лізингу у ВВП та в інвестиціях в основні засоби (рис. 5.1).  

У 2007 р. частка лізингу у ВВП становила 2,34%, 
тобто зросла протягом року більш ніж утричі. Частка 
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лізингу в інвестиціях в основні засоби збільшилася в 2007 
р. в 3,1 разу, досягнувши рекордного значення - 8,97%. 

 

 
 

Рис. 5.1. Динаміка частки лізингу у ВВП та в інвестиціях в 
основний капітал в Україні протягом 2003-2011 рр., %           

[99, с.116]. 
 

Серед договорів фінансового лізингу в Україні 
переважають договори в галузі транспорту, сільського 
господарства, будівництва та сфери послуг. Така 
структурованість договорів фінансового лізингу показує, 
що за рахунок лізингу відбувається модернізація тих 
галузей, де знос основних активів є найбільшим. Зокрема, 
станом на 01.01.2011 р. у транспортній галузі цей показник 
становив 94,4%, у сільському господарстві – 41%, у 
будівельній галузі – 50%. Протягом 2005-2007 рр. відбувся 
значний приплив іноземного капіталу на вітчизняний 
ринок лізингу. Основною причиною цього став процес 
експансії іноземного капіталу в банківський сектор 
України.  
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Динаміка розвитку такого фінансового інструменту, 
як лізинг, в Україні зростає, але в Україні ще до 
теперішнього часу зберегаються сигнали, що свідчать про 
неповноту цього розвитку. Варто звернути увагу на графік 
вартісного розподілу лізингу за галузями. В Україні 
основна вартість припадає на індустрію транспорту, а саме 
- лізинг легкових автомобілів. У той же час у розвинутих 
країнах Європи вартісний розподіл лізингу за галузями 
більш диверсифікований, не дивлячись на те, що лізинг не- 
рухомості розвинутий тільки у деяких країнах. Рис. 5.2. 
Вартісний розподіл лізингу за галузями 

 

 
 

Рис. 5.2. Динаміка вартісного розподілу договорів 
фінансового лізингу за галузями економіки в Україні 

протягом 2007-2011 рр., % [99, с.117]. 
 

Ринкова економіка поставила перед підприємствами 
ряд проблем, головною з яких  є можливість затвердитися 
в умовах зростаючої конкуренції, скорочення ринку збуту 
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через невисокі ціни на продукцію і неплатоспроможність 
клієнтів, проблеми пошуку постачальників сировини 
матеріалів і обмеженості фінансових ресурсів.За 
експертними оцінками, потенційна місткість ринку 
лізингових послуг в Україні є дуже вагомою – 12-14 млрд. 
доларів, а за умови нормального розвитку цей ринок вже в 
найближчі 1-2 роки міг би використовувати 1,2-1,5 млрд. 
доларів інвестицій. 

 Фахівцями виділяються такі показники, що 
сприяють розвитку лізингу в Україні: попит на лізингові 
послуги значно перевищує пропозицію (співвідношення 
10:1); цей вид діяльності не вимагає ліцензування; 
експортно-імпортні лізингові операції не виснажують 
валютні резерви і не впливають на сальдо платіжного 
балансу країни. 

Теперішня економічна ситуація в Україні, на думку 
фахівців, сприяє розвитку лізингових відносин. Однак, при 
цьому є ряд факторів, що стримують розвиток лізингу в 
Україні. Як відзначають Я.П. Шумелда, І.В. Білик, М.М. 
Федорко: «Насамперед, це відсутність відповідних 
економічних умов і економічної стабільності. Крім того, 
існуюча тенденція економіки не дає можливості 
«висвітлювати» реальні джерела й обсяги фінансування. 
Незавершеність економічних реформ не залучає 
приватного власника...Далеко не останнє – відсутність 
достатніх гарантій лізингових операцій.» [243, с.129]. 
Економіст М.В. Стукало виділяє також такі проблеми, як: 
відсутність офіційних статистичних даних; питання, 
пов'язані з міжнародним маркетингом, фінансами, 
оподатковуванням і бухгалтерським обліком [210, с.128]. 

Форма лізингу приміряє протиріччя між 
підприємством, у якого немає засобів на модернізацію і 
банком, що без особливого бажання дає цьому 
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підприємству кредит, оскільки немає достатніх гарантій 
повернення інвестованих засобів. Лізингова операція 
вигідна тим, що в ній усі беруть участь, одна сторона 
одержує кредит, який виплачує поетапно, і необхідне 
устаткування, інша сторона - гарантію повернення 
кредиту, оскільки об'єкт лізингу є власністю лізингодавця 
чи банку, що фінансує лізингову операцію, до 
надходження останнього платежу.  

Насамперед, необхідно визначити, у чому ж 
сутність лізингу, яка його природа і потенціал, принципи й 
організаційні форми. Тільки пізнання всього економічного 
механізму і переваг, що закладені в системі лізингу як для 
підприємця і користувача майном, так і для фінансово-
кредитних установ і посередницьких структур, дозволить 
осмислити необхідність і можливість широкого його 
використання в практичній підприємницькій діяльності.  

Звернемо увагу на походження терміну "лізинг" і 
з'ясуємо, яким чином визначають лізингові операції в 
економічній літературі. 

Термін "лізинг" походить від англійського дієслова 
"to lеаsе", що означає здавати й брати майно в оренду. 
Корінь "ліз" у перекладі з грецького означає розчинення. 
Адекватні поняття маються: у німецькій мові - mitvetrtrag 
kredit, іспанській - arrendamiento financiero, італійській мові 
- credito аггеndамеіntо, але в багатьох країнах термін 
"1easing" використовується частіше, ніж його еквівалент 
мовою країни. В українській мові еквівалента терміну 
"лізинг" немає. 

В економічній літературі не існує єдиного 
загальновизнаного поняття "лізинг". Обумовлено це, 
насамперед, відмінностями в законодавствах різних країн 
світу. Так, у Франції лізингова операція розглядається як 
оренда з опціоном покупки наприкінці контракту за ціною, 
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що включає орендну плату. У Великобританії терміном 
"лізинг" і похідними від нього називаються практично усі 
види оренди і лізингу в сучасному розумінні. Операції з 
придбання лізинговими компаніями устаткування для 
передачі корпорації в оренду в Сполучених Штатах 
Америки і Японії вважаються лізинговими. В Австрії, 
Нідерландах і Німеччині лізингом вважають операції з 
прокату автомобілів, комп'ютерів, а також операції з 
реконструкції великих підприємств. Під лізинговою 
операцією в Бельгії розуміють фінансову оренду. 
Законодавство України визначає його як підприємницьку 
діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи 
залучених фінансових коштів і полягає в наданні 
лізингодавцем у виключне користування на визначений 
термін лізингоотримувачу майна, що є власністю 
лізингодавця або набувається ним у власність за 
дорученням і погодженням з лізингоотримувачем у 
відповідного продавця майна, за умови сплати 
лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів. 
Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, 
визначена індивідуальними ознаками та віднесена 
відповідно до законодавства до основних фондів. Не 
можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші 
природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та 
їхні відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, 
дільниці). Майно, що перебуває в державній або 
комунальній власності та щодо якого відсутня заборона 
передачі в користування та/або володіння, може бути 
передане в лізинг [108]. 

Економічна сутність лізингу протягом тривалого 
часу залишається спірною. Одні розглядають лізинг як 
своєрідний спосіб кредитування підприємницької 
діяльності, другі ототожнюють його з довгостроковою 



 
 

206 
 

орендою чи однією з її форм, що, у свою чергу, зводиться 
до найманих або довгострокових відносин, треті вважають 
лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів 
виробництва чи право користування чужим майном, а 
четверті інтерпретують лізинг, як дії за чужий рахунок, 
тобто управління чужим майном за дорученням довірителя 
[9, 18, 24, 27, 28, 52,  198, 199 ]. 

Різноманіття і суперечливість поглядів пояснюється 
в основному недостатньою розробкою теоретичних питань 
лізингу, і, як результат, відсутністю єдиного методичного 
підходу на практиці. Сучасне розуміння лізингу пов'язане з 
класичними принципами римського права з 
розмежуванням власника і користувача майном. 
Виникнення і саме існування його як особливого виду 
бізнесу засновано на можливості розподілу компонентів 
власності на два важливих правових повноваження - 
користування річчю, тобто її пристосування відповідно до 
призначення і мети отримання доходу й інших вигід і саме 
право власності як право панування особистості над 
об'єктом власності.  

Багатовіковим досвідом доведено, що багатство, у 
кінцевому рахунку складається не просто в тім, щоб 
володіти власністю, а в ефективному її використанні. 
Особливість полягає в тому, що об'єкт лізингу водночас 
виступає як власність лізингодавця і як функція капіталу 
лізингодавця. Звідси, насамперед, випливає, що лізинг - це 
спосіб реалізації відносин власності, що виражає 
визначений стан продуктивних сил і виробничих відносин, 
з якими він знаходиться в тісному взаємозв'язку.  

Особлива економічна роль лізингової діяльності 
саме і полягає в тому, що з одного боку, вона сприяє 
становленню приватної власності на засоби виробництва, а 
з іншої веде до її подолання, зміни власника і 
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розпорядника. 
У процесі лізингу відбувається саморозвиток і 

державної власності, а за певних умов - перетворення її в 
загальну, спільну або пайову. Вкладаючи свої засоби і 
працю в поліпшення основних активів, лізингоодержувачі 
стають вже не тільки власниками, але й власниками такого 
приросту. У результаті в лізингу досягається рішення 
подвійності загальної власності, що належить усім діючим 
підприємцям разом і водночас кожному окремо. Можна 
навіть стверджувати, що дійсно, лізинг має місце тільки в 
тих випадках, коли використана форма веде підприємства 
до виникнення загальної (колективної) власності і 
приватної власності на засоби виробництва і результати 
праці. У той же час будь-який вид власності не виключає 
лізингову форму її використання. 

Як відомо, не існує форми без змісту, що визначає 
форму, а остання, у свою чергу, діє на зміст і не існує без 
нього. Лізинг взагалі є формою підприємницької 
діяльності, що відображає відношення власності й 
інвестування, як особливу систему господарювання. 
Однак, як усяке самостійне явище, як економічна 
категорія, він має свій власний зміст і різні форми прояву, 
які можна представити за різними ступенями конкретності. 
Оскільки лізинг виражає визначену взаємодію елементів 
продуктивних сил і виробничих відносин, то він має 
матеріально-речовинну форму і соціально-економічний 
зміст. 

 Соціально-економічний зміст лізингу визначається 
відносинами власності і спільної економічної діяльності 
вертикально і горизонтально (із власником, суспільством 
тощо), а також умовами трансформації власності. 
Матеріально-речовинна сторона лізингу характеризується 
організаційно-правовими формами виробництва, наймом 
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усіх  частин речовинних елементів підприємницької 
діяльності, купівлею - продажем майна й умовами 
кредитування. Лізинг має складну економічну основу і 
зберігає в собі водночас суттєві особливості кредитних 
угод інвестиційної та орендної діяльності, що тісно 
поєднуються одна з одною, утворює у власності нову 
організаційно-правову форму бізнесу. У ньому 
реалізується комплекс майнових відносин, які пов'язані з 
передачею засобів виробництва в тимчасове користування 
шляхом їх купівлі та з наступною передачею в оренду. 
Тому, визначення лізингу з позиції тільки орендної угоди 
трьох учасників не може адекватно виражати його 
сутність.  

Більшість авторів цілком ототожнюють лізинг із 
довгостроковою орендою машин чи устаткування, 
договором оренди машин і устаткування, придбаних 
орендодавцем для орендаря з метою їхнього виробничого 
використання, при збереженні права власності на них за 
орендодавцем на весь термін договору. Не можна 
погодитися з такою думкою, оскільки лізинг і оренда - це 
різні економічні поняття, що підтверджують проведені 
дослідження. 

Не схожою на інші визначення лізингу є дефініція 
Брейлі Р. і Майєрса С. - "угода про оренду тривалістю 
більше за рік, яка передбачає серію фіксованих виплат" 
[38, с. 715]. Тобто, про викуп лізингового майна мови не 
йдеться. 

Актуальним і складним питанням є розмежування 
понять оренди й лізингу майна. У різних країнах воно 
виражається по-різному. Так, у Франції, Португалії, 
Іспанії, Бельгії, Росії існують спеціальні норми, що 
регламентують лізингові відносини. У США, Японії, 
Німеччини питання лізингу регулюються загальними 
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нормами права на оренду. У законодавстві України оренда 
і лізинг ототожнюються, що, у свою чергу, призвело до 
появи в нормативно-методичних матеріалах Міністерства 
фінансів України таких термінів, як "оперативна оренда" і 
"фінансова оренда".  

Проте, правове регулювання оренди майна, 
особливо державного, і лізингу мають значні відмінності. 
Тому правильна класифікація того або іншого договору 
майнового найму має велике практичне значення. 

Порівняння норм діючого законодавства про лізинг 
і оренду свідчить про значні відмінності в їхньому 
правовому регулюванні. Лізинг відрізняється від оренди 
більш широким і якісно новим складом платежів.  

Якщо орендна плата є платою за користування 
орендним майном, то лізинговий платіж містить у собі, 
крім винагороди лізингодавцю (за всю операцію, а не 
тільки за надання майна в користування), ще й плату за 
кредит і відшкодування частини вартості майна. Діяльність 
лізингодавця-інвестора принципово відрізняється від 
діяльності орендодавця, а роль лізингоодержувача є більш 
активною, чим роль орендаря. 

Ми цілком згодні з думкою Я.Б. Усенко, який 
вказує, що однаковий підхід до оподатковування 
лізингових і орендних операцій цілком припустимий, але 
це не означає, що ці поняття є тотожними [219, с. 58]. 

Серед фахівців дотепер немає єдиної точки зору на 
взаємовідношення оренди і лізингу як форм майнового 
найму. Деякі фахівці ототожнюють оренду з оперативним 
лізингом [182], інші, навпаки, вважають лізинг однією з 
форм оренди [104]. 

На відміну від простої оренди, лізинг вимагає 
залучення значних обсягів банківських позик для 
придбання машин і устаткування лізингодавцем для 
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лізингоодержувача, що вимагає участі банківського 
капіталу в здійсненні лізингових операцій.  

Таким чином, як бачимо, є ряд істотних 
розбіжностей між орендою і лізингом і ототожнення 
оренди з лізингом, зокрема, оперативним лізингом, на наш 
погляд, є неправомірним. Детально про відміні риси між 
лізингом і орендою викладене в [61, 242]. 

Розуміння лізингу як довгострокової оренди, що має 
місце в економічних публікаціях, не вичерпує всієї 
сутності лізингу. Окремі види лізингу нагадують оренду з 
викупом, продаж або прокат. Однак за своїм економічним 
змістом лізинг істотно відрізняється від них.                                         

На відміну від прокату, договори лізингу 
складаються на більш тривалий термін. Існують 
відмінності й у складі суб'єктів угоди: при побутовому 
прокаті майно надається приватним особам. Якщо у 
випадку прокату об’єкт орендованого майна пропонує 
орендодавець, то при лізингу його вибирає 
лізингоодержувач.  

Як правило, на момент підписання лізингової угоди 
об'єкти лізингу не є власністю лізингодавця. У прокат 
надаються споживчі товари - речі для індивідуального або 
групового користування без одержання орендарем 
прибутку від них, а при лізингу - основні засоби, 
призначені для виробництва продукції або надання послуг. 

Крім того, відсутня можливість придбання об'єктів 
прокату у власність користувача після закінчення терміну 
дії договору. На підставі проведених досліджень визначено 
взаємозв'язок прокату й лізингу (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1. 
Взаємозв'язок і відмінні риси прокату і лізингу 

Ознака порівняння 
 

Прокат 
 

Лізинг 

 1. Тривалість 
угоди 

 

Короткострокові 
 (до чотирьох місяців) 

 

Коротко- і довгострокові 
 

2. Збереження 
майна на балансі 

 

У прокатної служби 
 

При оперативному лізингу 
- у лізингодавця, при 

фінансової – у 
лізингоодержувача 

3. Визначення 
об'єкту угод 

 

Прокатна служба 
 

Вид об'єкту лізингу 
визначає 

лізингоодержувач 
 

4. Здійснення 
ремонту 
майна 

Прокатна служба 
 

Як лізингодавець, так і 
лізингоодержувач 

 
5. Можливість 
викупу майна 

Не здійснюється 
 

Можливий 
 

 

Інша група дослідників вважає лізинг 
підприємницькою діяльністю, що, на нашу думку, не 
зовсім коректно, адже поняття підприємницька діяльність 
є досить широким. 

Крім того, існує погляд, що лізинг є способом 
фінансування інвестицій. Так, у Ж. Матука, лізинг - це 
операція повного фінансування капіталовкладень за 
рахунок зовнішніх джерел капіталу, без самофінансування. 
Вона була створена для того, щоб дати підприємствам 
можливість здійснювати капіталовкладення, зберігаючи 
фінансову ліквідність, що їм може бути потрібна в 
оборотному капіталі чи для інших капіталовкладень [149, 
с. 164]. В. Хойєр відзначає, що лізинг відноситься до 
"близького до банківської форми фінансування, що може 
здійснюватися торгово-промисловими підприємствами як 
побічна операція" [231, с. 111]. Суперечливими поглядами 



 
 

212 
 

на сутність лізингу вважаємо визначення лізингу А.Г. 
Асланяном як "нового методу фінансування компаній і 
рішення проблем компаній, що виникають у результаті 
високих темпів науково-технічного прогресу" [5, с. 15]. 
Автором названі функції лізингу, а не його визначення. 

Не можна погодитися з позицією другої групи 
науковців, що порівнюють лізинг із договором оренди. На 
нашу думку, договір є підставою для здійснення 
відповідних операцій між зацікавленими сторонами, а не 
фактично самим процесом здійснення діяльності. Не 
зовсім правильним вважаємо визначення лізингу Д. 
Рябушинським як "процесу виконання договору лізингу" 
[191, с. 35]. 

При цьому загальноприйнятим є визначення лізингу 
як договору, укладеного двома сторонами, відповідно 
якому одна сторона (лізингодавець) надає в користування 
іншій стороні (лізингоодержувачу) майно на визначений 
період і за визначену плату. 

