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Анотація 
Проаналізовані теоретичні основи основних засобів.Розглянуті основні показники, що дозволяють 

оцінити ефективність використання основних засобів підприємства. А також наведено комплекс заходів 

щодо підвищення ефективності використання основних засобів організації. Ефективність використання 

основних засобів було профедено на прикладі СФГ «ЛАН». Розглянут і показники визначенняефективно-

сті основних засобів. Важливою економічною складовою, що забезпечує ефективне функціонування дія-

льності будь-якого суб'єкта господарювання в будь-якій країні, є основні засоби. Вони є головною пози-

цією всіх фінансових звітів і значно впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, тому 

правильність їх відображення в обліку з урахуванням міжнародного досвіду є необхідною умовою сього-

дення. 

Abstract 

Theoretical bases of fixed assets are analyzed. There is also a set of measures to improve the efficiency of 

use of fixed assets of the organization. The efficiency of the use of fixed assets was demonstrated on the example 

of SFG "LAN". The indicators of determining the effectiveness of fixed assets are also considered. An important 

economic component that ensures the effective functioning of any business entity in any country is fixed assets. 

They are the mainstay of all financial statements and have a significant impact on the financial performance of the 

enterprise, so the correctness of their accounting in the light of international experience is a prerequisite for today. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах ін-

теграції та наближення еко номічного середовища 

України до міжнародного невпинно зростає зна-

чення прозорої, повної, достовірної, своєчасної та 

зрозумілої для всіх користувачів фінансової інфор-

мації. На сьогоднішній день постає питання пере-

будови національної системи обліку відповідно до 

вимог міжнародних стандартів. Впровадження 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

дає змогу підвищити достовірність та зрозумілість 

фінансової інформації про діяльність підприємства 

для іноземних інвесторів та кредиторів. 

Важливою економічною складовою, що забез-

печує ефективне функціонування діяльності будь-

якого суб’єкта господарювання в будь-якій країні, є 

основні засоби. Вони є головною позицією всіх фі-

нансових звітів і значно впливають на фінансовий 

результат діяльності підприємства, тому правиль-

ність їх відображення в обліку з урахуванням між-

народного досвіду є необхідною умовою сього-

дення. 

Процес виробництва характеризується пред-

метами і засобами праці. Засоби праці складають 

основу основних засобів. Саме від їх технічного ро-

звитку буде залежати, чи зможе організація випус-

кати рентабельну і конкурентоспроможну продук-

цію, роботи або послуги, тощо. Саме основних за-

собів в процесі діяльності утворюють виробничо-

технічну базу організації та впливають на виробни-

чий потенціал всього підприємства. Основні засоби 

- це частина засобів виробництва, цілком бере уч-

асть у виробничих циклах, при цьому зберігаючи 

свою речову форму і переносячи свою вартість ча-

стинами у вигляді амортизаційних відрахувань на 

створюваний продукт. [2] 

До складу основних засобів входять велике чи-

сло засобів праці, і не дивлячись на економічну од-

норідність, вони відрізняються за складом, терміну 

використання і призначенням. При цьому, різні за-

соби виробництва відіграють неоднакову роль. В 

процесі виробництва найбільшу роль відіграють 

машини та обладнання, за допомогою яких безпо-

середньо виготовляється продукція і виконуються 

роботи (послуги). 

Основні засоби - основа матеріально-технічної 

бази організації, найважливіша складова її майно-

вого капіталу. Ефективність діяльності організації 

багато в чому залежить від структури, стану та ефе-

ктивності використання основних засобів. 

Метою статті є дослідження ефективності ви-

користання основних засобів підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Основні́ за́соби (ОЗ; в радянській та пострадянській 

економічних школах — основні фонди) — матеріа-

льні активи, які підприємство утримує з метою ви-

користання їх у процесі виробництва чи поставки 

товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим осо-

бам чи для виконання адміністративних і соціа-

льно-культурних функцій, очікуваний термін кори-

сного використання (експлуатації) яких більше од-

ного року, або одного оборотного періоду. 

Основні засоби підприємства — це сукупність 

матеріально-речових цінностей, що діють у натура-

льній формі протягом тривалого часу як у сфері ма-

теріального виробництва, так і в невиробничій 

сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'я-

зку з фізичним та моральним зносом. 

Основні засоби — матеріальні активи, у тому 

числі запаси корисних копалин наданих у користу-

вання ділянок надр (крім вартості землі, незаверше-

них капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних 

фондів, матеріальних активів, вартість яких переви-

щує 6000 гривень, невиробничих основних засобів 

і нематеріальних активів), що призначаються плат-

ником податку для використання у господарській 

діяльності платника податку, вартість яких переви-

щує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку 

з фізичним або моральним зносом та очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких 

з дати введення в експлуатацію становить понад 

один рік (або операційний цикл, якщо він довший 

за рік).[1] 

У плановій економіці використовувався термін 

основні фонди. Основні фонди — це сукупність ви-

роблених суспільною працею матеріально-речових 

цінностей, що діють протягом тривалого періоду. 

До основних фондів в соціалістичній економіці від-

носили будівлі, споруди, передавальні пристрої, 

машини, обладнання, транспортні засоби, інстру-

менти, виробничий і господарський інвентар, ро-

боча і продуктивна худоба та інші. Основні фонди, 

що функціюють у сфері матеріального виробниц-

тва, є виробничими основними фондами; а, які не 

беруть участь безпосередньо в процесі виробниц-

тва, складають невиробничі основні фонди. 

