
  52 

різноманітні дії: розслідування нещасного випадку. До цього 
процесу залучаються роботодавці, трудові колективи, органи 
державного нагляду за охороною праці та прокурорського нагляду, 
відповідні служби органів місцевого самоврядування, органів 
виконавчої влади, профспілок, представники потерпілого 
працівника чи він сам. 

Отже, дотримання заходів з охорони праці на підприємстві 
передбачають створення безпосередньо в процесі роботи 
нормальних і безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для 
всіх працюючих. 
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АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ситуація, що склалася у промисловому комплексі України у 

поточному періоді пояснюється поєднанням світової фінансової 
кризи та внутрішніх проблем. За роки незалежності темпи 
розвитку машинобудівного комплексу сповільнилися з причин 
морального та фізичного зносу основних і скорочення оборотних 
фондів. Так, промисловість України в більшості базується на 
технологіях, які залишилися з часів Радянського союзу, що знижує 
її конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Нині стан промислових підприємств в Україні 
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характеризується високим зносом діючих виробничих фондів. 
Також є присутньою гостра проблема нестачі джерел 
фінансування на модернізацію і технічне переозброєння діючих 
потужностей. 

Джерела фінансування індустріальних корпорацій 
різноманітні по суті і відповідають певним вимогам по залученню 
засобів в різні стратегічні проекти. Отличаие за вартістю і 
доступністю джерел фінансування вимагає детального аналізу для 
їх залучення і ефективного використання.  

Джерела фінансування діляться на: власні 
(зарегестророванный капітал, чистий прибуток, амортизація); 
позикові (довгострокові, до яких относяться кредити на 
зовнішньому і внутрішньому ринку, лізинг, форфейтинг, 
франчайзинг і короткострокові, до яких відносяться кредиторська 
заборгованість, кредити на зовнішньому і внутрішньому ринку, 
факторинг) і притягнені. 

Поняття позикових і притягнених коштів близькі за своїм 
змістом. Принципова відмінність притягнених і позикових засобів 
в тому, що така кредиторська заборгованість повинна мати 
об'єктивні ліміти і критерії, оскільки невиправданий ріст таких 
зобов'язань недопустимий.  

Найбільш доступним джерелом фінансування промислового 
сектора країни в період економічного спаду є сума накопичених 
амортизаційних відрахувань, особливо промислових підприємств з 
високою вартістю основних виробничих фондів і нематеріальних 
активів.  

Роботи авторів, що досліджують економічну суть амортизації, 
містять різні визначення (таблиця 1).  

Виходячи з представлених вище визначень, можна зробити 
висновок, що амортизація - це частина поточних витрат, що 
формуються в результаті поступового відшкодування зносу 
основних засобів, у вартісному вираженні, при одночасній 
акумуляції засобів на їх відтворення після закінчення терміну 
корисного використання. 

Важливим питанням амортизаційної політики є вибір методу 
амортизації, тому що одним із головних джерел формування 
власних фінансових ресурсів є амортизаційні відрахування, 
розмір яких залежить від обраного методу. 

- Прямолінійний. Побудований на припущенні, що основні 
засоби протягом експлуатаційного періоду зношуються 
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рівномірно. Розраховується він діленням амортизованої вартості 
на термін корисного використання об’єкта; 

- Зменшення залишкової вартості (прискорений, 
нелінійний). Суть методу полягає у визначенні річної суми 
амортизації об’єкта основних фондів, виходячи з залишкової 
вартості такого об’єкта на початок звітного року. Річна сума 
амортизації за таким методом визначається як добуток 
залишкової вартості на дату початку нарахування амортизації та 
річної норми амортизації 

- Метод прискореного зменшення залишкової вартості 
(прискорений, нелінійний). Різновид методу зменшення 
залишкової вартості, але як норма амортизації береться подвоєна 
норма, виходячи з терміну корисного використання об'єкта. 

- Кумулятивний метод (прискорений, нелінійний). Сума 
амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, 
та кумулятивного коефіцієнта. 

- Виробничий. Нарахування амортизації здійснюється на 
підставі сумарного виробітку об'єкта за весь період його 
експлуатації у відповідних одиницях виміру. 