Окремі автори називають лізинг інвестиційною 
діяльністю. Зокрема, В.М. Жук, вважає лізинг "видом 
інвестиційної діяльності, при якому у виробництво 
вкладаються не грошові, а основні засоби" [103, с. 33]. 
Основні засоби, на наш погляд, не вкладаються у 
виробництво, а беруть безпосередню участь у процесі 
виробництва і відновлюються за допомогою лізингу. Не 
можна погодитися з думкою М. Коваленка і Ю. Човнюка, 
які вважають, що лізинг "виникає в зв'язку з купівлею у 
власність майна і його подальшим наданням у тимчасове 
платне користування" [126, с. 29]. Адже в більшості 
випадків лізингова операція закінчується викупом майна 
лізингоодержувачем. Проте, погоджуємося з  авторами і 
представниками шостої групи вчених, що визначають 
лізинг як комплекс економічних відносин.  
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Найбільш удалим, на наш погляд, є визначення І.Д. 
Бурковського, що під лізингом розуміє "комплекс 
майново-правових відносин у зв'язку з наданням 
лізингоодержувачу у виняткове користування на певний 
строк (за умови сплати періодичних лізингових платежів) 
майна лізингодавця (у багатьох випадках - з наступним 
його викупом лізингоодержувачем)" [45, с. 36]. На нашу 
думку, лізинг - комплекс економіко-правових відносин, що 
виникають при передачі майна в тимчасове користування, 
придбаного спеціально для лізингоодержувача із правом 
подальшого викупу, за відповідну плату, на певний строк і 
на відповідних умовах, які обумовлені угодою 
лізингодавця.  

Таким чином, лізинг у діловому обороті має більш 
широку природу, чим оренда, і зберігає в собі водночас 
властивості кредитної угоди, інвестиційної й орендної 
діяльності, що тісно поєднуються, утворюють нову 
організаційну і правову форму бізнесу.  

Класичному лізингу властивий трьохсторонній 
характер взаємовідносин. Це обумовлено тими суб'єктами, 
що беруть участь у лізинговій угоді. По-перше, це власник 
майна, що передає його в користування на умовах 
лізингової угоди, - лізингодавець. З його боку можуть 
виступати: 

• установа банку чи його філія, у статуті якого 
передбачений цей вид підприємництва; 

• фінансова лізингова компанія, створена спеціально 
для здійснення лізингових операцій, основною і фактично 
єдиною функцією якої, є оплата майна, тобто фінансування 
угоди; 

• спеціалізована лізингова компанія, що крім 
фінансового забезпечення угоди бере на себе весь 
комплекс послуг нефінансового характеру: утримання, 
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ремонт майна, заміна зношених частин, консультації з його 
використання; 

• будь-яка фірма чи підприємство, для яких лізинг 
не профілююча, але й не заборонена статутом сфера 
підприємництва, і які мають фінансові джерела для 
проведення лізингових операцій. 

По-друге, це користувач майна - лізингоодержувач, 
яким може бути юридична особа будь-якої організаційно-
правової форми: державне чи приватне підприємство, 
кооператив, акціонерне товариство, товариство. 

По-третє, це постачальник - продавець майна 
майбутньому власнику -лізингоодержувачу. 
Постачальником може бути будь-яка юридична особа: 
виробник майна, постачальницько-збутова, торгова 
організація  тощо. 

У класичній лізинговій угоді взаємини між 
суб'єктами будуються за наступною схемою: майбутній 
лізингоодержувач, що нуждається у визначених видах 
майна, самостійно підбирає постачальника, що володіє цим 
майном. У силу відсутності власних засобів і доступу до 
позикових засобів для придбання його у власність він 
звертається до майбутнього лізингодавця, що має 
необхідні фінансові засоби, із проханням про участь в 
угоді. Участь лізингодавця виражається в покупці їм майна 
в постачальника у власність і наступній його передачі 
лізингоодержувачу в тимчасове користування на 
обговорених у лізинговій угоді  умовах. 

У залежності від економічних умов кількість 
учасників угоди може розширюватися чи скорочуватися. 
За кордоном при великих багатомільйонних угодах 
можливе збільшення числа учасників до 6-7, у їхньому 
числі можуть бути брокерські фірми, трастові корпорації, 
що фінансують установи тощо. Основою будь-якої 
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лізингової угоди є фінансова, а точніше, кредитна 
операція. Лізингодавець надає користувачу свого роду 
фінансову послугу: він придбає майно у власність за повну 
вартість і за рахунок періодичних внесків відшкодовує цю 
вартість. Тому, виходячи із фінансової сторони відносин, 
лізинг розглядають як одну з форм кредитування машин і 
устаткування, альтернативну традиційній банківській 
позичці. Лізинг, як приваблива форма інвестування, 
виконує водночас чотири функції: фінансову, виробничу, 
збутову та функцію одержання податкових і 
амортизаційних пільг. 

Фінансова функція виявляється в звільненні 
товаровиробника від одночасної  оплати  повної  вартості  
необхідних  засобів  і наданні йому довгострокового 
кредиту. Виробнича функція лізингу складається у 
вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового 
використання, а не придбання машин, що дорого 
коштують і морально застарівають, що є ефективним 
способом матеріально-технічного постачання виробництва 
і доступу до новітньої техніки, НТП. При повному лізингу 
передача майна може супроводжуватися широким 
сервісом: технічним обслуговуванням, страхуванням, 
забезпеченням сировиною, робочою силою тощо. Функція 
збуту - розширення кола споживачів і завоювання нових 
ринків збуту. Залучення в сферу лізингу тих, хто не може 
відразу купити те чи інше майно. 

Функція отримання податкових і амортизаційних 
пільг має наступні особливості: 

а) узяте в лізинг майно може не відображатися в 
балансі користувача, оскільки право власності зберігається 
за лізингодавцем; 

б) лізингові платежі відносяться на собівартість 
зробленої продукції (послуг), що відповідно знижує 
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оподатковуваний прибуток; 
в) використання прискореної амортизації, що 

нараховується не на базі терміну служби об'єкту лізингу, а 
виходячи з терміну контракту, знижує оподатковуваний 
прибуток і прискорює відновлення основних активів. У 
результаті лізинг сприяє диверсифікованості пропозицій. 
Залучаючи нові об'єкти у свою сферу, розвиває і 
диверсифікує ринок засобів виробництва, скорочує цикл 
освоєння нових поколінь техніки. 

Таким чином , лізинг, як складне соціально-
економічне явище, виконує важливі завдання з 
формування багатофункціональної економіки й активізації 
виробничої діяльності. Узагальнюючи вищевикладене 
відзначимо, що в загальному економічному змісті лізинг - 
це комплекс майнових відносин, що забезпечує технічне 
переозброєння підприємств і прискорення науково-
технічного прогресу за допомогою прямих інвестицій у 
матеріальній і грошовій формах.  

Законом України "Про лізинг" виділені фінансовий і 
оперативний види лізингу, які представлені зворотною, 
пайовою та міжнародною формами. Законодавче 
визначення лише двох видів і трьох форм лізингу є 
недостатнім у силу вимог практики. З відомих близько 40 
видів лізингових операцій варто було б виділити 
розповсюджені у світі грошовий, компенсаційний і 
змішаний лізинг, що відрізняються формою лізингових 
платежів.  

Є недоліки у визначенні Законом понять 
фінансового й оперативного лізингу. Відзначається, що 
при фінансовому лізингу об'єкт передається в лізинг на 
термін, не менше терміну, за який амортизується 60 
відсотків вартості об'єкта лізингу, а при оперативному - на 
термін, менше терміну, за який амортизується 90 відсотків 
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вартості об'єкту лізингу. За кількісним критерієм, що 
представлені як основний, договори лізингу з терміном дії 
60-90 % від терміну повної амортизації об'єкту лізингу 
підпадають під обидва визначення. Другий критерій - 
можливість викупу майна - є якісним і тому може бути 
головним.  

На нашу думку, основним критерієм відмінності 
фінансового й оперативного лізингу є перехід права 
власності на об'єкт лізингу чи викуп його 
лізингоодержувачем за залишковою вартістю при 
фінансовому лізингу і необхідність повернення об'єкту 
лізингодавцю при оперативному лізингу. У табл. 5.2. 
приведена порівняльна характеристика фінансового та 
оперативного лізингу.  

 
Таблиця 5.2 

Порівняльна характеристика фінансового й оперативного 
лізингу 

№  
з/п 
 

Критерії 
 

Фінансовий лізинг 
 

Оперативний лізинг 
 

1 
 Терміни лізингу 

 

не менше 60 % 
вартості об'єкта 

лізингу 
 

не менше 90 % вартості 
об'єкта лізингу 

 

2 
 

Окупність об'єкту 
лізингу 

 

передбачає повну 
окупність (100 %) 
об'єкту лізингу 

 

не передбачає повну 
окупність об'єкту 

лізингу 
 3 

 
Перехід права 

власності на об'єкт 
лізингу 

 

передбачає перехід 
права власності 

 

не передбачає перехід 
права власності 

 

4 
 

Право викупу 
об'єкту лізингу 

 

передбачається 
 

не передбачається 
 

5 
 Порядок обліку 

об'єкта 
об'єкт лізингу 
переводиться 

об'єкт лізингу 
залишається 
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Для розмежування фінансового та оперативного 
лізингу можна було б застосовувати критерії, 
рекомендовані Комітетом з міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (ІАSС). Міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку 17 "Облік оренди" приведені 
чотири ознаки, при наявності яких лізинг може бути 
визнаний фінансовим. Варто також звернути увагу на те, 
що цей документ має рекомендаційний характер і не є 
обов'язковим для застосування в будь-якій країні світу.  

Методологічні принципи формування в 
бухгалтерському обліку інформації про оренду 
необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності 
викладені в П(С)БО 14 «Оренда», затвердженому наказом 
Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, у 
якому оренда класифікується як фінансова й операційна. 
Критерії розподілу операційної та фінансової оренди 
(лізингу) повторюють МСБО 17 і базуються на тому, якою 
мірою ризики і винагороди, пов'язані з правом власності на 
орендований актив, стосуються орендодавця 
(лізингодавця) і орендаря (лізингоодержувача). Вимоги до 
класифікації фінансового лізингу в П(С)БО 14 у порівнянні 
з рекомендаціями МСБО 17 значно суворіше: досить лише 
одного з приведених на рис. 5.3 ознак, щоб обов'язково 
визнати лізинг фінансовим, тоді як у МСБО 17 при 
наявності більшості цих ознак рекомендовано визнавати 
лізинг фінансовим.   

Норми П(С)БО 14 «Оренда» застосовуються 
підприємствами, підприємствами й іншими юридичними 
особами незалежно від форм власності, крім бюджетних 
установ. Згідно П(С)БО 14 оренда - угода, на підставі якої 
орендар здобуває право користування необоротним 
активом за плату протягом погодженого з орендодавцем 
терміну. 
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Рис. 5.3. Класифікація лізингу згідно МСБО 17 

 
Класифікація видів оренди (операційна і фінансова) 

заснована на тому принципі, який визначає ступені ризиків 
і винагород, пов'язаних із правом власності на 
орендований актив,  що відносяться до орендодавця або 
орендаря.  

Нет 

Ні 

Ні 

Ні 

Право власності передається на 
кінець строку лізингу 
лізингоодержувачу 

Договір лізингу має право на 
придбання активів на вигідних 
умовах 

Строк лізингу складає більшу 
частину  сроку корисної експлуатації 
активу 

Поточна вартість мінімальних 
лізингових платежів перевищує 
справедливу вартість актива або в 
значній мірі  дорівнює цій вартості   

Оперативний лізинг 

Фінансовий лізинг 

так 

 

так 

 

Ні 



 
 

220 
 

Результати аналізу економічної літератури свідчать 
про те, що класифікації лізингових операцій, приведені в 
роботах згаданих авторів, мають певні відмінності, що 
обумовлено різними завданнями, поставленими перед 
вченими. Лізинг не є однотипним для всіх країн світу 
(табл. 5.3), що пов'язано із юридичною інтерпретацією 
договору лізингу, оподатковуванням і бухгалтерським 
обліком лізингових операцій. 

Таблиця 5.3  
Види лізингу в різних країнах світу 

 
№ 
з/п 
 

Країна 
 

Види лізингу 
 

1 
 

Великобритані
я 
 

1) оперативний (ринковий)  
2) фінансовий  
3) багатомільйонний  
4) проміжний 

2 
 

Франція 
 

1) кредитна оренда (фінансовий лізинг)  
2) просте постачання (оперативний лізинг без опціону 
на покупку)  
3) постачання з опціоном на покупку  
4) лізинг нерухомості 

3 
 

Німеччина 
 

1) з повною виплатою вартості об'єкта  
2) з неповною виплатою вартості об'єкта  
3) з опціоном на покупку  
4) без опціону на покупку 

4 
 

Італія 
 

1) оперативний  
2) фінансовий  
3) зворотний 
 5 

 
США 
 

1) поточний  
2) капітальний 
 6 

 
Росія 
 

1) фінансовий  
2) оперативний 
 

7 Україна 1) фінансовий  
2) оперативний 
3) зворотний  

 
У зв'язку з тим, що в більшості країн відсутнє 

спеціальне законодавство з лізингу, його розподіл на 
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фінансовий і оперативний визначається бухгалтерським і 
податковим аспектами. Ці два види лізингу є основними 
його формами в більшості країн світу. Існують країни, де 
законодавчі акти не виділяють ці різновиди лізингу. Проте, 
у більшості країн (США, Великобританія, Франція) такий 
розподіл застосовується. 

Проблема класифікації лізингових операцій набуває 
важливого значення для підприємства в цілях 
бухгалтерського обліку, адже оперативний і фінансовий 
лізинг відрізняються за економічним змістом, унаслідок 
чого по-різному відображаються в обліку. Крім того, вид 
лізингових операцій залежать умови договору лізингу, 
права й зобов'язання лізингодавця і лізингоодержувача. У 
залежності від передбачених учасниками лізингової угоди 
умов в одному договорі можуть застосовуватися різні види 
лізингу, границі між якими не завжди виділяються 
належним чином. 

Таким чином, правильна побудова класифікації 
повинна задовольняти вимоги і враховувати особливості 
тієї науки, у межах і для потреб якої здійснюється 
класифікація даної області знань. Одним із шляхів 
досягнення цього є правильний вибір ознаки класифікації 
заданої сукупності. 

У більшості запропонованих авторами 
класифікаціях лізингу не враховуються потреби 
бухгалтерського обліку. Тому, диференціація лізингових 
операцій за окремими ознаками, що виділяються різними 
авторами в економічній літературі, призводить до 
неоднозначного тлумачення, а також вимагає уточнення 
для цілей бухгалтерського обліку. 

На наш погляд, у залежності від ознак, що важливо 
брати до уваги для потреб бухгалтерського обліку, лізинг 
варто класифікувати наступним чином (рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. Узагальнена класификація лізингових операцій з 
позиції бухгалтерського обліку 

 

Нами виділено чотири основних ознаки, що 
покладено в основу класифікації лізингових операцій. 
Саме вони мають принципове значення при відображенні 
лізингових операцій у бухгалтерському обліку.  

Так, кількість учасників впливає на організацію 
аналітичного обліку контрагентів і дозволяє контролювати 
своєчасність розрахунків між суб'єктами лізингових 
операцій. Рухоме майно і нерухомість, що надаються в 

Класифікаційні ознаки 
лізинга 

♦  Двухсторонні 
♦  Трьохсторонні  
♦  Багатосторонні   

♦  Лізинг рухомого 
майна  
♦  Лізинг нерухомості  

За кількістю 
учасників 

За типом майна 

♦ Фінансовий   
♦ Операційний 

♦  Внутришньонаціональ-
ний  
♦  Міжнародний  

За правом власності 

За сектором ринку 
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лізинг, відображаються на різних субрахунках 
бухгалтерського обліку. Важливе значення має розподіл 
лізингу на оперативний і фінансовий, оскільки саме від 
цього залежить порядок обліку лізингового майна на 
балансі підприємства або поза ним. Облік лізингових 
операцій при зовнішньоекономічній діяльності має свої 
особливості, тому нами виділена така ознака класифікації, 
як сектор ринку. Наведена нами узагальнена класифікація 
дозволить вирішувати питання, що виникають при обліку 
лізингових операцій у практичній діяльності підприємств. 

Вважаємо за доцільне рекомендувати бухгалтерам 
підприємств, які підійшли до вивчення нормативно-
правової бази, що регулює відносини за договорами 
лізингу при організації лізингових операцій звертати увагу 
на суть наступних основних понять: 

- лізинг - вид інвестиційної діяльності з придбання 
майна та передачі його на підставі договору лізингу 
фізичним або юридичним особам за певну плату, на 
певний термін і на визначених умовах, обумовлених 
договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем; 

- фінансовий лізинг - вид лізингу, при якому 
лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане 
лізингоодержувачем майно у певного продавця і передати 
лізингоодержувачу дане майно в якості предмету лізингу 
за певну плату, на певний термін і на певних умовах у 
тимчасове володіння і використання. Предмет лізингу 
переходить у власність лізингоодержувача після 
закінчення терміну дії договору лізингу або до його 
закінчення за умови виплати лізингоодержувачем повної 
суми, передбаченої договором лізингу, якщо інше не 
передбачено договором лізингу; 

- предмет лізингу, переданий лізингоодержувачу за 
договором фінансового лізингу, враховується на балансі 
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лізингодавця або лізингоодержувача за угодою сторін;  
- взаєморозрахунки лізингодавця і 

лізингоодержувача здійснюються в формі лізингових 
платежів, що включають відшкодування інвестиційних 
витрат і винагород лізингодавця. Під загальною сумою 
відшкодування інвестиційних витрат і виплатою винагород 
розуміється загальна сума лізингового договору. 
Винагорода лізингодавця - грошова сума, передбачена 
договором лізингу понад відшкодування інвестиційних 
витрат; 

- розмір, спосіб, форма і періодичність виплат 
встановлюються в договорі за згодою сторін. Лізингові 
платежі відносяться на собівартість продукції (робіт, 
послуг) лізингоодержувача; 

- сторони договору лізингу мають право за 
взаємною згодою приміняти прискорену амортизацію 
предмету лізингу. Амортизаційні відрахування здійснює 
балансоутримувач предмету лізингу, коефіцієнт 
прискорення при цьому не повинен перевищувати 3. 

Найбільш істотний вплив на порядок відображення 
в обліку лізингових операцій надає умова договору, що 
визначає, в кого із сторін угоди відображається на балансі 
предмет лізингу - у лізингодавця або у лізингоодержувача. 