Проводячи аналітичну оцінку результатів су-

часних досліджень науковців в сфері обгрунту-

вання терміну «основні засоби» вітчизняними, а та-

кож зарубіжними фахівцями нами виокремлено до-

сить значну кількість точок зору та різних бачить. 

Головні бачення науковців нами узагальнено в таб-

лиці 1. 
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Таблиця 1. 

Сучасні тлумачення економічної сутності «основних засобів» в дослідженнях науковців 

Науковець Визначення основних засобів 

Бабіч В. 

Представляє економічну сутність основних засобів як сукупність наявних засобів праці, що 

використовуються в сфері матеріального виробництва у незмінній натуральній формі 

впрдовж тривалого часу й переносять свою вартість на заново створений продукт частинами 

у міру зношення їх 

Баранік О. Описує основні засоби як засоби праці і виробничого і невиробничого призначення. 

Бланк И.А. 

Доводить у своїх працях, що основні засоби є сукупністю матеріальних активів виражених у 

формі засобів праці, що приймають участь багаторазово у процесі виробничо-комерційної 

діяльності а також переносять частинами на продукцію свою вартість 

Бойко В.М., 

Вашків П.Г. 

Визначають основні засоби як сукупність засобів праці, що функціонують в сфері матеріаль-

ного виробництва у незмінній натуральній формі впродовж тривалого терміну й переносять 

вартість свою частинами на новостворений продукт в міру їх зношення 

Бондар О. 

Характеризує основні засоби як сукупність матеріальних активів 

виражених у формі засобів праці, здатних багаторазово приймати участь у процесі вироб-

ничо-комерційної діяльності та переносити свою вартість на продукцію частинами. 

Борисов 

А.Б. 

Зазначає, що основні засоби –виступають засобами праці як виробничого так і невиробничого 

призначення. Він вважає, що характерною особливістю основних засобів виступає участь у 

процесі виробництва продукції тривалий термін, в перебігу багатьох циклів, під час збері-

гагння ьосновних властивостей та їх первинної форми. В такому процесі поступове зношення 

та їхня вартість переносяться на ту продукцію, яка виготовляється 

Бутинець 

Ф.Ф. 

Сформував думку, що основні засоби на підприємстві є тими матеріальними активами, що 

утримує підприємство із метою використовувати їх в процесі виробництва чи у процесі по-

стачання товарів, або у процесі надання послуг, чи під час здавання в оренду даних активів 

іншим особам, або ж для реалізації адміністративних й соціально- культурних функцій. Їх 

очікуваний термін корисного використання (або експлуатації) перевищує один рік (або такий 

цикл може бути більше одного операційного циклу, в ситуації, коли він більше одного року 

Загородній 

А.Г., 

Вознюк 

Г.Л. 

У своїх дослідженнях заначає, що основні засоби є матеріальними активами, що підприємство 

формує із ціллю використовувати їх в процесі виробництва, або в процесі постачання товарів, 

надання послуг, при здаванні у оренду іншим особам, також і метою здійснення адміністра-

тивних, соціально-культурних функцій із очікуваним їх терміном корисного застосування 

більше року 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Аналіз основних засобів організації дозволяє оці-

нити і ідентифікувати проблеми організації з управ-

ління основними засобами, сформулювати і обгру-

нтувати управлінські рішення щодо підвищення 

ефективності використання основних засобів. В 

ході аналізу визначається можливість подальшого 

успішного продовження діяльності організацією 

без капітальних вкладень. Структурно аналіз осно-

вних кошти зводиться до ряду аналітичних проце-

дур за наступними напрямками: 

аналіз структури і руху основних засобів в ро-

зрізі різних груп основних засобів. У цьому блоці 

аналітичних процедур досліджується динаміка над-

ходження та вибуття основних засобів за групами 

виробничої (активної частини) і невиробничої 

сфер; 

аналіз забезпеченості різними видами основ-

них засобів виробничих і управлінських процесів. 

У цьому блоці аналітичних процедур досліджу-

ється відповідність планових і фактичних показни-

ків; 

аналіз технічного стану основних засобів. В ра-

мках цих аналітичних процедур розраховуються 

коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основ-

них засобів; 

аналіз економічної ефективності використання 

всіх і активної частини основних засобів: розраху-

нок Фондорентабельность (відношення прибутку 

від основної діяльності до середньорічної вартості 

основних засобів), розрахунок фондовіддачі (відно-

шення вироблених продукції, робіт і послуг до се-

редньорічної вартості основних засобів), розраху-

нок фондоємності (відношення обсягу виробництва 

до середньорічної вартості основних засобів); 

факторний аналіз по виявленню факторів, що 

негативно впливають на ефективність викорис-

тання основних засобів.  

Оскільки основні засоби є майнової частиною 

капіталу організації, важливо, щоб використання 

цієї частини капіталу було ефективним, а такі пока-

зники, як фондорентабельность, фондовіддача, по-

винні бути максимальними, а фондомісткість міні-

мальної. Всі ці показники розраховуються за серед-

ньорічною вартості основних засобів. 