 
Таблица 1 - Поняття «амортизація» у працях вчених-

економістів 
Автор Трактування поняття «амортизація» 

Білуха М.Т. 
[1, с. 82] 

Амортизація – це процес поступового перенесення вартості 
основних виробничих засобів і нематеріальних активів з 
урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення 
згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими 
законодавчими актами 

Борисов А.Б. 
[2, с. 29] 

Амортизація – поступове зношування основних засобів і 
перенесення їх вартості на продукцію, що випускається 

Бутинець 
Ф.Ф. [3, c. 
103] 

Амортизація– це обчислювальний у грошовому виразі знос основних 
засобів в процесі їх застосування та виробничого використання 

Гальчинський 
А.С., Єщенко 
П.С. [4, с. 45] 

Амортизація – це заміщення в грошовій формі зношених засобів 
праці поступовим перенесенням вартості на продукт, що 
виробляється 

Загородній 
А.Г. [5, c. 69] 

Амортизація – це знос основних засобів, основою обчислення якого є 
первісна вартість основних засобів, а їх відновлювальна вартість на 
момент їх зносу, тобто вартість їх відтворення на цей момент 

Ковалев В.В. 
[6, с. 154] 

Амортизація відбувається як щомісячне відшкодування зношення 
необоротних активів 

Орлова В.К., 
Хома С.В. [7, 
с. 176] 

Амортизація – частина вартості використаних основних засобів, яка 
залежить від терміну корисного використання основних засобів і 
обраного підприємством методу нарахування амортизації. Слід 
підкреслити, що сума амортизації в бухгалтерському обліку 
розглядається з двох сторін: - як витрати; - як зменшення вартості 
основних засобів, тобто як їх знос. 
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В Україні питання амортизації регулюються положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби», 
цивільним кодексом України та новим Податковим кодексом. 

Можна зробити висновок, що хоча і існує багато ефективних 
методів нарахування амортизації, але їх вибір залежить не тільки 
від бажання підприємства, а й від їх розуміння державою, від 
сформованої амортизаційної політики на макрорівні. 

Для підвищення зацікавленості підприємств в проведенні 
ефективної амортизаційної політики доцільно: встановити 
взаємозв'язок амортизаційної політики з інвестиційною політикою 
підприємства; створення відособленого амортизаційного фонду і їх 
цільового використання; розробка економічно доцільних термінів 
корисного використання майна (враховувати моральний знос 
об'єкту), що амортизується; реалізація найбільш ефективних 
механізмів нарахування амортизаційних відрахувань; 
нарахування амортизації в амортизаційній групі окремо по 
кожному об'єкту основних засобів, що позитивно відобразитися на 
швидкості обороту майна, що амортизується, і якості обліку 
кожного об'єкту основних засобів; раціональної переоцінки 
основних фондів.  

Вирішення цих питань дозволить раціональніше 
нараховувати і ефективно використати амортизаційні 
відрахування. Це приведе до інтенсивнішого оновлення зношених 
основних фондів промислових підприємств і, відповідно, 
забезпечить виробничий процес додатковими фінансовими 
ресурсами, що в цілому сприятиме економічному зростанню 
національної економіки України. 
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ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ЗГІДНО МСФЗ 15: НЮАНСИ 
ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами» замінив попередні МСБО 18 «Дохід» та 
МСБО 11 «Будівельні контракти».  

Головною метою МСФЗ 15 є встановлення принципів, які 
застосовуються при складанні фінансової звітності: про характер, 
суми, час виникнення і невизначеність доходів від звичайної 
діяльності та грошових потоків, які виникають в результаті 
договору з клієнтом. 

Основний принцип МСФЗ 15 вимагає визнавати дохід у сумі 
компенсації, право на яку підприємство очікує отримати в обмін 
на передачу клієнтам обіцяних товарів або послуг [1]. 

МСФЗ 15 визначає наступну модель визнання доходу: 
1. Ідентифікація договору з клієнтом.  
Договір з клієнтом повинен одночасно відповідати наступним 

критеріям: 
- сторони затвердили договір і готові виконувати свої 

зобов'язання; 
- права кожної сторони на товари або послуги, які будуть 

передані, і умови їх оплати можна ідентифікувати; 
- договір має комерційну сутність; 
- висока ймовірність отримання компенсації, на яку 

підприємство буде мати право в обмін на товари / послуги, які 
будуть передані клієнтові [2]. 

2. Визначення обов’язків до виконання по договору. 
Обов'язки до виконання розглядають кожну обіцянку 

передати клієнту товари або послуги (або їхню сукупність), які є 