Таким чином, грамотне використання основних 
переваг лізингу, що виявляються в активізації власного 
капіталу, гнучкості лізингових платежів,   отримання   
кваліфікованого сервісного обслуговування, сприяє 
підвищенню ефективності інвестицій і модернізації 
виробництва. В Україні одним з найбільш привабливих, з 
погляду впровадження лізингу, є сектор малого 
підприємництва, у тому числі і торговельні підприємства. 
У перспективі можна розраховувати на зростання інтересу 
до лізингу й в інших галузях. 
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Отже, з огляду на тепершню економічну ситуацію в 
Україні не можна не визнати, що потреба в лізингу стоїть 
дуже гостро. Адже активне впровадження лізингових 
операцій сприяє оновленню основного капіталу завдяки 
збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел 
фінансування інвестицій. Крім того, розвиток лізингу 
стимулює підвищення ефективності кредитної політики 
банків у результаті створення конкурентного середовища 
між джерелами фінансування. З метою активізації 
розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс 
заходів, який передбачає: створення сприятливої 
законодавчої бази для суб'єктів лізингової діяльності, 
розвиток механізму сублізингу, удосконалення системи 
оподаткування, кредитування, амортизації; розширення 
структур лізингу, впровадження різноманітних джерел 
фінансування лізингу (приватний капітал); розвиток 
системи гарантій, щоб уникнути будь-якої застави при 
лізингу; надання податкових пільг щодо операцій з 
міжнародного лізингу для ввезення на територію України 
високотехнологічного устаткування; створення лізингових 
центрів, які б спеціалізувалися на обслуговуванні малих 
підприємств; організацію при обласних лізингових центрах 
відділів з формування бази даних про попит та пропозицію 
на обладнання й устаткування; розроблення державної 
програми підтримки лізингу, яка б передбачала залучення 
банківського сектору до розвитку лізингових послуг тощо. 

Багатофакторний характер лізингу вимагає 
упорядкування накопичених знань і досвіду, виявлення в 
них загальних і особливих ознак і властивостей, що  
відрізняють його від суміжних економічних явищ і 
процесів. 
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 Розділ 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ 

ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ АКТИВІВ 

 
6.1. Генерація управлінської  інформації про основні 
активи для ефективного управління підприємством 

 
Будь-яке підприємство, що орієнтоване на успішне 

функціонування та розвиток і прагне закріпити або хоча б 
зберегти свої позиції на ринку, неминуче  зтикається з 
ризиком  унеможливлення досягти поставлених   цілей   і, 
як наслідок,  -  погрозою  виходу  з  ринку.  До  цього 
можуть призвести як фактори, що прямо не залежать від 
підприємства, так і внутрішні гальмуючі фактори, 
засновані на різноманітного роду помилках в управлінні 
підприємством.    Проблема   помилок   у   численних   
аспектах управління вирішується  за допомогою 
ефективної системи внутрішнього контролю, що 
нейтралізує або хоча б знижує можливість їх виникнення. 
Ні в кого не викликає сумнівів те, що побудова ефективної 
облікової системи є одним із факторів ефективності 
системи внутрішнього контролю підприємства. 
Забезпечуючи впровадження економічних методів 
господарювання в ринковій економіці, бухгалтерський 
облік у системі управління ресурсами повинний 
вирішувати одне із найважливіших завдань - формування в 
системному порядку інформації про різноманітні 
показники, що характеризують фінансовий стан 
підприємства. 
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На схемі (рис. 6.1.) показано порядок отримання, 
обробки і фільтрації вихідної облікової інформації з метою 
підготовки її для прийняття управлінського рішення. 
Результатна інформація про відхилення від норм витрат 
формується  за місцями виникнення витрат (цех, склад, 
дільниця, автоматизована лінія), а  також у декількох 
часових інтервалах (зміна, доба, тиждень тощо). Тому 
обсяг та склад результатної інформації не може бути 
ідентичним для всіх рівнів управління: чим вище рівень, 
тим більш узагальненими є показники результатної 
інформації.  

 

 

 

                                                              

 

 

1- фактичні параметри;                     
2- задані параметри;                                 
3- відхилення від норм;                  
4- відхилення від норм, які потребують прийняття 

рішення; 
5- управлінське рішення з метою коригування параметрів 

на вході. 
 

Рис. 6.1. Процес формування управлінської інформації. 
 
 
 

Вхід Вихід 

1 

2  3 4 

5 

Блок 
прийняття 
рішень 

Блок 
фільтрації 
інформації 

Блок 
порівняння 

Блок норм 
та 

нормативів 

 
Фінансово-господарська 

діяльність 



 
 

228 
 

Важливо використовувати принцип надання 
результатної інформації в розпорядження керуючого 
персоналу в залежності від рівнів управління (керівництво 
підприємства, цеху, дільниці,  відділів, заводоуправління,   
складів  та  інших  підрозділів).  

Тобто, технологія обробки облікової інформації 
повинна дозволяти не тільки своєчасно формувати 
звітність, але й надавати можливість оперативно 
формувати дані для управлінського обліку. Одним із 
основних завдань бухгалтерського обліку основних активів 
є правильне документальне оформлення і своєчасне 
відображення в облікових регістрах наявності та руху 
основних активів (надходження, вибуття), забезпечення 
контролю за їх станом, виявлення ступеню зношеності та 
витрат на утримання об’єктів основних активів. Практика 
останніх років свідчить про те, що із введенням 
національних стандартів значна частина реквізитів 
первинних документів з обліку основних активів, а також 
регістрів аналітичного обліку інвентарні картки, книги) 
втратили своє значення і не використовуються в обліку. З 
іншого боку - відсутні такі обов’язкові реквізити, 
передбачені П(С)БО 7 як корисний строк експлуатації, 
прийнятий обліковою політикою підприємства метод 
нарахування амортизації за відповідним об’єктом 
основних засобів та місячна норма амортизації, 
ліквідаційна вартість, переоцінка (дооцінка, уцінка) 
об’єкта тощо. Отже, первинні документи та регістри 
аналітичного обліку основних засобів вимагають їх 
подальшої уніфікації. Взаємозв’язок документів з обліку 
основних засобів представлено на рисунку 6.2. 
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Рис. 6.2. Взаємозв’язок документів з обліку основних 

засобів 
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правильної класифікації процесів та технологій відповідно 
до його систематики, що дозволить розробити правильну 
методологію обліку витрат з утримання й відтворення 
основних активів, визначення результатів діяльності та й, 
нарешті, просто формування системи управлінської 
звітності підприємства. 

У загальному вигляді схему генерації управлінської 
інформації можна представити наступним чином  (рис. 
6.3.). Тобто в основі системи управлінської інформації 
покладено три джерела: технологія бізнесу в цілому і 
конкретному виді діяльності зокрема; облікова політика і 
правила бухгалтерського обліку конкретного виду 
діяльності; нормативна база конкретного виду бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3. Схема генерації управлінської інформації 

Технологія 
бізнесу та 

конкретний вид 
діяльності 

Облікова 
політика, правила 
бухгалтерського 

обліку 

Нормативна  
база 

 
Джерела 

інформації 

Управлінський облік 

Облік  
витрат 

Показники 
діяльності 

(менеджмент) 

Управлінські 
звіти (система 
прийняття 
рішень) 

 
Система 

управління 
підприємством 



 
 

231 
 

На їх підставі формується власне управлінський 
облік, який є підсистемою бухгалтерського обліку,  
способом збору та агрегування даних з урахуванням 
конкретної управлінської задачі. Після завершення 
процесу формування управлінського обліку формується 
«зовнішній інтерфейс управлінського обліку», що 
складається з трьох тісно взаємозалежних систем (трьох 
складових частин): 
- обліку затрат (інтерфейс із фінансами); 
- показників діяльності (інтерфейс із регулярним 
менеджментом); 
- управлінських звітів (інтерфейс із системою прийняття 
рішень). 

Якщо «джерела» управлінського обліку не 
піддаються сумніву, то на «складові частини» дуже часто 
не звертають належної уваги, будучи зведеними до однієї 
лише системи обліку затрат, чого на практиці виявляється 
явно недостатнім для складних бізнес-систем. При цьому 
треба відзначити, що як показники діяльності, так і 
управлінські звіти можуть мати не фінансовий характер, 
відображаючи специфіку діяльності підрозділу. 
Розглянемо особливості формування інформації 
управлінського обліку про основні активи на прикладі 
розрахунку витрат з урахуванням амортизації. 
Амортизація основних активів містить у собі прогноз 
майбутнього і тому звичайно не відрізняється точністю, 
оскільки: 

- економічне життя основних активів може 
виявитися більше або менше очікуваного строку. Якщо 
основний засіб перевищує строк своєї очікуваної служби, 
то фінансова звітність, переоцінивши щорічні витрати на 
очікуваний строк, оцінює потім його як той, що нічого не 
коштує; 
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- інфляція може змінити вартість (у поточних цінах) 
заміни основних активів. 

Оскільки рахунки ведуться в поточних цінах, то 
розрахунок амортизації в старих цінах означає, що при 
інфляції не вдається розподілити повну вартість майна на 
наступні періоди. Серйозність цих проблем часто 
забувається, оскільки сучасні технології оцінки інвестицій 
цілком уникають застосування повного аналізу потоків 
коштів. У найпоширенішій технології дисконтування 
потоку коштів вартість майна в повному обсязі на час його 
придбання оцінюється як негативний потік коштів. На 
жаль, як тільки нове майно придбано, воно амортизується 
на рахунку прибутків та збитків згідно звичайним 
правилам бухгалтерського обліку. Це може призвезти до 
серйозних перекручувань. 

Тому, на наступному прикладі розглянемо типові 
методи фінансової амортизації та протиставимо їм підхід 
управлінського обліку, що дозволяє уникнути 
перекручувань і у своїх результатах більш тісно корелює із 
сучасними технологіями оцінки інвестицій ( таб. 6.1.) 

                                                    
Таблиця 6.1. 

Розрахунок амортизації нового об’єкту «А» за фінансовою 
звітністю (грош. одиниць) 

 2008 2009 2010 2011 20012 2013 

Залишкова вартість на 
початок року 

1200 1000 800 600 400 200 

Нараховано знос за 
перший рік 

200 200 200 200 200 200 

Накопичено амортизацію 
на кінець року 
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1000 

 

1200 

Залишкова вартість на 
кінець року 

1000 800 600 400 200 0 
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Об’єкт основних засобів «А» придбаний 01.01.2008 
за 1200 г.о. Очікуваний строк служби 6 років, чиста 
вартість списання після 6 років. 

Значення даних показників можуть змінитися тільки 
в тому випадку, якщо від об’єкта «А» позбудуться раніше 
31.12.2013 р. Тоді різниця між остаточною ціною продажу 
та залишковою вартістю буде віднесена на рахунок 
прибутків та збитків. Важливо відзначити, що після 
31.12.2013 р. не буде нараховуватися ніякої амортизації, 
навіть якщо об’єкт «А» використатиметься далі (із 
прибутком), а також щорічна амортизація не буде залежати 
від інфляції. 

Подібна ситуація може призвезти до 
перекручування. Наприклад, підприємство може 
прибутково вести бізнес із майном, що вочевидь 
знецінилося тільки через те, що воно декілька перевищило 
очікуваний строк служби. Насправді підприємство може 
показати більш високий прибуток унаслідок того, що 
підходи управлінського обліку виправляють це 
перекручування, використовуючи економічну вартість 
майна. 

Управлінський облік оцінки майна за його 
(залишковою) економічною вартістю з віднесенням 
відповідних витрат на рахунок прибутків та збитків 
використовує умовну або розрахункову амортизацію. Тому 
застосовувані методи залежать від економічної теорії 
вартісної оцінки майна. 

Даний підхід  розглянемо на вищенаведеному 
прикладі. При цьому підприємство прийняло початкове 
рішення сплатити 1200 г.о. за               об’єкт «А». Рішення 
було прийнято, оскільки підраховано, що придбання 
нового об’єкта «А» призведе до потоків готівкових коштів, 
які дорівнюватимуть або перевищуватимуть його заявлену 
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ціну. 
У останні роки застосовується подібний підхід, але 

про нього рідко говорять відкрито. Об’єкт «А» 
залишається у використанні, оскільки залишкова вартість 
потоків готівки, які, як очікується виникнуть, дорівнює або 
більше ціни його перепродажу. Якщо ринок працює досить 
добре, то ця ціна перепродажу повинна дорівнювати 
відновній вартості, оскільки інші діючі та потенційні 
користувачі будуть також здійснювати подібні розрахунки. 
Не дивлячись на те, що звичайно підприємства 
прикладають великі зусилля для оцінки нових інвестицій 
подібним способом, ясно, що щорічне повторення 
розрахунків для визначення нових вартісних оцінок майна 
було б нерозумно дорогим. Більш практичне рішення 
полягає у виборі в якості бази для розрахунку амортизації 
відновної вартості об’єкта «А», яку може бути визначено 
за ринковими цінами шляхом застосування індексів 
інфляції до первісної ціни, як показано нижче ( таб. 6.2.).  

 
Таблиця 6.2 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ціна придбання (01.01.2005 
р.) 

1200       

Щорічна ставка інфляції 
для такого типу об’єктів 
основних засобів 

50 30 20 10 10 10  

Відновна вартість на кінець 
року 

1800 2340 2808 3089 3389 3737  

Рівномірне нарахування 
зносу (на 6 років, тобто 1/6 
середньої відновної 
віртості за рік* 

250 345 429 491 541 595 0 

 
* - (середня вартість “n” + роки “n+1”)/6 

Розрахунок умовної амортизації нового об’єкта “А” 
за управлінською звітністю (г.о.) 
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Об’єкт “А” придбано 01.01.2007 за 1200 г.о. Очікуваний 
строк служби 6 років, чиста вартість списання після 6 років 
–0. 

Якщо в 2013 році об’єкт “А” ще буде 
використовуватися, то умовна амортизація буде також 
нараховуватись звичайно на підставі останніх відновних 
вартостей, але з використанням знов встановленого 
семирічного строку служби для зберігання спадкоємності 
(таб. 6.3). 

Розрахунок умовної амортизації нового об’єкта “А”, 
що перевищив розрахунковий строк служби за 
управлінською звітністю (г.о.) 
Об’єкт “А” придбано 01.01.2007 за 1200 г.о. Очікуваний 

строк служби 6 років, чиста вартість списання після 7 років 
–0. 

                                                                                                            
Таблиця 6.3 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Щорічна ставка інфляції 
для такого типу об’єктів 
основних засобів 

50 30 20 10 10 10 5 

Відновна вартість на кінець 
року 

1800 2340 2808 3089 3389 3737 3924 

Рівномірне нарахування 
зносу (на 6 років, тобто 1/6 
середньої відновної 
віртості за рік* 

250 345 429 491 541 595 547 

 
Очевидно, що подібний метод також може 

призвести до перекручувань, оскільки він виправляє 
допущені “помилки” тільки за той рік, у якому вони 
виявляються, у даному випадку – початкове, надто 
песимістичне, припущення про шестирічний строк служби 
об’єкта “А”, яке зроблене в 2007 році та виправлено в 2013 
році.  
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В крайніх випадках це може призвести до 
негативних значень вартості майна, хоча дані значення 
часто наводяться у звітності відкрито. Проте все це є 
прийнятним, оскільки управлінський облік фокусується на 
поточному та майбутньому періодах. 

Перевага показника умовної вартості полягає в 
тому, що відбувається постійна поправка амортизації для 
відображення поточної вартості використовуваного майна. 
Це стає очевидним при розгляді впливу значень таких 
показників на готовність адміністрації прийняти рішення 
про інвестування коштів у новий об’єкт “А”, припустимо, 
у 2013 році. 

За даними розрахунку фінансової амортизації 
подальше використання існуючого об’єкта “А” буде, по 
суті, безкоштовним, тому що його залишкова вартість 
дорівнює 0, і тому амортизація не нараховується. 

За даними розрахунку умовної амортизації для 
існуючого об’єкта “А” його заміна буде більш-менш 
дорогою. Це рішення буде мати потребу обговорення щодо 
потенційних вигід придбання нового об’єкта основних 
засобів стосовно зменшення витрат на обслуговування, 
меншої потреби в обслуговуючому персоналі, більш 
високій якості, а також приведе щорічні рахунки у 
відповідність із методами оцінки інвестицій, заснованими 
на потоках готівкових коштів. 

Правила умовної розрахункової  амортизації 
виводяться з економічного визначення вартості. 

1. Вартість майна дорівнює поточній вартості всіх 
майбутніх прибутків підприємства від його використання. 

2. Оскільки є складність в розрахунках, то 
визначають приблизну оцінку за чистою відновною 
вартістю (тобто відновну вартість нового об’єкта “А” без 
відрахування накопиченої амортизації). Значення 
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показника може бути негативним, якщо строк його служби 
набагато перевищіть очікуваний спочатку. Проте даний 
показник використовується достатньо рідко. 

3. Повна відновна вартість збільшується щороку 
внаслідок інфляції. Амортизація за будь-який рік 
виражається середньою повною вартістю майна 
(відновною вартістю) протягом року, поділеною на 
очікуване загальне число років служби майна.  Дані 
показники амортизації при ретельних розрахунках дають 
більш-менш правільні результати. 
 З наведеного прикладу ми бачимо, як інформація, 
що міститься в підсистемі управлінського обліку, може 
відрізнятися від бухгалтерської, але є більш необхідною 
для управління. При цьому групуватися вона може за 
різноманітними параметрами, дотримуючись єдиного 
критерію, - корисності для потреб управління на 
конкретний момент часу. 

Метою внутрішньої звітності, що охоплює всю 
організацію знизу доверху (всі типи центів 
відповідальності), є задоволення інформаційних потреб 
системи економічного управління стосовно вартісних 
даних, що дозволяють оцінювати та контролювати 
діяльність структурних підрозділів й конкретних 
керівників.  

Звідси визначається періодичність та форми 
внутрішньої звітності, набір показників, що входять до неї. 
Точність та обсяг наведених даних можуть і повинні 
варіювати в залежності від конкретного об’єкта та цілей 
управління (на відміну від регламентованої фінансової 
звітності підприємства в цілому).  

Наприклад, систематизація витрат, пов’язаних з 
обслуговуванням основних засобів за їх видами і центрами 
відповідальності, може здійснюватися у формі відомості й 
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служити водночас підставою для нарахування заробітної 
плати робітникам, які проводять ремонтні роботи, а 
взаємозалежна звітність різноманітних рівнів управління, 
аналізованих  як центри витрат розробляє підприємство. 

Звіт кожного рівня управління містить у собі 
чотири колонки: найменування статей контрольованих 
витрат за кошторисом, фактичні витрати, відхилення від 
кошторису.  

Останнє може бути або позитивним (без дужок) і 
означати перевитрату, або негативним (у дужках) і 
означати економію витрат. Кошторисні дані в звіті 
перераховуються за формулою гнучкого кошторису так, 
щоб вони відображали реальний (досягнутий) рівень 
випуску. 