Інформаційною базою для аналізу основних 

засобів за вищенаведеною схемою є дані зовніш-

ньої бухгалтерської (фінансової) звітності. Як ві-

домо, основні засоби відображаються в першому 

розділі бухгалтерського балансу за залишковою ва-

ртістю, тобто первісна вартість мінус амортиза-

ційні відрахування за попередній період експлуата-

ції. Якщо організація не буде оновлювати або дода-

вати основні засоби, то настане час, коли вартість 

цих основних засобів буде повністю амортизована. 
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За умови, що організація буде використовувати в 

подальшій діяльності ці основні засоби, їх фондо-

рентабельность стане абсолютною. А між тим, в 

ході експлуатації основні засоби вимагають витрат 

на їх утримання, обслуговування, ремонти і модер-

нізацію, що не збільшує балансову вартість основ-

них засобів незалежно від терміну їх експлуатації. І 

розміри витрат залежать від терміну служби основ-

них засобів Чим старше основні засоби, тим більше 

вони зношені, тим більше вимагають коштів на під-

тримку їх працездатності і задовільною продуктив-

ності. Ці витрати не впливають на балансову вар-

тість основних засобів, вони відносяться на собіва-

ртість продукції, робіт і послуг в тому періоді, в 

якому вони зроблені. 

Їх в бухгалтерській (фінансової) звітності не 

видно (вони входять до складу собівартості вироб-

леної продукції, робіт і наданих послуг). Таким чи-

ном, фактична вартість основних засобів для орга-

нізації вище, ніж балансова, відображена в бухгал-

терській (фінансової звітності). І розрахунок найва-

жливіших якісних показників 

(фондорентабельность, фондомісткість і фондовід-

дача) без урахування фактичної вартості основних 

засобів визнати об'єктивним складно. Тим часом, 

витрати на утримання, обслуговування, ремонти і 

модернізацію, що не збільшує балансову вартість 

основних засобів, приховані в бухгалтерському об-

ліку та їх виділення з рахунків обліку - питання 

складне. Не кожна організація веде облік собіварто-

сті з диференціацією обліку витрат на утримання, 

обслуговування, ремонти і модернізацію, що не збі-

льшує балансову вартість основних засобів. Для зо-

внішніх користувачів ця інформація взагалі зари-

тий. 

Ще більш проблемним стає аналіз ефективно-

сті використання основних засобів, коли вони оре-

ндовані. За договором оренди орендодавець зобов'-

язується надати орендарю майно за плату в тимча-

сове володіння і користування. Договір оренди по-

винен бути укладений у письмовій формі. 

Розглянемо найбільш поширений варіант оренди - 

поточна оренда. При здачі основних засобів в пото-

чну оренду переходу права власності не відбува-

ється, тому у орендаря орендовані основні засоби 

ставляться на позабалансовий облік за вартістю, яка 

відображена в договорі оренди. При цьому на оре-

ндовані основні засоби амортизаційні нарахування 

не проводяться. 

Основні засоби прийнято ділити на дві частини 

- на активну і пасивну. До активної частини нале-

жать основні засоби, безпосередньо використову-

вані в виробничому процесі. До пасивної частини 

відносять ті основні засоби, які дають умови для но-

рмального функціонування процесу виробництва. 

Але розподіл основних фондів на активну і пасивну 

частини є неоднозначним і залежить від галузевої 

приналежності організації. Наприклад, в галузі ма-

шинобудування до активної частини відносяться 

транспорт, обладнання.  

У нафто- і газодобувній галузях до активної ча-

стини вже відносяться устаткування, передавальні 

пристрої, а також споруди. 

Фінансовий результат всієї діяльності зале-

жить від використання наявних основних засобів, 

зокрема, їх складу, структури, стану, а також мож-

ливих темпів оновлення. За рахунок своєчасного 

оновлення зношених основних засобів в більшій 

мірі залежить зростання їх ефективності викорис-

тання. Ефективність їх використання може призве-

сти до зростання обсягів виробництва і скорочення 

необхідності введення нових засобів праці. Все це 

сприяє прискоренню оборотності і вирішення тих 

проблем, які пов'язані з моральним і фізичним зно-

сом основних засобів.  

Таким чином, за рахунок придбання нових ос-

новних засобів, їх амортизаційні відрахування до-

зволять підвищити ефективність всієї діяльності 

організації. Об'єкти основних засобів є основою 

будь-якого виробництва, в ході якого виконуються 

роботи, надаються послуги, створюються товари. У 

загальному обсязі основного капіталу основні за-

соби займають найбільшу питому вагу. 

І кінцевий результат будь-якої діяльності ба-

гато в чому залежить від кількості, вартості, якіс-

ного стану і ефективного використання основних 

засобів. Більш ефективне використання основних 

засобів в значній мірі сприяє скороченню розриву в 

термінах морального і фізичного зносу, і дозволить 

прискорити темп зростання оновлення основних за-

собів. [4]  

Будь-яка організація з різними організаційно-

правовими формами і видами діяльності повинна 

постійно здійснювати моніторинг своїх основних 

засобів: їх склад, рух, стан і ефективне викорис-

тання. Отримана в результаті моніторингу інформа-

ція дозволить дати підприємству можливість ви-

явити напрямки і джерела, за допомогою яких мо-

жна підвищити ефективність використання основ-

них фондів. А також мінімізувати негативні 

відхилення, які можуть мати серйозний вплив на 

рентабельну діяльність підприємства. [4] 

В результаті рішення проблеми щодо підви-

щення ефективного використання основних засобів 

є дуже важливою для будь-якого господарюючого 

суб'єкта: неефективне використання коштів праці 

може привести до скорочення обсягів виробництва 

і реалізації, і, відповідно, зменшення фінансового 

результату підприємства - прибутку. Вірне рішення 

цієї проблеми визначить місце організації в галузі, 

його економічний стан і конкурентні переваги на 

сучасному ринку. [4] В першу чергу, перед розроб-

кою плану заходів слід оцінити наявний потенціал 

організації, тощо. Провести розрахунок ефективно-

сті використання основних засобів. Для проведення 

аналізу розраховують такі показники як фондовід-

дача, фондомісткість, фондоозброєність і фондоре-

нтабельность. 