Облікова інформація про основні активи 
підприємства повинна відповідати національним 
стандартам і обов'язково розкривати наступні моменти: 

а) принцип виміру, на підставі якого було отримано 
балансове значення активу (тобто вартість або оцінка); 

б) методи нарахування амортизації та строки 
служби; 

в) загальна вартість кожної групи активів і 
відповідної накопиченої амортизації на початку та в кінці 
звітного періоду; 

г) порівняння балансового значення на початку та 
кінці звітного періоду, у якому вказуються: приріст; 
реалізація активів; переоцінки; зниження суми; 
відновлення суми; амортизація. 

Форма для узагальнення облікової інформації про 
основні активи може виглядати наступним чином (табл. 
6.4 ): 

 
 



 
 

239 
 

Таблиця 6.4 

 Земля та 
будинки, грош. 

од. 

Машини, обладнання 
та транспортні засоби, 

грош. од. 

Разом, 
грош. од. 

Вартість: 
На початок року 

 
2.499,3 

 
817,5 

 
3.316,8 

Приріст 312,9 110,6 423,5 
Реалізація (16,9) (48,2) (65,1) 
На кінець року 2.795,3 879,9 3.675,2 
Амортизація: 
На початок року 

 
177,6 

 
432,2 

 
609,8 

Відрахована в 
поточному році 

50,3 88,5 138,8 

Реалізація (7,6) (46,6) (54,2) 
На кінець року 220,3 474,1 694,4 
Чиста балансова 
вартість: 

 
2.321,7 

 
385,3 

 
2.707,0 

На кінець року 2.575,0 405,8 2.980,8 

 
При цьому для кожного типу необоротних активів 

існує окрема графа. 
Така організація процесу формування облікової 

інформації про основні активи дозволить значно 
підвищити ефективність системи економічного управління 
підприємством. 

 
6.2. Інноваційна методологія бухгалтерського обліку 
основного капіталу 
  

При отриманні інформації, що забезпечує потреби 
управління і, головним чином, прийняття рішень щодо 
збільшення прибутковості нерухомості та ефективності 
використання устаткування, не можна обмежуватися 
одиничними, частковими змінами в організації обліку на 
окремих підприємствах. Потрібно здійснити систему 
комплексних заходів, у тому числі й щодо удосконалення 
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методології та організації обліку в умовах змін соціально-
економічного стану України, що не може не впливати на  
процес відтворення основного капіталу. Тому пропонуємо 
розглянути методологічні аспекти обліку руху основних 
активів, які потребують удосконалення в нових умовах 
господарювання. 

Практика обліку придбання основних засобів в 
українській системі бухгалтерського обліку відмінна від 
міжнародної. Справа в тому, що в міжнародній практиці 
для відображення придбаних об’єктів основних засобів не 
застосовуються транзитні сурахунки 152 - 153 “Придбання 
основних засобів та інших необоротних активів”, оскільки 
всі основні засоби обліковуються за фактичною вартістю 
відразу на рахунку “Основні засоби”. Необхідність 
використання рахунку “Капітальні інвестиції” при 
відображенні надходження основних засобів в українській 
практиці бухгалтерського обліку виникла тоді, коли згідно 
з прийнятим у 2000 році   П(С)БО 7 “Основні засоби” було 
визначено гнучкий підхід до їх оцінки за первісною 
вартістю, яка може включати і частину накладних витрат. 
З позиції інтересів бізнесу таке розширення складу 
первісної вартості об'єктів основного капіталу виправдане, 
проте, на наш погляд, цю інформацію доцільно отримувати 
з аналітичних рахунків (інвентарних карток), а не 
нагромаджувати нею систему бухгалтерських записів. При 
цьому немає необхідності в застосуванні рахунків 152 - 
153, оскільки всі зміни, пов'язані з рухом основних засобів, 
стосуються безпосередньо тільки рахунку 10 “Основні 
засоби” і субрахунків до нього. Рахунок 15 “Капітальні 
інвестиції” за своїм економічним змістом є 
калькуляційним, тому вважаємо за доцільне 
використовувати його тільки для відображення та 
калькулювання затрат, пов’язаних із будівництвом об’єктів 
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основних активів, виготовленням основних активів, їх 
модернізацією та реконструкцією, створенням 
нематеріальних активів, вирощуванням довгострокових 
біологічних активів тощо. Вважаємо такий підхід 
правильним, оскільки, по-перше, у теперішній час 
використання комп’ютерної техніки дозволяє отримувати 
багато інформації в системі аналітичного обліку 
(наприклад, щодо складових первісної вартості основних 
активів), а, по-друге, Наказом Міністерства фінансів 
України «Про затвердження плану рахунків 
бухгалтерського обліку та інструкції про його 
застосування» від 08.02.14р. № 48 закріплено право 
самостійно визначати та уводити субрахунки, виходячи із 
потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Таким 
чином, що стосується саме операцій з надходження 
основних активів, у тому числі нематеріальних, -  доцільно 
обліковувати їх безпосередгьо на відповідних субрахунках 
до рахунків 10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні 
активи», не використовуючи рахунок 15 «Капітальні 
інвестиції». 

Також представляється доцільним розглянути 
питання щодо малоцінних та швидкозношувальних 
предметів (МШП). Насамперед, нагадаємо, що у 
бухгалтерському обліку до них відносяться активи, строк 
експлуатації яких або перевищує 12 календарних місяців, 
або ні. Критерієм віднесення предметів не до основних 
засобів, а до МШП є вартісна межа, яку підприємство 
встановлює самостійно в наказі про організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику. У 
міжнародних стандартах не існує стаття таких об’єктів 
обліку взагалі. Це означає, що частина МШП (яка 
підходить під визначення малоцінних необоротних 
матеріальних активів) буде відображена в звітності, 
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підготовленій за міжнародними стандартами, як основні 
засоби, а інша частина (яка не підходить) буде вказана як 
витрати поточного періоду. 

Відповідно до нового ПКУ підприємства можуть 
встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до 
складу малоцінних необоротних матеріальних активів. 
Амортизація інших необоротних матеріальних активів 
може нараховуватися прямолінійним (п. 26.1 П(С)БО 7) та 
виробничим (п. 26.5 П(С)БО 7) методами. Амортизація 
малоцінних необоротних матеріальних активів та 
бібліотечних фондів може нараховуватися в першому 
місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, 
що амортизується, і залишок 50% вартості, що 
амортизується, у місяці їхнього вилучення з активів 
(списання з балансу) у результаті невідповідності 
критеріям визнання активом або в першому місяці 
використання об'єкта - 100% його вартості. 

Це означає, що частина МШП, що амортизуються 
прямолінійним та виробничим методом, обліковується 
аналогічно основним засобам (тобто  їх можна трактувати 
як основні засоби). Для іншої частини МШП, що будуть 
списуватися процентним методом на собівартість, 
необхідно вибрати 100% метод списання. У цьому випадку 
отримані дані будуть відповідати міжнародним 
стандартам, оскільки ті запаси, які у нас трактуються як 
МШП, відразу списуватимуться на витрати. Єдина 
відмінність полягає в тому, що в українській практиці вони 
списуються у вигляді 100% амортизації, а не прямих 
витрат. 

На наш погляд, так само, як і в практиці 
бухгалтерського обліку зарубіжних підприємств, розподіл 
засобів праці на основні і малоцінні та швидкозношувальні  
предмети  не має сенсу. При цьому треба мати на увазі 



 
 

243 
 

тільки строк корисного використання та те, що конкретно 
буде відноситися до таких видів засобів, якщо це - 
інструменти, пристосування й інвентар, то доцільно 
обліковувати їх на субрахунку 106 «Інструменти, прилади 
та інвентар». Таким чином, усі засоби праці, поза 
залежністю від їхньої вартості, повинні відноситися до 
основних засобів, якщо строк їх служби перевищує один 
рік. Тобто, при розмежуванні залишається один фактор - 
період використання. 

На підставі вищевикладеного виникає можливість 
виключити із Плану рахунків субрахунок 112 “Інші 
необоротні матеріальні активи”, шляхом його включення у 
систему аналітичних рахунків до рахунку 109 “Інші 
основні засоби”, а також виключити рахунок 22 
“Малоцінні та швидкозношувальні предмети” шляхом 
віднесення на відповідний субрахунок до рахунку 20 
«Виробничі запаси». Такий підхід дозволить уникнути 
плутанини при постановці бухгалтерського обліку на 
підприємстві та не вплине на деталізацію та конкретизацію 
бухгалтерської інформації. 

У 2003 році було прийнято П(С)БО 27 “Необоротні 
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” 
[4], який регулює методику обліку необоротних активів, 
утримуваних для продажу. Існують деякі проблеми й в 
узгодженні П(С)БО 27 та Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку щодо продажу 
основних активів. Згідно із Планом рахунків [2] та 
Інструкцією до Плану рахунків [1] для таких об’єктів 
передбачено субрахунок 286 “Необоротні активи та групи 
вибуття, утримувані для продажу”, де обліковуються 
довгострокові активи, які не використовуються у 
виробничих цілях та повинні бути реалізовані протягом 
року. Але цей субрахунок знаходиться у складі рахунку 28 
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“Товари”, який використовується для обліку оборотних 
активів. Крім того, в Інструкції про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку [1] визначено, що 
рахунок 28 використовується для обліку товарно-
матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з 
метою продажу. Однак варто зазначити, що основні активи 
можуть надходити на підприємство з метою їх 
використання в операційній діяльності, які згодом можуть 
бути проданими (не є придбаними для негайного продажу). 
Тому обліковувати основні активи як запаси вважаємо 
необґрунтованим і некоректним. Для відображення 
зазначених активів пропонуємо використовувати 
субрахунок 109 з новою назвою “Основні активи та групи 
вибуття, утримувані для продажу”. Крім того, вважаємо 
суперечними в цьому контексті й відображення 
корреспонденцій рахунків при реалізації вищезазначених 
активів з використанням субрахунків 943 “Собівартість 
реалізованих виробничих запасів” та 712 “Дохід від 
реалізації інших оборотних активів”, де, крім собівартості 
та отриманих доходів від реалізованих запасів, 
обліковують й собівартість та отримані доходи від 
реалізації основних активів і груп вибуття. Таке 
об’єднання різних за економічною сутністю засобів праці 
викривляє інформацію у фінансовій звітності. Пропонуємо 
для вирішення цієї проблеми використовувати субрахунки 
977 “Інші витрати діяльності” та 746 “Інші доходи від 
звичайної діяльності”. Таким чином, бухгалтерський облік 
основних активів, утримуваних для продажу, потребує 
удосконалення в методико-організаційних аспектах, а 
також узгодженості законодавчо-нормативних документів. 
Тому, запропоновані рекомендації дозволять 
гармонізувати вітчизняний бухгалтерський облік і 
зменшити невідповідності та проблемні питання у 
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вітчизняній системі бухгалтерського обліку. 
У періоди інфляції поточна вартість довгострокових 

активів може набагато перевищувати їх чисту балансову 
(залишкову) вартість. Тим часом, на балансі підприємства 
може бути відображено справедливу вартість цих активів. 
Особливо це стосується великих підприємств, яким 
невигідно показувати своїм клієнтам недооцінену вартість 
найважливіших своїх активів. При формуванні показників 
про основні активи не варто забувати про вибуття та 
ліквідацію об'єктів і їх особливості: 

а) вартість основного засобу може змінюватися при 
його частковій ліквідації. Часткова ліквідація належить до 
операцій, в результаті яких з об'єкта знімається окрема 
частина зі своїми характеристиками і встановлюється інша, 
що має нові характеристики чи інші показники 
функціонування. Слід зазначити, що при появі нових 
показників функціонування операцію слід вважати 
модернізацією; 

б) операції, пов'язані з частковою ліквідацією 
об'єкта оформляються в 
тому ж порядку, що і списання цілих інвентарних об'єктів 
основних засобів; 

в) вартість вибувших частин об'єкта є показником, 
який найчастіше визначається експертним шляхом. При 
цьому в балансі підприємства зменшується вартість 
основного засобу на списану його частину і суму 
амортизації; 

г) отримані в результаті ліквідації об'єктів основних 
засобів (часткової ліквідації) цінності оприбутковуються за 
ринковими цінами. 

Окрему групу показників становлять дані з 
проведених переоцінок основних засобів. У методиці 
бухгалтерського обліку в цій області також слід відзначити 
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проблему неопрацьованості. Обмеження терміну 
переоцінки обумовлено необхідністю відображення її 
результатів у балансі на початок року. Встановлений 
порядок переоцінки дає підставу до виділення певних 
показників, критеріями яких можуть бути: 

 а) виділення груп однорідних об'єктів (будівель, 
силового обладнання, робочого обладнання, транспортних 
засобів тощо), що підлягають переоцінці; 

б) методи переоцінки, за допомогою яких 
підтверджується повна відновна вартість об'єктів, що 
припускають: 

- відомості про ціни на аналогічні об'єкти, наявні в 
письмовій формі від організацій-виробників; 

- відомості про рівень цін, що публікуються 
органами державної статистики, наявні у торговельних 
інспекцій та організацій; 

- відомості про рівень цін, опублікованих в засобах 
масової інформації та спеціальній літературі; 

 - ціни, що формуються експертними висновками 
оцінювачів. 

При переоцінці виникає ще один показник – 
«відхилення нової поточної (відновної) вартості від 
попередньої облікової вартості об'ектів основних засобів. 
Разом із цим показником важливе значення відводиться 
критерію суттєвості, який слід фіксувати в обліковій 
політиці з метою відображення переоцінки основних 
засобів у бухгалтерському обліку та звітності. Істотність 
змін при оцінці може відображатися за кожною групою 
основних засобів, а відхилення в цьому випадку будуть 
визначатися як частка від ділення підсумкової суми 
дооцінки (+) або уцінки (-) групи об'єктів на вартість цих 
об'єктів до переоцінки і помноженням отриманої величини 
на 100 %. 
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Якщо нагадати про існуючу різницю між 
бухгалтерським і податковим обліком амортизованих 
основних засобів, то очевидно, що сума переоцінки не 
може бути прийнята у визначенні вартості амортизуємих 
основних засобів при нарахуванні амортизації, яка 
обліковується з метою обчислення податку на прибуток, 
що кваліфікується податковим законодавством як 
потенційна постійна різниця. Тобто, незважаючи на 
вимогу стандартів, відображення активів за їх первісною 
вартістю, переоцінка є припустимою альтернативою. У 
П(С)БО 7 у п.п. 16-21 надаються рекомендації щодо 
проведення переоцінки необоротних активів та 
відображення її результатів у бухгалтерському обліку та 
звітності. Проте вони настільки складні та трудомісткі 
(особливо, якщо це стосується коригувань раніше 
зроблених дооцінок і уцінок), що підприємство добре 
поміркує про те, чи приймати рішення про переоцінку 
своїх об’єктів. Крім того, у стандарті нічого не відзначено 
про порядок нарахування та відображення в обліку 
амортизації переоціненого активу, а це один із 
немаловажних питань.  

П(С)БО 7 передбачає відображення результатів 
переоцінки основних засобів шляхом включення суми 
дооцінки до складу додаткового капіталу за кредитом 
рахунку 423 “Дооцінка активів”, а суми уцінки - до складу 
витрат за дебетом рахунку 975 “Уцінка необоротних 
активів та фінансових інвестицій”. Переоцінюється й сума 
зносу об’єкту на індекс переоцінки. Індекс переоцінки 
визначається розподілом справедливої вартості об’єкта, що 
переоцінюється, на його залишкову вартість. В обліку 
відображення результатів дооцінки має вигляд: 

а) Дебет рахунку 10 “Основні засоби”,   Кредит 
рахунку 423 “Дооцінка активів” 
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б) Дебет рахунку 423 “Дооцінка активів”, Кредит 
рахунку 131 “Знос основних засобів” 
Відображення результатів уцінки: 

а) Дебет рахунку 423 “Дооцінка активів”, Кредит 
рахунку 10 “Основні засоби” 

б) Дебет рахунку 131 “Знос основних засобів”, 
Кредит рахунку 10 “Основні засоби”. 

в) Дебет рахунку 975 “уцінка необоротних активів і 
фінансових інвестицій”, Кредит рахунку 10 “Основні 
засоби”. 

Як бачимо, при цьому сума зносу, яку нараховано 
пропорційно інформаційній індексації вартості основних 
засобів, цілком не торкається суми амортизації (рахунок 83 
“Амортизація”) як статті витрат.  

Тобто, суми переоцінки направляються в мало 
ліквідні активи, а у пасиві балансу утворюються “повітряні 
гроші” у вигляді додаткового капіталу. Така постановка 
питання є неправомірною. 

Вважаємо що інфляційні дооцінки необхідно 
відносити на собівартість, що дозволить підприємствам 
скористатися ними у вигляді частини виторгу від реалізації 
товарів і, тим самим, перетворити їх у найліквідніші 
активи - гроші на рахунках. Ці засоби можна буде реально 
застосувати для відновлення парку устаткування на 
відміну від міфічних засобів на рахунку “Додатковий 
капітал”. 

 Таким чином, при індексації основних засобів 
варто дотримуватися двох важливих моментів: по-перше, 
до дня переоцінки амортизаційні відрахування повинні 
розраховуватися від первісної вартості; по-друге, після 
переведення дооцінки на рахунок “Дооцінка активів” 
накопичена амортизація від колишньої вартості 
списується, а накопичення амортизації починається знову і 
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розраховується уже від переоціненої вартості.  
Розглянемо запропоновану постановку обліку на 

прикладі.  
Приклад 1. Проведено переоцінку групи основних 

засобів “Машини й устаткування” ( таб. 6.5). 
 

 Приклад 1                                                              Таблиця 6.5 

 
В обліку буде зроблено наступні записи: 
а) на суму дооцінки основних засобів  
Дебет рахунку 10 “Основні засоби”                      

125000 г.о. 
Кредит рахунку 423 “Дооцінка активів” 
б) на суму дооціненої амортизації основних засобів 
Дебет рахунку 83 “Амортизація”                          

25000 г.о. 
Кредит рахунку 131 “Знос основних засобів” 
 
Схема записів на рахунках бухгалтерського обліку 

буде наступною (рисунок 6.4.): 

Первісна вартість об’єктів основних 
засобів 

1000000 г.о. 

Амортизація (20%) 200000 г.о. 
Залишкова вартість основних засобів 800000 г.о. 

Термін експлуатації 5 років  
Справедлива вартість об’єктів основних засобів 
на момент переоцінки 

900000 г.о. 