Фондовіддача (Фо) - це відношення річного 

випуску продукції до середньорічної вартості осно-

вних засобів. Розрахунок даного показника здійс-

нюється за формулою: Фо= ВП /Соф 

Фондомісткість - показник, зворотний фон-

довіддачі. Він відображає потребу в основних виро-
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бничих фондах і характеризує вартість основних за-

собів, що припадають на одиницю вартості про-

дукції, що випускається: 

 
Для визначення забезпеченості основними за-

собами та їх використання застосовуються також 

показники фондоозброєності та технічної 

озброєності праці. 

Фондоозброєність праці виражає відношення 

середньорічної вартості основних засобів до се-

редньооблікової чисельності працівників. Її можна 

представити формулою 

 
де ФВ - фондоозброєність, тис. грн .; 

ЧР - середньооблікова чисельність 

працівників, чол. 

Вона відображає ступінь забезпеченості робіт-

ників засобами праці (основними фондами) 

Технічна озброєність обчислюється як відно-

шення середньої вартості виробничих машин і 

устаткування до числа робітників, ком у найбільшу 

зміну. 

Найбільш об'єктивну оцінку фондовіддачі 

(ФО) можна отримати, якщо розглядати показники 

фондовіддачі у взаємозв'язку з показниками про-

дуктивності праці і фондоозброєності робітників: 

 
де ІТ - продуктивність праці, тис. Грн. 

Таким чином, фондовіддачу можна предста-

вити як частка від ділення продуктивності праці 

працівників на фондоозброєність праці, отже, фон-

довіддача прямо пропорційна продуктивності праці 

і обернено пропорційна його фондоозброєності. 

Тому для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб 

темпи зростання продуктивності праці випере-

джали темні зростання її фондоозброєності. 

Підвищення фондовіддачі і фондоозброєності, 

але при цьому зниження фондомісткості - одна з 

найважливіших завдань організації. На результат 

цих показників впливають такі фактори, як стан, 

склад і структура основних засобів. [3] В подаль-

шому проводиться обробка отриманих результатів 

та їх узагальнення. Важливим є порівняння факти-

чно отриманих результатів з величинами минулих 

звітних періодів, порівняння з плановими значен-

нями. При вивченні динаміки виявляються позити-

вні або негативні тенденції. При виявленні небажа-

них тенденцій встановлюються причини для пода-

льшого недопущення подальшої негативної дина-

міки. 

Розрізняють інтенсивні і екстенсивні способи 

поліпшення використання основних засобів, пред-

ставлені в таблиці 1.  

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця способів поліпшення використання основних засобів 

ЕКСТЕНСИВНИЙ СПОСІБ ІНТЕНСИВНИЙ СПОСІБ 

збільшення кількості працюючого обладнання вдосконалення організації процесу виробництва 

збільшення змінності роботи устаткування застосування передової техніки і технології 

зменшення термінів ремонту устаткування впровадження досягнення науково-технічного прогресу 

усунення непродуктивної роботи модернізація старого обладнання 

 

У практиці економічних відносин можна виді-

лити декілька заходів, що дозволяють організації 

підвищити ефективність використання основних 

засобів: Слід своєчасно оновлювати застарілі ма-

шини і обладнання. 

Для цього важливо своєчасно проводити ана-

ліз за стан основних засобів, їх обслуговуванням. 

При цьому заміна діючого обладнання на більш 

нове не завжди доцільна. Також можливо запобігти 

передчасному списання обладнання і відновити 

його працездатність за допомогою ремонту. З ме-

тою підтримки основних засобів в діючому стані, 

одним з найпоширеніших методів є проведення ре-

монтів - планових і капітальних. За допомогою ре-

монту, крім підтримки основних засобів у функціо-

нальному стані, можливо також зменшити число 

поломок і простоїв обладнання, які ведуть до зупи-

нки процесу виробництва або до неповного викори-

стання наявних виробничих потужностей. 

Підвищити якість сировини і матеріалів у ви-

робництві, за рахунок збільшення питомої ваги ко-

рисних речовин, які містяться в сировині. за раху-

нок кращої якості використовуваної сировини при 

виробництві збільшиться якість виробленої проду-

кції і, як наслідок, підвищиться такої показати ефе-

ктивності використання основних засобів як фон-

довіддача. [1] Необхідний своєчасний і всебічний 

контроль за стан основних засобів, а саме за умо-

вами їх використання та обслуговування. Це дозво-

лить збільшити термін використання основних за-

собів.  

Підвищити рівень автоматизації виробництва, 

впровадити в технологічний процес прогресивні те-

хнології. Підвищити кваліфікацію обслуговуючого 

персоналу, проводити регулярну перекваліфікацію 

співробітників і вдосконалювати організацію виро-

бництва і праці. Що дозволить знизити втрату ро-

бочого часу, простої і поломки обладнання. [1] Для 

будь-якого підприємства пошук і розробка заходів 

щодо підвищення ефективності основних засобів є 

однією з найголовніших завдань, тому що своєча-

сне оновлення зношених основних засобів на більш 

економічне і сучасне, прискорена амортизація, 

більш високий ступінь завантаження устаткування, 

використання якісної сировини є неодмінною умо-

вою його процвітання . 

Тепер проведемо аналіз основних засобів під-

приємства на прикладі СФГ «ЛАН». 

Важливим в діяльності підприємства, зокрема 
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і СФГ «Лан» є аналіз фінансових результатів його 

діяльності. 