Індекс переоцінки 

1,125 










800000

900000

 
Початкова вартість після переоцінки об’єктів 
основних засобів 

1122000 г.о. 
( )125,11000000 ×  

Амортизація після переоцінки 225000 г.о. 
( )125,1200000 ×  
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Рис. 6.4. Схема кореспонденції рахунків з 
переоцінки основних засобів 

 
Відповідно, при уцінці основних засобів за логікою 

рахунок 10 “Основні засоби” повинний кореспондувати 
тільки з рахунком 975 “Уцінка необоротних активів та 
фінансових інвестицій”, а не з рахунком 131 “Знос 
основних засобів”. А на суму раніше нарахованої 
амортизації, але зміненої в результаті переоцінки у бік 
зменшення (уцінки), необхідно зробити коригування зайво 
нарахованих витрат. Таким чином, в обліку уцінки 
основних засобів повинно бути зроблено наступні записи: 

 а) на суму уцінки основних засобів:  
Дебет рахунку 975 “Уцінка необоротних активів”, 

Кредит рахунку 10 “Основні засоби” 
б) на суму зниженої в ціні амортизації основних 

засобів (способом “червоне сторно”): 
Дебет рахунку 83 “Амортизація”, Кредит рахунку 

131 “Знос основних засобів” 
Останнім часом в Україні широко поширено 

обмінні операції (бартер) і питання визначення вартості 
майна, що отримується, особливо гостро стоїть для 
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українських бухгалтерів. Тому особливу увагу заслуговує 
розгляд операцій, пов’язаних із придбанням основних 
засобів в обмін на подібні та неподібні активи. 

Відповідно до МСФО 16 вартість обмінюваного 
об’єкта визначається за справедливою вартістю 
отриманого активу, яка, у свою чергу, дорівнює 
справедливій вартості обмінюваного активу, скоригованої 
на суму сплачених коштів. При обміні об’єкту основних 
засобів на аналогічний, вартість придбаного активу 
дорівнюється балансовій вартості активу, який вибув, що 
не веде до виникнення прибутку або збитку. 

Американські стандарти використовують інший 
підхід до визначення вартості обмінюваного майна. 
Головне правило при оцінці обмінюваних основних засобів 
стверджує, що вони повинні оцінюватися за справедливою 
вартістю, тобто в результаті обміну є можливим 
виникнення прибутку або збитків, навіть якщо балансова 
вартість основних засобів в обох підприємствах однакова.  

Не дивлячись на те, що відповідно до МСФО не 
припускається визнання прибутків та витрат при операції 
обміну основних засобів, у випадку об’єктивних 
показників, вартість основного засобу може бути знижена, 
тобто, визнано збиток від операції. У GAAP це питання 
розглядається більш докладно,  припускається оцінка 
прибутку та збитків при проведенні операції обміну 
аналогічних основних засобів і припускається визнання 
збитків. У цьому випадку вартість отриманого основного 
засобу буде дорівнювати зниженій в ціні вартості 
основного засобу. 

У П(С)БО 7 “Основні засоби” подібні об'єкти 
визначено як об'єкти, що мають однакове функціональне 
призначення та однакову справедливу вартість. 
Неподібними необоротними активами вважаються об'єкти, 
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що різноманітні за призначенням, але при цьому їхня 
справедлива вартість однакова, або у випадку, коли 
функціональне призначення однаково, але справедливі 
вартості різні. Крім того, у п.п. 12, 13 П(С)БО 7 сказано, 
що: “12. Первісна вартість об'єкта основних засобів, 
отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює 
залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. 
Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує 
його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта 
основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є 
справедлива вартість переданого об'єкта зі включенням 
різниці у витрати звітного періоду. 13. Первісна вартість 
об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (або 
частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює 
справедливій вартості переданого об'єкта основних 
засобів, яку збільшено (зменшено) на суму коштів  або їх 
еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну”. 

Вважаємо невиправданими розбіжності у 
визначенні первісної вартості об'єктів основних активів 
при їх обміні. Тобто, у всіх ситуаціях щодо обміну за 
первісною вартістю оприбуткованих основних активів 
повинна виступати їх справедлива вартість, яку може бути 
збільшено (зменшено) на суму коштів, переданих 
(отриманих) під час обміну. 

На нашу думку, не можна погодитися з 
правильністю поданих в  національних стандартах 
бухгалтерських записів щодо обміну основних засобів. 
Вважаємо неправомірним включення різниці між 
залишковою (якщо вона вище) і справедливою вартістю 
основних засобів у витрати звітного періоду при обміні 
подібних активів на дебет рахунку 94 “Інші витрати 
операційної діяльності”, оскільки не можна ототожнювати 
операції “обміну” та “реалізації”. Якщо об'єкт основних 
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засобів надійшов в обмін на інший актив, то первісна 
вартість нового активу повинна замінювати балансову 
вартість старого з включенням суми коштів, якщо її було 
сплачено. 

 При цьому також немає необхідності в застосуванні 
рахунків 152, 153, оскільки всі зміни, пов'язані в даному 
випадку з рухом основних засобів, стосуються 
безпосередньо тільки рахунку 10. 

Також і при придбанні необоротних активів в обмін 
на неподібні не повинні застосовуватися рахунки 791 
“Прибуток від реалізації продукції” та 901 “Справедлива 
вартість реалізованої готової продукції”, оскільки в даному 
випадку підприємство не має наміру продати та 
перетворити актив (готову продукцію) у кошти, а обмінює 
на інший актив.  

Таким чином, і при цій господарській операції 
відбуваються прості переміщення засобів підприємства. З 
урахуванням вищевикладеного обмін об'єкта на йому 
подібний або неподібний викликає різноманітне ставлення 
до відображення цієї операції в обліку, що значно 
ускладнює його.  

Тому доцільно розглянути обмін подібного активу 
на об'єкт необоротних активів з урахуванням декількох 
умов: вартість отриманого об'єкта дорівнює залишковій 
вартості переданого об'єкта; залишкова вартість 
переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість. 
При цьому в іншій ситуації, якщо залишкова вартість 
переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, 
то первісна вартість отриманого в обмін об'єкта 
необоротних активів буде дорівнювати справедливій 
вартості переданого об'єкта з включенням у витрати 
звітного періоду. 
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Розглянемо на числовому прикладі обидві ситуації. 
Підприємство А передає основний засіб Т1 за первісною 
вартістю 1500, (залишкова 1200) підприємству Б в обмін на 
основний засіб Т2, первісна вартість якого 1800, залишкова 
1360. Справедлива вартість обох об'єктів при першому 
варіанті – 2000, а при другому – 1000. Наведемо в таблиці 
6.6 дані. 

Таблиця 6.6. 
Відображення в обліку обміну об'єктів основних засобів на 

подібні активи 
 

 
 

1-й варіант 
 

2-й варіант 
 

 Сума 
 

Д 
 

К 
 

Сума 
 

Д 
 

К 
 

Виникнення дебіторської заборгованості у 
підприємства А 
 

600 
 

377 
 

63 
 

1440 
 

377 
 

63 
 

Відображено податкове зобов'язання 
 

400 
 

643 
 

64 
 

240 
 

643 
 

64 
 

Списано первісну вартість об'єкта Т1 
 

1500 
 

63 
 

10 
 

1500 
 

63 
 

10 
 

Списано знос об'єкта Т1 
 

300 
 

13 
 

63 
 

300 
 

13 
 

63 
 

Отримано об'єкт Т2 
 

1200 
 

15 
 

377 
 

1000 
 

15 
 

377 
 

Списано податкове зобов'язання 
 

400 
 

64 
 

377 
 

240 
 

63 
 

643 
 

Відображено податковий кредит 
 

400 
 

64 
 

377 
 

240 
 

64 
 

377 
 

Зараховано Т2 на баланс 
 

1200 
 

10 
 

15 
 

1000 
 

10 
 

15 
 

Списано різницю між залишковою вартістю та 
справедливою вартістю об'єкта Т1 
 

— 
 

— 
 

— 
 

200 
 

94 
 

377 
 

 
При обміні неподібного активу на об'єкт 

необоротних активів первісна вартість дорівнює 
справедливій вартості переданого об'єкта основних 
засобів, яку збільшено або зменшено на суму коштів  або 
їх еквівалентів, отриманих при обміні. Приклад 
відображення операцій обміну активу на неподібні подано 
у таблиці 6.7. 
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Запропонована нами методика організації обліку 
заснована на отриманні інформації про операції обміну 
необоротних активів із даних аналітичного обліку, який 
ведеться за кожним об’єктом, де у фасеті “Джерело 
надходження” буде показано код 10 (шифр рахунку 
“Основні засоби”) або зроблено запис “Обмін”. 

Таблиця 6.7 
Облік придбання необоротних активів в обмін на 

неподібні 
 

Зміст операції 
 

Сума 
 

Д 
 

К 
 1. Отримання основних 

засобів в обмін на 
готову продукцію 
 

2000 
 

15 “Капітальні 
інвестиції” 

 

701 “Прибуток від 
реалізації 
продукції” 

 2. Зарахування 
основних засобів до 
складу необоротних 
 

2000 
 

10 “Основні 
засоби” 

 

15 “Капітальні 
інвестиції” 

 
3. Собівартість готової 
продукції 
 

1430 
 

901 
“Собівартість 
реалізованої 

готової 

26 “Готова 
продукція” 

 

 
У підсистемі бухгалтерського обліку буде зроблено 

наступні записи щодо придбання необоротних активів 
шляхом обміну на інші об'єкти в залежності від варіантів: 

а) залишкова вартість переданого об'єкту нижче 
справедливої вартості нового ( рис. 6.5.).  

Приклад. Зроблено обмін старого автофургона на 
новий. На момент обміну: первісна вартість старого 
автофургона складає 2000 г.о.;  

сума нарахованого зносу 1125 г.о.;  
первісна вартість нового автофургона 2200 г.о. 

 



 
 

256 
 

  
 
 

10 "Основні 
засоби" 

Д                    К 

  
131 "Знос 

(амортизація) 
основних 
засобів" 

   Д                     К 

  
 
 
 

301 "Каса" 
Д                              К 

  
 
 

10 "Основні 
засоби" 

Д                 К 
 
 
 

           

Об'єкт 
"А" 

 
 п.с. 
2000 
 

1125 
Об'єкт 

"А" 

1125    1325 
Об'єкт 

"Б" 

1325  

  відображення зносу    доплата за новий об'єкт  
            
 875 875        875  
  Залишкова вартість об'єкту "А" на момент обміну  
            
            
            

 
 
 

       
Об'єкт 

"Б" 

 
п.с. 2200 

 

            

 
Рис. 6.5. Бухгалтерський облік обміну основних засобів 

при варіанті а) 
 

б) залишкова вартість переданого об'єкта вище 
справедливої вартості нового. 
 Приклад. Податкова вартість автофургона 2000 г.о.  
Знос 125 г.о.  
Залишкова вартість 1875 г.о. 
Справедлива вартість нового автофургона 1700 г.о.  

У цьому випадку, на наш погляд, більш правильним 
буде застосування рахунку 423 “Дооцінка (зниження ціни) 
активів” для відображення різниці в оцінці обмінюваних 
об'єктів (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Бухгалтрський обміну основних засобів при 

варіанті  б) 
 
Приклад. Зроблено обмін готової продукції підприємства 
на автофургон за справедливою вартістю на 800 г.о. У 
цьму випадку буде зроблено запис на субрахунках: 
Дебет 10 "Основні засоби"  ,    Кредит  26  "Готова 
продукція"  на 800 г.о.     

У вищенаведених схемах бухгалтерських записів 
відсутня конкретизація інформації про рахунки з 
податкових розрахунків, які кореспондують між собою і 
виникають при відповідних типових операціях щодо руху 
основних засобів. Це пояснюється важливістю розуміння 
економічного сенсу зроблених пропозицій, а не 

  
 
 
 

10 "Основні засоби" 
Д                                   К 

  
 

131 
"Знос(амортизація) 
основних засобів" 

Д                                К 

 423 
"Дооцінка 
(зниження 
оцінки) 
активів" 

Д                  К 

  
 
 

10 "Основні 
засоби" 

Д                 К 
 
 
 

           

Об'єкт 
"А" 

Н.с. 
2000 

 
 

125 

Об'єкт 
"А" 

125        

  відображення зносу        
            

 1875           
            
  відображення різниці у оцінках об'єктів,  що 

обмінюються 
    

  175  175     
            

 
 
 

        
Об'єкт 

"Б" 

  

  залишкова вартість об'єкту "А" як  
справедлива вартість об'єкту "Б" 

1700 

    
      
  П.с. 1700  
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деталізацією бухгалтерських проводок.  
З кожним роком об’єкти основних засобів 

потребують все більших витрат на підтримку свого 
робочого стану. У результаті, суми зносу, які рівномірно 
відносяться на собівартість, щорічно збільшуються на 
суми ремонтних робіт. Собівартість продукції зростає, 
конкурентноздатність товарів падає. Але це падіння 
викликане також низькою якістю продукції через 
використання безнадійно застарілого обладнання. 

 Навіть у не інфляційній економіці сформувати 
через амортизаційні відрахування необхідні засоби дуже 
непросто. Бажання виробників поповнити свої оборотні 
кошти за рахунок підвищення суми амортизації, яка 
відноситься на витрати, суперечить проблемі 
конкурентності відпускних цін. Якщо собівартість 
виявиться завищеною, товар ніхто не купуватиме, якщо 
буде заниженою, не буде перспектив одержання засобів 
для заміни устаткування, а, отже, поліпшення якості 
продукції. 

Ремонт відновлює втрачену в результаті 
матеріального зносу споживчу вартість основних активів. 
Затрати на всі види ремонтів об'єктів основного капіталу 
(поточні затрати), акумулюються на рахунках обліку 
затрат відповідно до об'єктів основних активів, що 
належать до того або іншого структурного підрозділу  

Виділення видів затрат на відновлення основного 
капіталу, як капітальних так і поточних, може дати 
різноманітний набір показників в залежності від того, яке 
управлінське завдання необхідно вирішити. Основними 
завданнями управлінського обліку затрат на відновлення 
основного капіталу є: розрахунок собівартості проведених 
відновлювальних робіт з метою економічного 
обґрунтування їх впливу на цінову політику на продукцію; 
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планування поточних ремонтних робіт і робіт з технічного 
переозброєння; прийняття управлінського рішення з 
питань інвестиційної діяльності; контроль та регулювання 
виробничої діяльності з відновлення основних активів. 

Залежно від вирішення вищевказаних завдань 
управлінського обліку   у вітчизняній теорії та практиці 
обліку склалася певна класифікація затрат, яка 
інтерпретована нами для затрат на відновлення основних  
активів (табл.6.8.): 

 
Таблиця 6.8 

Класифікація затрат на відновлення основних 
активів в залежності від цілей управління 

 
Завдання управлінського обліку затрат на 

відновлення основних активів 

Класифікація затрат 

Розрахунок собівартості проведених 
відновлювальних робіт, оцінка вартості 
реконструйованих та модернізованих 
об'єктів основних активів 

Вхідні і минулі 

 Прямі й непрямі  

Основні й накладні 

 Поточні та одноразові  

Одноелементні та комплексні 

Планування та прийняття рішень 

Постійні та змінні  

Граничні і зростаючі  

Прогресивні і дегресивні  

Прийняті і не прийняті до уваги 

при формуванні цін 

Планові і не планові 

Контроль та регулювання діяльності 
центрів затрат Регульовані і не регульовані 
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Всі кошти, ресурси, які повинні принести дохід у 
майбутньому періоді, придбані та знаходяться на складі 
підприємства, прийнято вважати вхідними затратами. 
Вони відображаються в балансі підприємства як активи. 
Якщо ці кошти (ресурси) протягом звітного періоду були 
витрачені для отримання доходів і втратили здатність 
приносити дохід у майбутньому, то вони переходять до 
рангу минулих [31, с. 50].  

Щодо затрат на відновлення основних активів ці 
положення слід інтерпретувати наступним чином. Затрати 
капітального характеру залишаються вхідними після 
закінчення робіт з реконструкції та модернізації об'єктів 
основних активів і переходять до розряду минулих за 
допомогою віднесення сум амортизаційних відрахувань на 
собівартість реалізованих послуг. 

Вхідні затрати на всі види ремонту об'єктів 
основних активів переходять до розряду минулих в міру 
віднесення їх на собівартість реалізованих послуг у 
звітному періоді. У разі створення резерву на ремонт 
основних активів вхідні затрати на ремонт переходять до 
розряду минулих за мірою віднесення нарахованих сум 
резерву на собівартість реалізованих у звітному періоді 
послуг, тобто вхідні затрати, які ще не виникли, за своєю  
сутністю є вже минулими.  

За способом включення до собівартості товарів 
(робіт, послуг) усі затрати підприємств прийнято 
розподіляти на прямі та непрямі. Ці затрати в собівартість 
продукції включаються тільки після їх розподілу. За цією 
ознакою на рівні визначення собівартості товарів (робіт, 
послуг) затрати на всі види ремонту відносять до 
непрямих, а затрати капітального характеру за цією 
ознакою взагалі не класифікуються оскільки не 
відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).  
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Однак слід зазначити, що дана класифікація має 

дуже важливе значення для правильного визначення 
собівартості відновлювальних робіт.  

На нашу думку, при поточному та капітальному 
ремонті основних активів слід застосовувати позамовний 
метод обліку затрат відповідно до кошторису і затрати 
враховувати безпосередньо за кожним об'єктом основних, 
оскільки всі види ремонту різні (ремонт устаткування, 
ремонт транспортних засобів та будівель тощо). При  
цьому сума трудових і матеріальних затрат буде щоразу 
різна. У якості об'єкта калькулювання слід 
використовувати окремий об'єкт основних активів. 

Затрати на ремонт та затрати капітального 
характеру слід розподіляти на прямі - ті, які безпосередньо 
відносяться до відновлення окремого об'єкту (матеріали, 
заробітна плата робітників ремонтних цехів, відрахування 
в позабюджетні фонди від ФОП робітників, що виконують 
ремонтні роботи), і непрямі - затрати, які не можна 
віднести безпосередньо до відновлення певного об'єкта 
основних активів (затрати на управління, транспортні 
затрати, затрати на оренду основних засобів, послуги 
зв'язку).  

У вітчизняній економічній літературі їх називають 
накладними і до кошторису на ремонт, реконструкцію та 
модернізацію основних активів вони закладаються, як 
правило, в процентному відношенні до вартості робіт. 