Провівши аналіз його діяльності варто зазна-

чити, що за досліджуваний період на підприємстві 

вартість виручки від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) збільшилась на 956,5 тис. грн.., що 

свідчить про позитивний напрямок змін у діяльно-

сті досліджуваного підприємства. Якщо вартість 

даного показника виручки від реалізації у 2017 році 

становила 3035,1 тис. грн.., то у 2018 році, - збіль-

шилась до рівня 3991,6 тис. грн. (табл. 3) 

Таблиця 3 

Аналіз фінансих результатів діяльності підприємства, 2017-2018 рр. 

Найменування показника Роки Відхилення, +,- 

2017 2018 

Доход (виручка) від реалізації продукції 3035,1 3991,6 +956,5 

Собівавртість реалізованої продукції 2477,2 3206,2 +729 

Валовий:    

- прибуток 557,9 785,4 +227,5 

- збиток - - - 

Інші операційні доходи - - - 

Адмін витрати - - - 

Витрати на збут - - - 

Інші операційні витрати 415,3 404,7 -10,6 

Інші витрати 55,2 148,3 +93,1 

Фінансовий результат до оподаткування:    

- прибуток 87,4 232,4 +145 

- збиток - - - 

Податок на прибуток - - - 

Чистий: 87,4 190,6 103,2 

- прибуток 87,4 190,6 103,2 

- збиток - - - 

 

Поряд із збільшенням величини виручки від 

реалізації продукції на підприємстві спо-

стерігається зростання впоказника собівартості 

продукції, що має безпосередньо значний вплив на 

фінансовий результат діяльності. 

Собівартість продукції у 2017 році становила 

становила 2477,2 тис. грн., то у 2018 році його ве-

личина зросла до 3206,2 тис. грн., що на 729 тис. 

грн. більше при порівнянні і величиною цього по-

казника у 2017 році. Оскільки, собівартість вироб-

леної продукції зменшує ведичину фінансового ре-

зультату підприємства, то її зростання підлягає 

постійному контролю зі сторони керівного персо-

налу для чіткого реагування та пошуку резервів її 

оптимізації. 

Також за аналізований період на підприємстві 

збільшилась величина інших витрат у 2,7 раза. 

Якщо у 2017 році інші витрати були у розмірі 55,2 

тис. грн., то у 2018 році цей показник збільшився до 

148,3 тис. грн., що на 93,1тис грн. більше при 

порівнянні із даними базового періоду. Веливина 

чистого фінансового результату 2018 році склала 

190,6 тис. грн., тоді як у 2017 році він був у розмірі 

87,4 тис.грн, що на 103,2 тис. грн. менше ніж у звіт-

ний період. 

Ділова активність підприємства характеризує 

його оборотність, тобто визначає здатність активі, 

зобов’язань та капіталу обертатись, формуючи до-

датковий утворений капітал. 

Аналізуючи групу даних показників варто за-

значити, що в цілому, їх величина зросла, що свід-

чить про позитивні тенденції в напрямку госпо-

дарської діяльності господарства. 

Оцінюючи ресурсовіддачу підприємства варто 

зазначити про те, що трансформаці активів у 

звітному періоді поліпшилась. Так, у 2017 році 

коефіцієнт оборотності активів складав 1,58. Тоді 

як у 2018 році величина цього коефіцієнта зроста до 

1,7 оборотів, що на 0,13 більше ніж у базовому році. 

Така ситуація свідить про здатність господарства 

бути інвестиційно привабливим. Також, позитив-

ним напрямком змін в результаті діяльності 

підприємства є фондовіддача. У звітному році да-

ний показник також зріс із 5,60 у 2017 році до 7,71 

у 2018 році (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Аналіз стану ділової активності підприємства, 2017-2018 рр. 

№ 

п/п 

Показник Роки Відхилення, 

+- 

Темп приросту, 

% 2017 2018 

1. 

Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт 

трансформації 1,58 1,70 +0,13 +8,22 

2. Фондовіддача 5,6 7,71 +2,15 +38,73 

3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, обороти 2,28 2,19 -0,09 -4,10 

4. Період одного обороту обігових коштів, днів 157,72 164,46 +6,74 +4,27 

5. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, обо-

роти 19,97 17,26 -2,71 -13,57 

6. Період погашення дебіторської заборгованості, днів 18,03 20,86 +2,83 +15,71 

7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу, (оборотність) 6,69 6,20 -0,50 -7,41 

 

Аналогічно вищезазначеним показникам на 

підприємстві за аналізований період зріс показник 

оборотності власного капіталу. 

Величина даного коефіцієнта у 2017 році ста-

новило 6,69, то у 2018 році – величина збільшилась 

до 6,20. Це є позитивним напрямком змін при 

оцінці в цілому стану ділової активності до-

сліджуваного підприємства. 

Показниками, що доповнюють оцінку фінансо-

вого стану підприємстав є характеристики 

ліквідності підприємства. 

Нами лцінено стан ліквідності підприємства, 

тобто спроможності розрахуватись за поточними 

зобов’язаннями наявними на підприємстві пото-

гними активами. 

Дані оцінки проведеного аналізу нами пред-

ставлено через призму показників: Коефіцієнта по-

криття; Коефіцієнт швидкої ліквідності (Рис. 1.). 

 
Рис. 1. Аналіз ліквідності підприємства 

 

За даними такого аналізу стану ліквідності 

підприємства нами відмічено, що у 2018 році 

підприємтвво стало ліквідним в більшій мірі при 

порівнянні даними 2017 року. 

 В 2018 році підприємство в повній мірі може 

розрахуватись за своїми зобов’язаннями за рахунок 

поточних активівт при порівнянні із даними показ-

никами у 2017 році. 

Так, у 2017 році коефіцієнт швидкої 

ліквідності становив 0,88, тоді як у 2018 році – 

збільшився до 1,04, що свідчить про те, що 

підприємство на кінець 2018 року могло 1,04 рази 

розрахуватись за потосними зобов’язаннями за 

рахунок наявних грошових коштів та дебіторської 

заборгованості, при її поверненні. Аналогічна ситу-

ація із показником покриття. 
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Отже, в цілому фінансовий стан підприємства 

має позитивні тенденції до поліпшення його харак-

теристик. Підприємство у 2018 році є фінансово 

стійким, що підтверджено даними аналітичної 

оцінки результатів діяльності підприємства. Проте, 

з метою поліпшеня його економічної ситуації на 

ринку, управлінському персоналу підприємства 

слід вишуковувати додаткові резерви для збіль-

шення рівня конкурентоспроможності підприєм-

ства. 

Орієнтування на економічний результат спря-

мовує застосовувати заходи та дії орієнтовані на ро-

звиток продуктивних сил, а також на організацію 

виробничих відносин в різних соціально-еко-

номічних формаціях викликає потребу у вдоско-

налюванні реалізації функцій управління виробни-

чим процесом на підприємстві. Для реалізації такої 

ідеї варто застосовувати одну із найважливіших фу-

нкцій управління через чітку організацію системи 

аналізу на підприємстві.  

Кожне підприємство, в тому числі і сільського-

сподарське різних організаційно-правових форм 

(як і фермерського господарства), важливу роль ма-

ють матеріальні ресурси, такі як основні засоби, які 

покликані забезпечити виконання безперервного 

виробничого процесу. Ефективність використання 

підприємством основних засобів залежить від того, 

накільки правильно сплановано їх потребу та здій-

снено розподіл їх по етапах здійснення виробни-

чого процесу, імає значний вплив на фінансові ре-

зультати діяльності підприємства. 

Отже, тому потрібно на підприємствах тпрово-

дити аналіз ефективності використання матеріаль-

них ресурсів, в тому числі і основних засобів. 

Однією із головних умов реалізації процесу ви-

робництва є забезпечення технологічного процесу 

предметами праці (якими виступають матеріальні 

ресурси, в тому числі і основні засоби). 

Матеріальні ресурси підприємства склада-

ються з матеріальних оборотних активів (виробничі 

запаси) та основних засобів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура матеріальних ресурсів підприємства 

 

Нами проведено оцінку структури матеріаль-

них ресурсів підприємства за 2017-2018 рр. 

Дані проведеної оцінки свідчать, що у струк-

турі активів підприємства основні засоби станов-

лять 28,4-22,1% відповідно у 2017 та у 2018 роках. 

Нами оцінку структури активів підприємства пред-

ставлено у таблиці 2.4., де представлено усі скла-

дові елементи активу балансу сільськогосподарсь-

кого фермерського господарства «Лан» у 2017 та у 

2018 роках. 
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Таблиця 4 

Аналіз стану та структури активів підприємства, 2017-2018 рр.   

Структура активів 
 Роки  Відхилення, + 

2017 2018 Абсолютне, Відносне, 

 Тис. грн % Тис. грн % тис. грн %  

1. Необоротні активи         

Нематеріальні активи - - - - - -  

Основні засоби:     0    

залишкова вартість 546,4 28,4 518 22,1 -28,4 -5,2 

первісна вартість 573,2 29,8 573,2 24,5 0 0,0 

знос 26,8 1,4 55,2 2,4 28,4 106,0 

Довгострокові біологічні активи:         

справедлива (залишкова) вартість 50,6 2,6  0,0 -50,6 -100,0 

Довгострокові фінансові         

інвестиції - - - - - -  

Довгострокова дебіторстька         

заборггованість - - - - - -  

Інші необоротні активи - - - - - -  

Усього необоротних активів 597 31,0 518 22,1 -79 -13,2 

Оборотні активи         

Виробничі запаси - - - - - -  

Поточні біологічні активи 42 2,2 62,4 2,7 20,4 48,6 

Незавершине виробництво - - - - - -  

Готова продукція - - - - - -  

Товари - - - - - -  

Дебіторська заборгованість за         

розрахунками - - - - - -  

Інша поточна дебіторська         

заборгованість 152 7,9 231,3 9,9 79,3 52,2 

Поточні фінансові інвестиції - - - - - -  

Грошові кошти та їх еквіваленти - - 20,8 0,9 20,8    

Інші оборотні активи - - - - - -  

Усього оборотних активів 1329,7 69,0 1823,5 77,9 493,8 37,1 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів - - - - - -  

Баланс 1926,7 100,0 2341,5 100,0 414,8 21,5 

 

В системі оцінки активів підприємства важли-

вим є визначити структуру активів в розрізі оборот-

них та необоротних. Оскільки оборотні активи за-

безпечують здійснення виробничого процесу, а не-

оборотні – обслуговують цей процес переносячи 

свою вартість на новостворений продукт. 

На підприємстві у 2017 році часнина необорот-

них активів становила 31%, тоді як оборотна – 69 

відсотків, що в грошовому вираженні становить 

597 тис. грн. та 1329,7 тис. грн. у 2017 році. 
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Рис. 2. Динаміка співвідношення вартості оборотних та необоротних активів у структурі балансу 

підприємства, тис. грн. (2017-2018 рр.) 
 