Запропонована класифікація для обліку затрат на 
відновлення основних засобів з метою планування та 
прийняття рішень з відновлювальних робіт в загальному 
вигляді наведена в таблиці 6.9. 
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Таблиця 6.9 

Класифікація затрат на відновлення основних засобів, 
рекомендована для планування та прийняття рішень з 

відновлювальних робіт 
Найменування затрат 

Змінні затрати 
Матеріали 
Затрати з розробки та затвердження проектно-кошторисної 
документації Послуги підрядників 
Електроенергія  
Постійні затрати 
Знос основних засобів  
Оренда основних засобів  
Послуги з охорони будівельних майданчиків 
Затрати з охорони праці 
Ліцензування 
Умовно-постійні затрати 
Заробітна плата (погодинна) робочих, що займаються ремонтом  
Відрахування у позабюджетні фонди від ФОП робітників-
ремонтників 
Послуги зв'язку 
Послуги тепло-, електро-, водопостачання, в тому числі, власні 
Транспортні послуги, в тому числі власний транспорт 
Затрати на відрядження персоналу  
Затрати на ремонт та обслуговування об'єктів основних засобів  
Експертні та консультаційні послуги з питань відновлення об'єктів 
основних засобів. 

 
Представлена класифікація може бути використана 

для побудови робочого плану рахунків.  
Зміст зроблених висновків призводить до 

необхідності зміни порядку облікових записів щодо 
ремонтних робіт, суть яких зводиться до наступного: 

1. З метою визначення загальної суми витрат на 
ремонт (розрахунок собівартості ремонтних робіт) 
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відкриваються субрахунки за видами ремонту до рахунку 
23 «Виробництво»: 

231 «Поточний ремонт основних засобів»; 
152, 153 «Капітальний ремонт основних засобів». 
2. На дебеті цих субрахунків збираються всі 

витрати, пов'язані з проведенням відповідних видів 
ремонтів основних засобів. 

3. Після підписання Актів про закінчення 
ремонтних робіт субрахунок 231 кредитується в 
кореспонденції з рахунками: 

Д-т 91 «Загальновиробничі витрати»,  92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», К-т 231 
«Поточний ремонт основних засобів».  

4. Вартість капітального ремонту визначається 
шляхом калькулювання його собівартості на дебеті 
субрахунків 152, 153 і на цю суму збільшується залишкова 
вартість основних засобів шляхом зменшення суми 
нарахованого зносу: 

 Д-т 13 «Знос основних засобів» 
 К-т 152, 153 «Капітальний ремонт основних 

засобів» 
Таким чином, на собівартість вплине тільки сума 

поточного ремонту, оскільки зменшення суми амортизації 
на вартість капітального ремонту призведе до збільшення 
залишкової вартості об'єкта основних засобів, залишаючи 
при цьому незмінним його термін експлуатації. Схема 
бухгалтерських записів буде мати вигляд (рис.6.8.): 

Вищевказаний порядок відображення в обліку 
ремонтних робіт торкається інтересів підприємства, 
оскільки дозволяє їм впливати на величину таких 
найважливіших показників діяльності, як собівартість, 
прибуток, ціна реалізації шляхом прийняття економічно  
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обґрунтованих рішень. 

Рис. 6. 8. Синтетичний облік витрат, пов'язаних з ремонтом 
основних засобів 

 
Наступним кроком є визначення шляхів 

удосконалення бухгалтерського обліку лізингового майна, 
оскільки воно є об'єктом основних засобів. Методологія 
його обліку на балансі суб'єкта, що господарює, відповідає 
основним принципам обліку основних засобів. Однак, у 
зв'язку з наявністю особливостей лізингових операцій їх 
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відображення в бухгалтерському обліку має свою 
специфіку. 

Діюча нормативна база наказує економічному 
суб'єкту вести на балансі облік майна, що належить йому 
на правах власності. Виключення складають лише 
підприємства, що повинні враховувати довгостроково 
орендовані основні засоби з правом викупу на своєму 
балансі, у всіх інших випадках, включаючи лізинг, облік 
орендованого майна здійснюється на балансі власника, 
тобто орендодавця, а орендар повинний враховувати його 
за балансом. 

Необхідно відзначити, що питання з того, хто 
повинний враховувати лізингове майно на своєму балансі, 
надзвичайно важливе, оскільки від його вирішення 
залежить проведення комплексу заходів: здійснення 
амортизаційних відрахувань, ремонтних робіт, 
реконструкції  тощо. 

Зважаючи на те, що лізингові послуги мають велике 
значення для «оздоровлення» економіки, необхідно 
розробити і затвердити з залученням провідних 
спеціалістів в області бухгалтерського обліку спеціальну 
єдину методологію бухгалтерського обліку лізингових 
операцій, як з оперативного лізингу, так і з фінансового, 
відповідно до прийнятого Закону України «Про лізинг»,  
яка б відповідала загальноприйнятим міжнародним 
стандартам. Вивчивши існуючу методику і практику 
бухгалтерського обліку лізингових операцій можна 
відзначити, що окремі положення вимагають більш 
точного визначення. 

Оскільки операція між лізингодавцем і 
лізингоодержувачем ґрунтується на спільній для обох 
сторін угоді про лізинг, доцільним є використання 
погоджених визначень. Як правило, обидві сторони 
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класифікують лізинг однаково. Проте, застосування цих 
визначень до різних обставин двома сторонами може іноді 
призвести до того, що та ж сама лізингова операція буде 
класифікуватися лізингодавцем і лізингоодержувачем по 
різному. 

Види лізину залежить більше від суті операції чим 
від форми договору. Лізинг класифікується як фінансовий, 
якщо в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з правом 
власності, передаються лізингодавцю. Такий лізинг, як 
правило, є безвідмовним і гарантує лізингодавцю оплату 
витраченого капіталу плюс дохід на інвестований капітал. 
Лізинг класифікується як оперативний, коли всі ризики й 
вигоди, пов'язані з правом власності, не передаються.  

Фінансовий лізинг необхідно визнати в балансі 
лізингодавця як актив і зобов'язання в сумі, що дорівнює 
справедливій вартості основних активів, що надано в 
лізинг, на початок терміну оренди за винятком субсидій і 
податкових пільг, що одержує лізингодавець, чи дійсної 
вартості мінімальних лізингових платежів, якщо вона 
нижче справедливої. При розрахунках дійсної вартості 
мінімальних лізингових платежів фактором дисконту є 
припустима ставка відсотку при лізингу, якщо її можна 
фактично визначити; якщо її визначити неможливо, 
використовується процентна ставка додаткових кредитів 
лізингоодержувача. 

Лізингові платежі розподіляються між фінансовими 
витратами і зменшенням невиконаних зобов'язань. Ці 
витрати розподіляються за періодами терміну лізингу так, 
щоб надавати залишкову ставку відсотка на залишок 
зобов'язань у кожному періоді. 

Фінансовий лізинг призводить до витрат на 
амортизацію активу, а також до фінансових витрат за 
кожен звітний період. Якщо немає достатньої впевненості 
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в тому, що до кінця терміну лізингу право власності буде 
передано лізингодавцю, актив цілком амортизується 
протягом меншого з двох термінів - терміну лізингу або 
терміну корисної експлуатації. 

Активи, що призначені для оперативного лізингу, 
необхідно визнати в балансі лізингодавця як основні 
засоби. Устаткування, що надане в оперативний лізинг, 
амортизується відповідно до звичайної політики 
амортизації подібних активів, що застосовується 
лізингодавцем: сума активу, що амортизується, 
розподіляється на систематичній основі за кожен звітний 
період протягом терміну його корисної експлуатації. 
Бухгалтерський облік лізингових операцій дає можливість 
здійснювати економічний аналіз ефективності лізингових 
операцій на основі даних, що відображається в ньому. 

Методологічні основи формування в 
бухгалтерському обліку інформації про оренду 
необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності 
регламентовані П(С)БО 14 «Оренда», який розроблено на 
основі МСБО 17. Національний стандарт, з одного боку, 
строго дотримує рекомендації, а з іншого - припускає 
серйозні відхилення від положень МСБО 17 і передбачає 
власне тлумачення термінів, що найбільш часто 
використовуються в стандарті. Так, термін “лізинг” у 
П(С)БО 14 взагалі не використовується. Проте відповідно 
міжнародному стандарту бухгалтерського обліку лізинг - 
це оренда активу, що надає орендарю право на його 
використання.  

При придбанні об'єкту лізингу для потреб 
бухгалтерського обліку важливе значення має методика 
визначення терміну корисного використання основних 
засобів, адже саме від цієї величини залежить база 
нарахування амортизації. На сьогоднішній день практично 
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реалізувати порядок визначення терміну корисного 
використання об'єкту основних засобів важко, оскільки 
П(С)БО  7 “Основні засоби” не називає методів, за якими 
виконується такий розрахунок. Міжнародним стандартом 
бухгалтерського обліку МСБО 17 “Облік оренди” під 
терміном корисного функціонування активу розуміється 
або період часу, протягом якого, як передбачається, актив 
буде використовуватися підприємством; або кількість 
виготовленої продукції, подібних одиниць продукції, що, 
як можно очікувати, будуть отримані від використання 
активу підприємством. У П(С)БО 7 «Основні засоби» 
дається таке саме визначення терміну корисного 
використання (експлуатації) основних засобів.  Такий 
показник обов'язково повинний знайти відображення в 
угоді лізингу.  

При відсутності в технічній документації терміну 
корисного використання об'єкту основних засобів 
розрахунок терміну корисної експлуатації проводиться 
виходячи з наступних умов: 

1) очікуваного терміну використання об'єкту 
відповідно до продуктивності і потужності використання; 

2) фактичної суми амортизації (зносу) об'єкта, що 
залежить від режиму експлуатації (кількості змін); 

3) природних умов і впливу агресивного 
середовища; 

4) графіку (схеми) усіх планово-попереджувальних 
видів ремонту основних засобів; 

5) нормативно-правових і інших обмежень 
використання цього об'єкту (термін оренди, прокат, 
лізинг). 

Одним із основних питань проведення лізингових 
операцій є амортизація об'єкта, що надається в лізинг, 
оскільки за допомогою нарахування амортизації 
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визначається термін лізингової угоди. Комплекс питань з 
нарахування амортизації складає амортизаційну політику, 
що проводять учасники лізингової угоди. 
          Протягом терміну операційного лізингу 
лізингодавець нараховує амортизацію за переданим в 
операційний лізинг об'єктам щомісяця з застосуванням 
методів, запропонованих П(С)БО 7 “Основні засоби”,  
П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 14 «Оренда», а 
також з огляду на положення наказу про облікову політику 
підприємства. 

Однак, у даний час у П(С)БО 14 «Оренда» внесені 
корективи з обліку операційної оренди. Зокрема, 
зазначено, що плата за операційну оренду основних 
засобів як орендарем, так і орендодавцем враховується на 
прямолінійній основі протягом терміну оренди з 
урахуванням способу економічних вигід, пов'язаних із 
використанням об'єкта операційної оренди.             Досить 
часто на практиці нарахування амортизації проводиться 
лізинговою компанією, що не має відношення до 
безпосередньої експлуатації об'єкту лізингу. Ми вважаємо, 
що нараховувати амортизацію об'єкту лізингу повинний 
той суб'єкт, що здобуває право власності на цей актив 
після закінчення терміну лізингу.  

З огляду на специфіку лізингових операцій варто 
відмовитися від традиційного застосовуваного в орендаря 
порядку обліку переданого в довгострокову оренду майна, 
коли його вартість на підставі акту прийому-передачі 
основних засобів враховувалася на забалансовому рахунку 
01 «Орендовані необоротні активи». Регістром 
аналітичного обліку таких об'єктів була копія інвентарної 
картки, прикладена орендодавцем до акту прийому-
передачі орендованих основних засобів. Необхідно 
використовувати відповідний регістр, який би враховував 
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можливості формування вищезгаданої інформації, тому що 
використовувані в даний час регістри аналітичного обліку 
не включають необхідні реквізити. Нами пропонується 
відображення операцій з орендованими основними 
засобами здійснювати в регістрі за такою формою (табл. 
6.10). 

Таблиця 6.10 

Надходження (Дт) Вибуття (Кт) 
Дата  Підстава Вид об'єкта Кому 

належить 
В Сума, грн. Дата  Підст

ава 
В Сума

, грн. 
20.04.
1999 

Договір 
№1 

Акт№1 
від 

20.04.99 

Комп'ютер  Іванову 
С.Ю. 

1 2000,00 01.08. 
2001 

Акт 
№1 

1 2000,
00 

10.01.
2001 

Договір 
№2 

Акт№2 
від 

10.01.01 

Складське 
приміщення 

ТОВ 
«Зоря» 

1 35000,00     

 

Інформація даного регістру надає можливість 
згрупувати основні засоби за приналежністю і з 
урахуванням економічних умов оренди. У балансі варто 
виділити позицію, за якою будуть відображатися 
довгостроково орендовані основні засоби. Це має суттєве 
значення для зовнішніх користувачів. У випадку, коли 
підприємство з'являється банкрутом воно зобов'язано 
нести відповідальність і в межах якого застраховане. При 
здійсненні операцій страхування слід розмежовувати 
власні й орендовані активи.  

При визначенні розміру орендної плати за 
орендовані нежилі приміщення керуються Законом 
України «Про оренду державного майна» № 98 (п.2 ст.1), 
постановою КМУ №786 і ГНАУ «Про витрати орендаря» 
№ 14460. Орендна плата, як правило, включає: 
амортизаційні відрахування на повне відновлення 
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орендованого майна, частину прибутку (орендний 
відсоток), що одержує лізингодавець за передане в 
оперативний лізинг майно, і податок на додану вартість. 

Згідно п. 3 Методики №786 в орендну плату не 
входять оплата послуг, що згідно з договором 
зобов'язується надати орендодавець, а також витрати на 
утримання орендованого майна і витрати, пов'язані з 
відшкодуванням витрат орендодавця з оплати податку на 
землю. Відзначимо, що розмір орендної плати та її 
обмеження регулюється органами місцевої влади, яким 
підпорядковуються об'єкти комунальної власності. 

Нарахована до сплати орендна плата 
відображається в бухгалтерському обліку записом за 
дебетом рахунку 23 «Виробництво» і кредитом субрахунку 
685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Сума ПДВ 
відображається на дебеті субрахунку 641 «Розрахунки по 
податках» і за кредитом субрахунку 685, перерахована 
орендна плата - за дебетом субрахунку 685 і за кредитом 
311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

Орендна плата, сплачена лізингоодержувачем у 
рахунок наступних звітних періодів (місяця, кварталу, 
року), відображається за дебетом рахунку 39 «Витрати 
майбутніх періодів» і кредитом рахунку 31 «Рахунки в 
банках». У міру початку відповідних періодів, що 
стосуються передплати орендної плати, рахунок 39 
«Витрати майбутніх періодів» кредитується в 
кореспонденції з дебетом рахунків з обліку витрат 
виробництва або обігу: 91 «Загальновиробничі витрати», 
92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» тощо. 

Слід зазначити, що якщо за умовами договору на 
оперативний лізинг основних засобів передбачено 
добудування, дообладнування, чи реконструкція, 
модернізація об'єкта лізингу лізингоодержувача, то такі 
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витрати враховуються, як капітальні інвестиції, і після 
закінчення робіт зараховуються до складу власних 
основних засобів. 

Отримання у фінансовий лізинг об'єктів основних 
засобів здійснюється на підставі акта прийому-передачі. У 
бухгалтерському обліку лізингоодержувача вартість 
об'єктів основних засобів за оцінкою, погодженою з 
лізингоодержувачем, оформляється  записом за дебетом 
рахунку 10 «Основні засоби» (відповідний субрахунок 
обліку основних засобів) і кредитом рахунку 531 
«Зобов'язання з фінансової оренди». Аналітичний облік за 
даним субрахунком ведеться за кожним лізингодавцем. 

Лізингоодержувач суму амортизації, нарахованої за 
придбаними у фінансовий лізинг основним засобам, 
відображає за кредитом субрахунку 131 «Знос основних 
засобів» у кореспонденції з дебетом відповідних рахунків 
обліку витрат виробництва чи обігу, а саме: 23 
«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» 92 
«Адміністративні витрати» і тощо. На суму нарахованих 
відсотків за операціями, зв'язаним з фінансовим лізингом 
дебетують субрахунок 952 «Інші фінансові витрати» і 
кредитують субрахунок 684 «Розрахунки за нарахованими 
відсотками». 

Погашення заборгованості за фінансовим лізингом 
відображається записом за кредитом субрахунку 311 
«Поточні рахунки в національній валюті» і дебетом 
субрахунку 61 «Заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями» (на суму поточної частки заборгованості з 
фінансового лізингу), 684 «Розрахунки за нарахованими 
відсотками (на суму оплачених відсотків з фінансового 
лізингу). 

У випадку переходу  основних засобів, узятих у 
фінансовий лізинг, у власність лізингоодержувача в 
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бухгалтерському обліку роблять запис за дебетом рахунку 
10 «Основні засоби» (відповідний субрахунок обліку 
власних основних засобів) і кредитом рахунку 10 «Основні 
засоби» (відповідний субрахунок узятих у лізинг основних 
засобів). Водночас сума нарахованого під час фінансового 
лізингу зносу об'єктів відображається за дебетом 
субрахунку 131 «Знос (амортизація) основних засобів» 
(відповідний субрахунок обліку зносу узятих у лізинг 
основних засобів) і кредитом рахунку 131 «Знос 
(амортизація) основних засобів» (відповідний субрахунок 
обліку власних основних засобів). На відміну від інструкції 
№128, що передбачає зарахування об'єкта фінансової 
оренди на баланс орендаря за оцінкою погодженої з 
орендодавцем, п.5 П(С)БО 14 установлено, що орендар 
відображає в бухгалтерському обліку отриманий у 
фінансову оренду об'єкт за найменшою на початок терміну 
оренди оцінкою: справедливою вартістю чи активу 
дійсною вартістю на суму мінімальних орендних платежів. 
При цьому розрахунок дійсної вартості мінімальних 
орендних платежів залежить від умов оренди, наприклад, 
від того, коли сплачується орендна плата: на початок або 
наприкінці звітного періоду. У додатку 1 до П(С)БО 14 
містяться приклади визначення дійсної вартості об'єкта 
оренди із застосуванням відповідних формул, що 
враховують зазначені вище умови. Загальна сума 
мінімальних орендних платежів (МОП) складається з двох 
основних елементів: вартості об'єкта оренди (В) і 
фінансових витрат орендаря (ФВ), що складають плату за 
використання цього об'єкта протягом періоду оренди. 

Звідси сума фінансових витрат за весь період 
оренди складає: 

ФВ=МОП – В  [1] 
Розрахована у такий спосіб загальна сума 
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фінансових витрат розподіляється між відповідними 
платіжними періодами протягом терміну оренди із 
застосуванням установленої ставки відсотків на залишок 
зобов'язань за орендою на початок звітного періоду. Такою 
постійною  ставкою відсотка звичайно є його погоджена 
ставка. Але на практиці виникають ситуації, коли в 
орендній угоді зафіксована тільки сума мінімальних 
орендних платежів і періодичність її сплати. У цьому 
випадку для визначення дійсної вартості оренди і 
розподілу загальної суми фінансових витрат між звітними 
періодами варто застосовувати ставку відсотку на 
можливий кредитний період орендаря. 

Виходячи з цього сума фінансових витрат за 
відповідними звітними періодами дорівнює: 

ФЗо=Оф.а.Св  [2] 
де Оф.а. - залишок зобов'язань за фінансовою 

орендою об'єкта на початок звітного періоду; 
Св - ставка відсотка на початок оренди (орендна 

ставка відсотка чи ставка відсотка на можливий кредитний 
період орендаря). 

Приклади розподілу фінансових витрат між 
звітними періодами протягом терміну оренди також 
представлені в додатку 1 до П(С)БО 14. 

Якщо лізингоодержувач протягом терміну лізингу 
здійснює поліпшення об'єкту фінансового лізингу 
(модернізація, модифікація, реконструкція), унаслідок 
цього збільшуються майбутні економічні вигоди, що 
спочатку очікувалися від використання цього об'єкта, то 
витрати на таке поліпшення включаються у вартість 
об'єкта фінансового лізингу. 

Амортизація об'єкта фінансового лізингу 
нараховується лізингоодержувачем. При цьому варто 
застосовувати саме той метод амортизації, що 
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використовується при нарахуванні аналогічних за 
призначенням власних об'єктів. Період амортизації об'єкта 
фінансової оренди залежить від того, чи передбачено 
орендною угодою перехід права власності на об'єкт 
фінансової оренди після закінчення її терміну. 

 Якщо зазначений перехід права власності 
передбачений, то періодом амортизації є термін корисного 
використання цього об'єкта орендарем, а якщо немає – 
періодом амортизації є найменший із двох періодів – 
термін корисного використання об'єкта. 

Слід зазначити, що протягом фінансового лізингу 
сума платежів, що підлягають оплаті лізингоодержувачем 
може змінюватися, якщо це не передбачено лізинговою 
угодою. Наприклад, внаслідок інфляції сума орендної 
плати може коригуватися на індекс інфляції. Ця частина 
орендної плати має назву «непередбачувана орендна 
плата» і не включається в суму мінімальних орендних 
платежів. Нарахована сума непередбачуваної орендної 
плати відображається в обліку орендаря записом: Дебет 
977 «Інші витрати звичайної діяльності» та  Кредит 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами». 

Обґрунтоване відображення в бухгалтерському 
обліку орендних відносин неможливо без належного їх 
осмислення з позиції права. Справа в тому, що будь-який 
факт господарського життя підприємства призводить до 
виникнення визначених правових наслідків, що можуть 
варіювати в залежності від того, яка галузь законодавства 
приймається на увагу. З погляду цивільного законодавства 
орендар за договором оренди здобуває лише права 
володіння і користування орендованим активом. Таким 
чином, відповідно до прийнятого у вітчизняній системі 
обліку підходом орендоване майно повинне відображатися 
на забалансових рахунках підприємства-орендаря, не 
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торкатися в цьому змісті системи подвійного запису і, 
зокрема, не збільшувати величину його зобов'язань. З 
іншого боку, відображення в обліку операцій повинно 
здійснюватися, насамперед, виходячи з їх економічної  
природи. Наприклад, у ситуації фінансового лізингу, коли 
викуп майна визначений договором, з економічної точки 
зору фактичним хазяїном майна виступає орендар 
(лізингоодержувач); саме тому облік орендованого активу 
можливий на його балансі за згодою сторін. 

Приймаючи до уваги позиції трудового 
законодавства, підкреслюємо, що поза залежністю від того, 
що організація-орендар не має у своєму розпорядженні 
право власності на орендований актив, вона несе повну 
матеріальну відповідальність перед власником майна у 
розмірі його вартості. В ситуації фінансового лізингу, коли 
майно капіталізується лізингоодержувачем, ця 
відповідальність буде характеризуватися відображенням в 
пасиві його балансу зобов'язань в сумі заборгованості за 
лізинговими платежами перед лізингоодавцем відповідно 
до договору. Зазначена величина зобов'язань найчастіше 
перевищує вартість майна, оскільки, виходячи з 
економічного змісту договору фінансового лізингу, 
лізингоодержувач відшкодовує лізингодавцю вартість 
об'єкту і крім того, сплачує визначений відсоток, оскільки 
лізинг є одним із способів кредитування. 

При операціях операційної оренди, коли майно 
враховується орендарем на забалансових рахунках, 
зобов'язання орендаря формально полягають лише в сумах 
орендної плати, що нараховуються періодично; слід 
зазначити, що вони в балансі можуть і не показуватися в 
тому випадку, коли нарахування і сплата відбувається 
протягом одного звітного періоду. Таким чином, не 
дивлячись на те, що орендар і несе повну матеріальну 
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відповідальність за орендованим майном, у 
бухгалтерському обліку цей факт ніяк не відображається. З 
огляду на дану обставину порядок бухгалтерського обліку 
орендних операцій повинний бути скоригований у 
наступний спосіб: 

а) при договорах, що передбачають перехід права 
власності на орендоване майно до орендаря після 
закінчення строку договору при виконанні визначених 
умов, орендар повинен відображати майно на своєму 
балансі в сумі його сукупної заборгованості перед 
орендодавцем: 

Дебет 10 «Основні засоби», субрахунок «Об'єкти 
основних засобів за договором оренди» 

Кредит 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», 
субрахунок «Орендні зобов'язання». 

Слід зазначити, що якщо підприємство здає 
приналежне їй майно у фінансову оренду, зміст договору, 
економічні і юридичні наслідки для учасників угоди 
будуть такими ж, як і при лізинговому контракті, однак 
облік майна на балансі орендаря можливий тільки при 
формальному визначенні операції як угоди фінансового 
лізингу. 

б) У випадках операційної (поточної) оренди, об'єкт 
угоди повинен враховуватися орендарем на забалансових 
рахунках в оцінці, погодженої договором оренди та 
оформлятися бухгалтерським записом: 

Дебет 010 «Орендовані основні засоби». 
З метою додання вірогідності обліку і звітності 

орендаря при угодах операційної оренди вартість 
отриманого за договором майна повинна відображатися в 
пасиві орендаря, оскільки поза залежністю від умов 
договору очевидно, що орендар завжди несе матеріальну 
відповідальність за отримане майно і у випадку його 
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втрати або псування зобов'язаний буде відшкодувати 
збиток орендодавцю. Очевидно, що протягом терміну 
оренди існує деяка невизначеність у відношенні наслідків 
договору оренди. Підприємство-орендар при класичному 
договорі оренди  повинно або повернути майно по 
закінченні договору, або у випадку втрати об'єкта 
відшкодувати його вартість. Зобов'язання подібного роду 
завжди присутні в договорах оренди, однак деяким чином 
носять неявний характер і фактично в облікових 
документах не знаходять свого відображення. Проте, 
включення зазначених неявних зобов'язань підприємства-
орендаря в систему бухгалтерського обліку при договорах 
поточної оренди диктується, насамперед, вимогами  до 
бухгалтерського обліку: 

по-перше, з огляду повноти відображення в обліку 
усіх фактів господарської діяльності, своєчасний запис 
усіх реальних зобов'язань підприємства-орендаря, у тому 
числі і неявних, цілком правомірна і доцільна;  

по-друге, відповідно до вимог принципу пріоритету 
змісту над формою відображення в обліку фактів 
господарського життя повинно здійснюватися не стільки 
виходячи з їхнього правового статусу, скільки з 
економічного змісту. Орендар несе відповідальність перед 
орендодавцем за взяте майно, причому ця відповідальність 
не є абстрактною, а виражається конкретною величиною, 
як правило, рівної балансової вартості майна в 
орендодавця; 

по-третє, відповідно до принципу обачності, 
відображення зазначених неявних зобов'язань орендаря 
представляється цілком виправданим, оскільки саме в 
цьому випадку забезпечується визнання в обліку витрат і 
зобов'язань, а не можливих доходів і активів; 

по-четверте, подібний порядок упередженого обліку 
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відповідних зобов'язань відповідає принципу своєчасності, 
оскільки у будь-який момент часу баланс орендаря 
відображає реальну величину його зобов'язань, що будуть 
їм виконані незалежно від обставин. 

За своїм характером зазначені зобов'язання можуть 
трактуватися як умовний факт господарської діяльності. 
Тобто, умовні зобов'язання і суміжні їм умовні збитки. 
Умовне зобов'язання рекомендуємо відображати в обліку 
наступним бухгалтерським записом:  

Дебет 79 «Фінансові результати» субрахунок 
«Умовний збиток за орендованими основними активами», 
Кредит 685 "Розрахунки з іншими дебіторами і 
кредиторами", субрахунок "Неанульовані зобов'язання 
перед орендодавцем"  

Відображення величини зобов'язань за дебетом 
рахунку 79 "Фінансові результати" не збільшує валюти 
балансу, оскільки орендар не капіталізує орендоване 
майно. Даним бухгалтерським записом орендар може 
домогтися вірогідності у визнанні своїх зобов'язань. При 
поверненні орендованого майна по закінченні договору 
або його достроковому розірванні майно списується 
орендарем із забалансового обліку й одночасно 
відновлюється сума умовного збитку. Умовні зобов'язання 
підприємства вважаються виконаними. 

У підтвердження даної позиції відзначимо, що 
такий підхід сприяє гармонізації вітчизняного обліку 
відповідно до міжнародних стандартів, оскільки завчасне 
відображення в обліку всіх належних до виконання 
зобов'язань повною мірою відповідає одному з основних 
принципів бухгалтерського обліку, відомому на Заході як 
принцип вірогідності і сумлінності (true and fair view). Цей 
принцип у неявному вигляді присутній і в українському 
законодавстві по бухгалтерському обліку. Так, відповідно 
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до п. 4 ст. 13 Закону "Про бухгалтерський облік" 
підприємство у пояснювальній записці повинно 
повідомляти про факти незастосування правил 
бухгалтерського обліку у випадках, коли вони не 
дозволяють вірогідно відображати майновий стан і 
фінансові результати діяльності підприємства. Визначення 
цієї вимоги припускає необхідність відображення всіх 
належних до виконання зобов'язань (зокрема при обліку 
орендних операцій) у звітності і пояснювальній записці.  

Необґрунтоване ототожнення договору фінансового 
лізингу з договором оренди з викупом майна, що 
згадувалося при характеристиці юридичних аспектів 
орендних операцій, призводить до того, що діючим 
обліковим законодавством не передбачено порядок 
відображення операцій з викупу майна в процесі 
здійснення договору оренди. Зовсім очевидно, що викупна 
ціна, установлена договором, може виплачуватися 
орендарем нарівні з орендними платежами не єдиною 
сумою у встановлений час, а періодичними виплатами. 
Порядок погашення викупної ціни взагалі може 
визначатися лише за основними параметрами, наприклад, 
у залежності від поточного фінансового стану орендаря. За 
своїм економічним змістом платежі в погашення 
заборгованості за орендною платою і платежі у 
відшкодування вартості майна не можуть враховуватися 
спільно як операційні доходи і витрати, оскільки це 
суперечить принципу тимчасової визначеності. 

Розрахунки між контрагентами з орендної плати і за 
викупною ціною в принципі відносяться до різних 
тимчасових інтервалів: орендна плата являє собою плату за 
користування майном у відповідному звітному періоді, у 
той час як викупна ціна за своїм економічним значенням 
повинна бути віднесена до події, що відбудеться в 
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майбутньому. 
У зв'язку з вищевикладеним для цілей організації 

обліку відповідно до методології й  економічного змісту 
вищезазначених операцій нами пропонується наступний 
варіант обліку оренди з викупом. 

У орендодавця одержувані від орендаря суми 
відшкодування вартості варто розглядати як авансові 
надходження до тих пір, поки юридичне право власності 
не перейде до орендаря; відповідна кореспонденція має 
вигляд: 

Дебет 30 "Каса", Кредит 681 "Розрахунки за 
авансами отриманими", субрахунок "Викупна ціна". 

Плата за поточне використання орендованого майна 
(орендна плата) враховується відповідно до 
загальноприйнятого порядку як операційний дохід. У 
подальшому, з переходом права власності до орендаря, 
списання майна відбувається з використанням субрахунку 
742 "Дохід від реалізації необоротних активів". 
Накопичена на субрахунку 681 "Розрахунки за авансами 
отриманими" сума відповідним бухгалтерським записом 
буде списана в кредит субрахунку 742. 

У орендаря зазначені суми відшкодування вартості 
майна варто розглядати як перерахований орендодавцю 
аванс, але не як витрати поточного характеру, що 
списуються на собівартість : 

Дебет субрахунку 371 "Розрахунки по авансах 
виданим", Кредит рахунку 30 "Каса". 

Зазначений аванс буде зарахований при переході 
орендованого майна у власність орендаря і формуванні 
первісної вартості об'єкта. Крім того, орендарю варто 
включати в первісну вартість ще й суму нарахованих 
протягом договору і сплачених орендодавцю платежів у 
кореспонденції з рахунком зносу; таким чином, на рахунку 
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капітальних вкладень в орендаря формується вартість 
об'єкта в сумі фактичних витрат, що складаються з 
перерахованої орендної плати і викупної ціни. 

Звертаючись до обліково-аналітичних проблем 
лізингових операцій, відзначимо ще одну важливу 
обставину. Структура лізингового платежу неоднорідна і 
являє собою суму відшкодування вартості майна в 
сукупності з відсотками за договором,  оскільки лізинг - це 
один з варіантів кредитування. Майно за договором 
фінансового лізингу може відображатися на балансі 
лізингоодержувача за згодою сторін.  

Відповідно до методологічних підходів до оцінки 
майна, лізингоодержувач повинний відображати його на 
балансі в сумі фактичних витрат на його придбання, тобто, 
стосовно до лізингу, у загальній сумі належних до сплати 
лізингових платежів. Цей варіант логічно витікає з 
нормативних документів. Якщо за умовами договору 
об'єкт лізингу враховується на балансі лізингоодержувача, 
то вартість лізингового майна, що надійшло 
лизингоотримувачу, відображається за дебетом рахунку 10 
"Основні засоби", субрахунок "Об'єкти основних засобів за 
договором лізингу" у кореспонденції з кредитом рахунку 
685 "Розрахунки з іншими кредиторами", субрахунок 
"Орендні зобов'язання". При цьому витрати, пов'язані з 
одержанням лізингового майна відображаються  в окремій 
фасеті інвентарної картки "Об'єкти основних засобів". 

Разом із тим, застосування на практиці зазначеного 
варіанту може супроводжуватися протиріччами облікового 
і податкового характеру. Сума відсотків лізингодавцю, що 
включається у вартість лізингового майна, у деяких 
випадках може складати дуже значну величину, у 
порівнянні (особливо в умовах інфляції) з вартістю майна 
у лізингоодержувача, що призводить до штучного 
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завищення бази для обчислення податку на майно, а також 
величини зобов'язань підприємства, що сприяє 
погіршенню його фінансового положення. 

До складу лізингового платежу відповідно до 
закону "Про лізинг" можуть включатися витрати 
лизингодателя зі страхування, обслуговування майна 
(наприклад, витрати зі здійснення щорічного планового 
ремонту).  

Таким чином, при обліку лізингового майна на 
балансі лізингоодержувача, дані витрати підлягають 
капіталізації, тобто включаються в первісну вартість майна 
у лізингоодержувача. Однак витрати подібного виду, 
відповідно до норм бухгалтерського обліку та 
оподатковування, варто фінансувати за рахунок 
собівартості, оскільки вони носять поточний, а не 
капітальний характер. Відзначимо також, що на момент 
висновку договору ці витрати не завжди очевидні, тому 
завчасне відображення їх в обліку представляється не 
зовсім коректним. 

Нарешті, договором лізингу може бути 
встановлений порядок, відповідно до якого поточні 
лізингові платежі підлягають коригуванню відповідно, 
наприклад,  до темпів інфляції. У цьому випадку на 
момент підписання договору загальна сума лізингових 
платежів, тобто первісна вартість майна для 
лізингоодержувача, не може бути точно визначена. 

Рішення подібних проблем може полягати в 
наступному: лізингоодержувач відображає об'єкт лізингу 
за дебетом рахунків обліку майна в кореспонденції з 
рахунками зобов'язань у деякій погодженій з 
лізингоодержувачем оцінці, наприклад, за фактичною 
вартістю майна у лізингодавця. Комісійні нарахування 
лізингодавцю, плата за додаткові послуги та інші 
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аналогічні виплати нараховуються лізингоодержувачем 
періодично як поточні платежі за дебетом рахунків обліку 
витрат і кредитом рахунків обліку зобов'язань. 

Таким чином, кожен поточний лізинговий платіж у 
бухгалтерському обліку повинен бути розподілений 
лізингоодержувачем на дві суми, одна -, що йде на 
погашення вартості майна (сума нарахованого зносу на 
об'єкт лізингу) і друга - сплата відсотків лізингодавцю, 
вартість додаткових послуг тощо. 

Узагальнюючи вищевикладене, можна 
стверджувати, що перераховані заходи дозволяють 
сприяти розвитку бухгалтерського обліку, як 
інформаційної  підсистеми економічного управління 
підприємствами.   

 
6.3. Організація управлінського обліку основного 
капіталу 

 
В умовах ринкової економіки ведення 

управлінського обліку є об'єктивною необхідністю, 
оскільки кожне підприємство самостійно вибирає напрями 
розвитку, обсяги та види діяльності, тому виникає потреба 
за всіма параметрами накопичувати інформацію, 
отримувати необхідні облікові дані. 

Використання комп'ютерів і сучасних комп'ютерних 
програм дозволяє здійснювати угруповання об'єктів за 
багатьма необхідними ознаками відповідно до  потреб 
управління основним капіталом. Розглянемо на прикладі 
руху основних засобів підходи до постановки завдань з 
комп’ютеризації інформації бухгалтерського та 
управлінського обліку. 
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При автоматизованому бухгалтерському обліку 
основних засобів створюються класифікатори облікованих 
об'єктів.  

Кодування об'єктів може здійснюватися за 
порядково-серійною системою, при якій кожній 
класифікаційній групі основних засобів виділяється 
визначена серія порядкових номерів, взаємозалежних з 
індивідуальним Планом рахунків, наприклад: для будинків 
– 103101-103999; устаткування – 104101-104999 тощо. 
Кожному коду відповідає визначений набір усіх 
необхідних для обліку та технічного обслуговування ознак 
(паспортних даних об'єкта, що збираються в класифікаторі 
основних засобів).  