За даними оцінки динаміки співвідношення 
оборотної і необоротної частини виявлено, що у 
2018 році змінилась у сорону збільшення частки 
оборотних активів підприємства при порівнянні із 
даними 2017 року. Так, у 2018 році на підприємстві 
вартість необоротних активів склала 518 тис. грн., 
(що складає 22,1% від валюти балансу), а оборотної 
– 1823,5 тис. грн.. (що складає 77,9% валюти ба-
лансу). 

Відомо, що основні засоби є необоротним ак-
тивом, що утримує підприємство для використання 
в процесі виробництва чи постачання товарів або 

для надання послуг, здавання у оренду іншим осо-
бам або ж для використання їх у адміністративних 
а такод і у соціально-культурних заходах. 

Термін користного використання основних за-
собів більше одного року, а тому на них нарахо-
вується знос. Саме із метою виокремити реальну за-
лишкову вартість основних засобів у балансі суму 
зносу представляють окремим рядком. 

На рисунку 3 нами схематично представлено 
динаміку структури необоротних активів та основ-
них засобів – як важливої частини їх складової 
(рис. 3.). 

 
Рис. 3. Динаміка стану основних засобів тгосподарства СФГ «Лан» 

2017-2018 рр. 
 

Оцінка співвідношення вартості необоротних 
активів та їх складових є важлим елементом в 
оцінці структури необоротних активів підприєм-
ства. В цілому, вартість необоротних активів 
підприємства у 2018 році зменшилась при 

порівнянні із 2018 на 79 тис. грн., а вартість дов-
гострокових біологічних активів у 2017 році стано-
вила 50,6 тис. грн., тоді як у 2018 році – їх вартість 
дорівнювала нулю. 

У таблиці 5 представлено аналіз стану та струк-
тури активів підприємства у 2017-2018 рр. (табл.5.). 
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Таблиця 5 

Аналіз стану та структури активів підприємства, 2017-2018 рр. 

Структура активів 

Роки Відхилення, + 

2017 2018 Абсолютне, 

тис. грн 

Відносне, % 

Тис. грн % Тис. грн % 

1. Необоротні активи       

Нематеріальні активи - - - - - - 

Основні засоби:     0  

залишкова вартість 546,4 28,4 518 22,1 -28,4 -5,2 

Довгострокові біологічні активи:       

справедлива (залишкова) вартість 50,6 2,6  0,0 -50,6 -100,0 

Довгострокові фінансові       

інвестиції - - - - - - 

Довгострокова дебіторстька       

заборггованість - - - - - - 

Інші необоротні активи - - - - - - 

Усього необоротних активів у       

підсутку балансу 597 31,0 518 22,1 -79 -13,2 

Баланс 1926,7 100,0 2341,5 100,0 414,8 21,5 

 

Важливою передумовою для раціональної ор-

ганізації відображення в системі бухгалтерського 

обліку основних засобів виступає економічно 

обґрунтована класифікація основних засобів. 

Аналітична оцінка показників, що характери-

зують майновий стан підприємства нами представ-

лено у таблиці 5. 

За аналізований період на підприємстві зріс 

коефіцієнт зносу основних засобів з 0,05 у 2017 році 

до 0,1 у 2018 році, що при організації системи 

управління підприємтвом повинно бути імпульсом 

для керівного персоналу про доцільність вживання 

дій в сторону оновлення їх складу. 

Проте, коефіцієнт мобільності активів у 2018 

році склав 3,52, що на 1,29 пункта вище при 

порівнянні із даними 2017 року. 

Отже, метою подальшого його розвитку 

підприємства керівництву слід вжити заходів спря-

мованих на формування інформаційної бази, в тому 

числі і про стан основних засобів на підприємстві, 

як важливої частини необоротних активів, яка за-

безпечує здійснення виробничого процесу. Така ін-

формація необхідна керівництву господарства для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Таблиця 6. 

Аналіз показників майнового стану підприємства 

№ п/п Показник 2017 2018 Відхилення, +- 

1 Частка основних засобів в активах 0,28 0,22 -0,06 

2 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,05 0,10 0,05 

3 Коефіцієнт мобільності активів 2,23 3,52 1,29 

 

Отже, за даними аналізу основниз засобів 

підприємства нами відмічено, що їх частка в струк-

турі активів підприємства становить значну вели-

чину, проте, їх залишкова вартість у 218 році зни-

зилась через збільшення вартості амортизації. 

Відповідно, у 2018 році на підприємстві збільшився 

показник величини амортизації основних засобів 

при порівнянні із даними 2017 року, що стало сиг-

налом для управлінського персоналу про доціль-

ність спрямування політики господарювання на ос-

новлення їх складу. 
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Рис. 4. Групування основних засобів за галузевою ознакою, за функціональним призначенням, за викори-

станням та ознакою належності. 

 

В системі управління підприємством вкрай 

важливою є наявна достовірна і повна інформація 

про стан та структуру основних засобів, як голов-

ного складника частини необоротних активів. 

Висновки. 

Основні засоби – це матеріальні активи різного 

роду, що виступають невід’ємною частиною про-

цесу виробництва і становлять основу для ство-

рення капіталу. Під час написання роботи було про-

ведено аналіз показників ефективності викорис-

тання основних засобів, із якого видно, що основ-

ними з них є фондомісткість, коефіцієнт реальної 

вартості основних засобів (показники, котрі харак-

теризують забезпеченість підприємства основними 

засобами), коефіцієнт оновлення основних засобів 

(показник, який характеризує стан основних вироб-

ничих засобів), фондовіддача та рентабельність ос-

новних засобів (показники, які характеризують 

ефективність використання основних засобів).  