Основою побудови такого класифікатора є фасетний 
метод класифікації. На рис. 6.9 приводиться структура 
фіксованої послідовності розташування фасет у 
класифікаторі об'єктів основних активів. На відміну від 
ієрархічної класифікації фасетна класифікація основних 
засобів дозволяє застосовувати будь-яке сполучення 
характерних ознак об'єкта. 

 
Фасети 

 
Рис. 6.9. Класифікатор об'єктів основних активів 
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Таким чином, при надходженні основних засобів на 
підприємство, дані з первинних документів про первісну 
вартість заносяться у відповідні стовпчики фасети 
“Елементи первісної вартості”:  
  у стовпчик 1 - суми, що сплачуються 
постачальникам за виконання робіт; 

у стовпчик 2 - реєстраційні збори, державний збір 
та аналогічні платежі, здійснювані в зв'язку з придбанням 
прав на об'єкт основних засобів; 

у стовпчик  3 - суми ввізного мита; 
 у стовпчик 4 - n- всі інші витрати, пов'язані з 
придбанням основних засобів і ті, що включаються в 
первісну вартість відповідно до  національних стандартів з 
бухгалтерського обліку. 

Шляхом підсумовування всіх цих показників 
отримуємо первісну вартість об'єкту основних активів, що 
надійшов, яка фіксується у фасеті “Первісна вартість” та 
відноситься на дебет рахунку 10 “Основні засоби”, що 
виключає застосування проміжних бухгалтерських записів 
на рахунках 152-153. 

У фасеті “Джерело надходження” проставляються 
коди синтетичних рахунків, що кореспондують між собою 
(63, 46, 424, 746, 23 тощо), пов'язаних із придбанням 
конкретного об'єкту основних активів (рис. 6.10 ). 

Таким чином, інформація про формування первісної 
вартості об'єктів основних активів, джерелах їх 
надходження, сформована в системі аналітичного обліку, 
значно спрощує загальну схему обліку надходження 
основних активів на підприємствах (рис. 6.11). 
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Рис. 6.10. Схема взаємозв'язку фасети "Джерело 
надходження" із рахунками синтетичного обліку щодо 

надходження основних засобів ( активів) 
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    Інформація про амортизацію  
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Рис. 6.11. Загальна схема організації бухгалтерського 
обліку надходження основних активів на прикладі 

основних засобів 
 

Дані фасет “Інвентарний номер”, “Центр 
відповідальності” та інші є взаємопов’язаними з 
рахунками управлінського обліку і шляхом відповідної їх 
систематизації дозволяють на будь-який момент часу 
отримувати різнобічну інформацію для цілей управління. 
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Система аналітичного обліку взаємозпов’язана з 
рахунками управлінського обліку, у рамках якого буде 
накопичуватися, наприклад, інформація про нарахований 
знос основних засобів. При цьому окрема фасета 
конкретного об'єкту основних засобів, яка призначена для 
відображення зносу, буде, у свою чергу, деталізуватися за 
варіантами (методами) розрахунку амортизації, оскільки 
названий знос через відповідні йому суми амортизаційних 
відрахувань, як відомо,  впливають на прибуток. 

Тобто, фасета “Знос” містить два показники: суму  
зносу основних засобів, що надійшли та суму 
нарахованого зносу в процесі експлуатації основних 
засобів. Для користувача бухгалтерської інформації є 
важливими обидва ці показники, оскільки з ними пов'язані 
всі питання обліку основного капіталу (переоцінка, рух, 
розподіл витрат, визначення фінансового результату 
тощо). 

У свою чергу, процес нарахування зносу залежить 
від обраної підприємством облікової політики в галузі 
застосування різноманітних методів нарахування 
амортизації.  

Тому в рамках управлінського обліку буде обрано 
оптимальний для підприємства метод розрахунку 
амортизації за кожним конкретним об'єктом основних 
засобів, віднесеним до відповідного центру 
відповідальності, розподіленого на собівартість 
конкретного виду продукції тощо, як це показано на рис. 
6.12. 

Центри відповідальності визначаються в 
управлінському обліку відповідно до  принципів їх участі 
за напрямками діяльності підприємства та за розподілом 
витрат на собівартість продукції, що виготовляється, або 
на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства 
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Фасети 
 

Об’єкт А                         Знос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 6.12. Фрагмент взаємозв'язку аналітичних 
рахунків із системою управлінського обліку щодо 

нарахування амортизації основних засобів
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. 
На наш погляд, дотримуючись інтегрованого 

підходу в управлінському обліку до розробки плану 
рахунків, треба класифікувати центри відповідальності в 
залежності від впливу їх витрат або на фінансовий 
результат, або на собівартість одиниці продукції.  

Тобто, “Центр сервісних витрат 1” об'єднує такі 
структурні підрозділи підприємства, витрати яких 
відносяться на кінцевий фінансовий результат 
підприємства, А “Центри сервісних виробничих витрат 2, 
3” — на собівартість продукції (рис. 6.13). 

Таким чином, структура фасети “Центр 
відповідальності” за кожним об’єктом основних засобів є 
взаємозалежною із дебетуванням відповідних рахунків 
фінансового обліку та подана на рис. 6.14. 

Подана класифікація дозволяє згрупувати 
різноманітну інформацію про витрати з утримання й 
експлуатації основних засобів для відображення в системі 
фінансового обліку. Тобто, відображення у фасеті “Центр 
відповідальності” відповідного коду 11, 12, 13, 21, 31 тощо 
дозволяє упорядкувати інформацію про витрати на дебеті 
рахунків, що кореспондуються між собою, і, таким чином, 
інтегрувати систему управлінського та бухгалтерського 
обліку (рис. 6.15).  

Інформація з обміну необоротних активів у рамках 
управлінського обліку буде накопичуватися у відповідних 
фасетах за кожним об'єктом основних засобів з указівкою 
джерела надходження, центру відповідальності, зносу й 
бути основою для її систематизації в залежності від запитів 
користувачів. 
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Рис. 6.13. Класифікація центрів відповідальності для цілей 
 управлінського обліку 
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Фасети 

 
 Об’єкти           Знос                 Центр відповідальності 
 

 
 

 
Об’єкт         13 Знос  
   "А"       необоротних          92 "Адміністративні 
                     активів                            витрати" 

 
 
 

 
Об’єкт      13 Знос                                            93 "Витрати 
   "Б"       необоротних                                             на збут" 
                  активів 

 
 
 

Об’єкт      13 Знос                                                 91 "Загальновиробничі" 
   "В"       необоротних                                                         витрати 
                    активів 

 
 
 

Об’єкт      13 Знос  
   "Г"       необоротних 
                    активів                                                                         23 "Виробництво" 

 

 

 

Рис. 6.14. Фрагмент взємозв'язку фасети “Центр 
відповідальності” з рахунками бухгалтерського та 

управлінського обліку  
  

Нарахований 
на дату 

11 12 21 31 та 
ін. 
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                   Структурні підрозділи підприємтва                Коди рахунків, 
                                                                                             що дебетуються 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.15. Взаємозв'язок фасети "Центр відповідальності" з 
рахунками синтетичного обліку 
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призвести до зміни якості об'єкта основного засобу, 
унаслідок чого підвищиться ефективність експлуатації 
такого об'єкта; 

заходи щодо поліпшення основних засобів, 
проведення яких спрямовано на підтримку робочого стана 
об'єкта основних засобів та одержання в майбутньому 
початкових економічних вигод, які були властиві даному 
об'єкту на початку його використання - усі види ремонту, 
технічне обслуговування об'єктів основних засобів. 

Як уже відзначалося, витрати, що пов'язані з 
модернізацією, реконструкцією, дообладнанням й 
добудуванням об'єктів основних засобів, у повному обсязі 
відносяться на збільшення їх первісної вартості. При 
цьому, за методологією обліку, треба зробити записи, 
аналогічні придбанню. 

Оскільки запропонована методика щодо обліку 
основних засобів (фрагмент 1) виключає використання при 
цьому рахунків 152-153, то у відношенні групування та 
капіталізації витрат, пов’язаних із модернізацією й 
реконструкцією основних засобів, вважаємо за необхідне 
застосування рахунку 152 із можливою зміною його назви 
на “Капітальні інвестиції на модернізацію та 
реконструкцію необоротних активів”. На цьому рахунку 
будуть збиратися тільки відповідні витрати, що 
збільшують вартість основних засобів. 

Інформація про збільшення первісної вартості 
конкретного об'єкта основних засобів за допомогою 
модернізації та реконструкції буде міститися в системі 
аналітичного обліку у фасеті “Джерела надходження 
основних засобів” із указівкою коду-шифру рахунку 152. 
Що стосується бухгалтерського обліку ремонту основних 
засобів, то він повинен виявити обсяг та собівартість 
виконуваних ремонтних робіт, забезпечити контроль 
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використання засобів, асигнованих на проведення ремонту 
за призначенням, правильність включення їх до витрат. 

Для цілей управлінського обліку є необхідним 
визначення витрат, пов'язаних із ремонтом та 
модернізацією не тільки на підприємстві в цілому, але й за 
центрами відповідальності, а також за конкретними 
об'єктами основних засобів, оскільки вони впливають як на 
кінцевий фінансовий результат, так і на первісну, 
залишкову вартість об'єкта основних засобів, їх знос. 

На рис. 6.16 зображено схему взаємозв'язку 
рахунків управлінського та фінансового обліку щодо 
угруповання витрат, пов'язаних із модернізацією та 
ремонтом основних засобів.  

Для цього за кожним конкретним об'єктом основних 
засобів інформація про зазначені види витрат 
накопичується у відповідних фасетах: “Джерело 
надходження”, “Ремонт”, “Центр відповідальності”. У 
залежності від виду витрат відбувається коригування 
інформації, яка міститься у фасетах: 

“Первісна вартість” у випадку модернізації об'єкта; 
“Знос” — на суму капітального ремонту; 
“Центр відповідальності” — якщо зроблено витрати 

на поточний ремонт та технічне обслуговування. 
Водночас коригуванню підлягають й інші 

показники, що містяться у відповідних фасетах за кожним 
об'єктом основних засобів відповідно до  прийнятого на 
підприємстві ступеню деталізації та конкретизації 
бухгалтерської інформації. Керування витратами полягає у 
використанні всіх можливостей їх регулювання.  
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Рис. 6.16. Фрагмент взаєзв'язку рахунків управлінського та бухгалтерського обліку щодо 

угруповування витрат, пов'язаних з модернізацією та ремонтом основних засобів
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Ступінь такої регульованості залежить від 
специфіки кожного конкретного підприємства; 
повноважень управлінського персоналу, що приймає 
рішення. Всі ці особливості повинно врахувати при 
підприємства системи управлінського обліку та 
використання його даних. 

Застосування запропонованих рекомендацій 
дозволить систематизувати інформацію бухгалтерського 
обліку з метою підвищення ефективності діяльності 
підприємств на будь-який момент часу на запит 
користувачів. 
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ВИСНОВКИ 

 
 

Аналіз наукових досліджень дозволив визначити 
підходи до структури основного капіталу сучасних 
підприємств і умов, за якими здійснюється його 
відтворення. До таких умов віднесено, в першу чергу, 
інвестиційну політику, реалізація якої на макро- і 
мікрорівнях дозволяє оптимізувати основний капітал і 
впливати на його якісний і кількісний склад, ефективність 
розвитку матеріально-технічного потенціалу підприємств. 
Досліджено вплив інвестиційної політики на формування 
структури основного капіталу та сформульовано 
визначення поняття "інвестицій", що дозволяє розрізняти 
інструменти та сегменти інвестиційного бізнесу. 

Обгрунтовано, що однією з причин уразливості та 
унеможливлення виходу з кризового стану вітчизняної 
економіки, є відсутність на більшості українських 
підприємств сучасної системи управління інвестиційними 
процесами з використанням критеріїв пріоритетності. В 
основі аналітичного обгрунтування процесу прийняття 
управлінських рішень інвестиційного характеру лежать не 
тільки оцінка, порівняння обсягу передбачуваних 
інвестицій і майбутні грошові надходження, але й система 
обліково-аналітичної інформації, побудована на основі 
показників, що визначають грошові потоки, пов'язані з 
рухом основного капіталу. Викладені в монографії 
теоретичні та методологічні проблеми, від вирішення яких 
залежить зміст категорії "основний капітал", дозволили 
сформулювати концепцію обліково-аналітичного 
інструментарію для управління інвестиціями в основний 
капітал. В основу концепції було прийнято модель, яка 
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містить три взаємопов'язаних блоки, що відображають 
обліково-аналітичну інформацію формування та руху 
основного капіталу в процесі інвестиційної діяльності: 
обліковий інструментарій, оцінка грошових потоків, 
аналітичний інструментарій та детально розглянуті етапи, 
завдання, методи і показники ефективності інвестиційної 
діяльності за кожним блоком. 

Доведено, що існують певні відмінні риси між 
поняттями «знос» і «амортизація». Проте обидва процеси, 
незважаючи на їхні розбіжності, нерозривні як два боки 
одного явища. Тому амортизаційні відрахування, 
відображуючи величину перенесеної вартості, одночасно 
показують і ступінь зносу основних засобів. Обгрунтовано 
тенденції розвитку економічної та бухгалтерської сутності 
категорії "амортизація", розкрито її функції на основі 
класичних економічних теорій та праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених. На основі такого аналізу зроблені 
висновки про природу і сутність амортизації: амортизація 
історично розуміється як фінансова операція; застосування 
амортизації вимагає встановлення норм, закріплених за 
видами основних активів; можливе використання різних 
методів нарахування амортизації та створення 
спеціального резерву - амортизаційного фонду. Уточнено 
визначення сутності амортизаційної політики, як складової 
загальнодержавної політики формування власних 
фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації методів 
утримання та відновлення основного капіталу, а також 
впливу на формування фінансового результату 
підприємства. 

У сучасних умовах господарювання особливу увагу 
при вирішенні проблем відтворення основного капіталу 
привертають питання обліку затрат на ремонт основних 
засобів. До теперішнього часу багато питань стосовно цієї 
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сфери обліку є спірними, дискусійними та невирішеними, 
наприклад: які витрати, понесені через модернізацію, 
необхідно капіталізувати до збільшення первісної вартості 
активу; що є критерієм капіталізації або віднесення таких 
витрат на витрати відповідного періоду; як діяти 
підприємцю, коли сума зробленого ремонту основних 
засобів, яка підлягає віднесенню на собівартість, є 
суттєвою, що значно впливає на ціни реалізації тощо. 
Необхідність точного визначення економічного змісту 
ремонтів викликана тим, що без правильного їх розуміння 
неможливо обґрунтовано вирішити проблеми 
фінансування, контролю й обліку витрат на ремонти. 
Зроблено висновок про необхідність розподілу ремонтних 
робіт на поточні та капітальні й запропоновано 
класифікацію витрат, пов'язаних з відновленням основних 
засобів, у залежності від виду ремонтних робіт або 
модернізації та реконструкції об'єкта. Критерієм цієї 
класифікації є ймовірність одержання підприємством 
економічних вигод, які перевищують або не перевищують 
первісно оцінений рівень продуктивності основного 
засобу, що знаходиться у ремонті, це, у свою чергу, 
суттєвого впливає на відображення у фінансовій звітності 
суми основних активів, а також кінцевого фінансового 
результату господарської діяльності підприємства. 

За результатами дослідження обгрунтовано 
економічний зміст та нормативно-правове забезпечення 
інвестицій в лізинг, досліджені функції лізингу як 
складного соціально-економічного явища, визначено 
суб'єкти лізингу для всіх форм організації лізингових угод 
(прямого, непрямого, зворотного лізингу та лізингу 
постачальнику), здійснено порівняння фінансового та 
оперативного лізингу, які відрізняються за економічним 
змістом, унаслідок чого по-різному відображаються в 
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обліку.  Запропоновано принципову модель фінансового 
лізингу, яка дозволяє модифікувати її для різних випадків 
організації бізнесу. Тобто, організовувати: роздільний, 
простий, складний, груповий (акціонерний), прямий та 
інші види лізингу. Аналіз нормативно-правової бази, в 
рамках якої організовуються лізингові відносини 
українських контрагентів, дозволив виявити вплив умов 
договорів лізингу на балансове відображення предмету 
лізингу, на порядок відображення в обліку лізингових 
операцій. Як показали проведені дослідження, у більшості 
запропонованих авторами класифікаціях лізингу не 
враховуються потреби бухгалтерського обліку, тому 
виділено чотири основних ознаки, що покладено в основу 
класифікації лізингових операцій, які мають принципове 
значення при відображенні лізингових операцій у 
бухгалтерському обліку. 

 Розгляд існуючої підсистеми бухгалтерського 
обліку основних активів дозволяє зробити висновок про те, 
що є багато методологічних аспектів, які в нових умовах 
розвитку економіки не задовольняють потребам 
сьогодення. Так, не завжди забезпечується належна 
комплексність розв'язання задач, інформація, що дозволяє 
прийняти відповідні управлінські рішення, видається не 
достатньо оперативно, нерідко аналітичні роботи 
виконуються поверхньо, без необхідних висновків та 
пропозицій. Звідси випливає висновок про актуальність і 
необхідність дослідження потреб в інформації 
управлінської системи та перетворення бухгалтерського 
обліку в Україні відповідно до потреб управління шляхом 
організації підсистеми управлінського обліку. З метою 
подальшого розвитку методології бухгалтерського обліку 
відтворення основного капіталу запропоновано шляхи 
його удосконалення щодо: надходження, переміщення, 
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обміну та вибуття основних активів; відновлення основних 
засобів шляхом проведення ремонту або модернізації та 
реконструкції об'єктів; порядку дооцінки (уцінки) 
нарахованого зносу; нарахування та відображення в обліку 
амортизації об'єктів, що надаються в лізинг; операцій за 
фінансовою, оперативною орендою та упередженого 
обліку відповідних зобов'язань у орендаря тощо. 
Інноваційність розроблених рекомендацій з удосконалення 
методології обліку основних засобів полягає в тому, що 
вони органічно взаємопов’язані з пропозиціями щодо 
організації управлінського обліку.  

Надані в монографії схеми класифікації та 
взаємозв'язку аналітичних рахунків із синтетичними 
дозволяють упорядкувати інформацію про рух і 
відтворення основного капіталу на рахунках, які 
кореспондуються між собою, і, таким чином, інтегрувати 
підсистему управлінського та бухгалтерського обліку. 
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