Кожний з показників було розглянуто та сха-

рактеризовано. Важливим фактором конкурентних 

переваг є управління ефективністю використання 

основних фондів підприємства, тобто здатність під-

приємства до швидкої перебудови управлінського 

впливу, прийняття та реалізації адаптивних до сфо-

рмованих економічних обставин рішень щодо уп-

равління процесом оцінювання основних засобів 

підприємства. Це необхідно для підтримки іннова-

ційної активності підприємства. Щоб визначити 

найбільш обґрунтований порядок прийняття управ-

лінського рішення, розроблено алгоритм такого 

процесу прийняття рішення щодо управління ефек-

тивністю основних фондів підприємства  

Робота з управління ефективністю викорис-

тання основних засобів повинна здійснюватися си-

стематично та постійно, саме з метою поліпшення 

діяльності щодо управління ефективністю викори-

стання основних засобів запропоновано модель уп-

равління ефективністю використання основних за-

собів. Ця модель містить кілька послідовних етапів, 

які дозволять оцінити стан основних засобів, розро-

бити стратегію щодо ситуації, яка склалася на під-

приємстві на момент аналізу, та проконтролювати і 

своєчасно скоригувати відповідну стратегію. 

Для забезпечення господарської діяльності 

господарюючим суб’єктам необхідні основні за-

соби. 

Вони використовуються у господарській 

діяльності практично в усіх підприємств та є специ-

фічною частиною майна підприємства, що викори-

стовується в якості засобу праці під час вироб-

ництва продукції (виконання робіт, надання по-

слуг) або ж з метою забезпечення управлінських 

потреб підприємства впрдовж тривалого часу. 

Головні методологічні засади створення у си-

стемі бухгалтерського обліку інформаційної бази 

про наявні основні засоби, а також інші необоротні 

матеріальні активи, про порядок розкриття інфор-

мації про їх фактичний стан та рух у фінансовій 

звітності зазначаються згідно із Положенням (стан-

дартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні за-

соби». У відповідності до вимог ПСБО 7, основні 

засоби являють собою матеріальні активи, що утри-

мує підприємство із метою використання в процесі 

виробництва чи в процесі постачання товарів, та 
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надання послуг, або здавання у оренду іншим осо-

бам чи з ціллю здійснення адміністративних а та-

кож соціально-культурних функцій, термін корис-

ного використання (або експлуатації) яких є більше 

аніж один рік. 

Достатньо важливим критерієм в процесі 

визначення поняття терміну «основні засоби» вва-

жається науковцями амортизація, що являє собою 

«поступове, у міру зношеності, перенесення своєї 

вартості основного засобу на ту продукцію,яка ви-

робляється підприємством». 

Виходячи із їхньої точки зору, основні засоби 

–являють собою засоби праці (або матеріальні ак-

тиви), що достатньо тривалий термін (більше 365 

днів чи упродовж декількох операційних циклів) 

приймають свою участь в виробничому процесі, 

або у господарській діяльності, і при цьому зберіга-

ють свою власну натурально-речову форму та по 

частинах свою вартість переносять на виготовле-

ний продукт (у спосіб здійснення амортизаційних 

відрахувань). 

Оцінюють об’єкт основних засобів за 

первісною вартістю. Порядок формування 

первісної вартості основних засобів підприємства 

може встановлюватись у залежності від способу їх 

надходження. Так, у випадку надходження основ-

них засобів на підприємство шляхом придбання за 

грошові кошти первісною вартістю слугуватиме 

вартість придбання. 

Справедливу вартість розраховується як сума, 

відповідно до якої можна продати певний актив чи 

оплатити зобов’язання при звичайних умовах на 

визначену дату. Розраховують таку вартість,зазви-

чай, виходячи із її величини на активному ринку. У 

випадку відсутності активного ринку визначають 

умовну вартість. 

Отже, з метою ефективного управління 

підприємством важливим є формування вартості 

даного активу із метою побудови такої системи 

обліку, яка забезпечить формування інформаційної 

бази даних, придатної для розробки сучасної авто-

матизованої системи управління із готовими бло-

ками прийняття управлінських рішень. 

Слід зазначити про те, що система синтетич-

ного і аналітичного обліку основних засобів перед-

бачає використання рахунків 1 класу «Необоротні 

активи». 

З метою відображення в обліку, а також уза-

гальнення інформації відносно наявності та руху 

основних засобів згідно із Планом рахунків бухгал-

терського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій 

№ 291 призначається синтетичний рахунок (раху-

нок першого порядку) 10 «Основні засоби». 

Проводячи аналітичну та економічну оцінку 

рахунка бухгалтерського обліку 10 «Основні за-

соби» варто відмітити, що його призначенo для 

облікового відображення і узагальнення на ньому 

інформaції про наявність й рух власних чи отрима-

них нa умовах фінансової оренди активів, а також 

орендованих цілісних майнових кoмплексів, що 

входять у склaду основних засобів, і об’єктів інве-

стиційної нерухомості. 

Питання обліку та аналізу основних засобів 

підприємства в системі управління нами до-

сліджувалось на базі селянського (фермерського) 

господарства «Лан». 

Провівши аналіз його діяльності варто зазна-

чити, що за досліджуваний період на підприємстві 

вартість виручки від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) збільшилась на 956,5 тис. Грн.., що 

свідчить про позитивний напрямок змін у діяль-

ності досліджуваного підприємства. Дані проведе-

ної оцінки свідчать, що у структурі активів 

підприємства основні засоби становлять 28,4-22,1% 

відповідно у 2017 та у 2018 роках. На підприємстві 

у 2017 році часнина необоротних активів становила 

31%, тоді як оборотна – 69 відсотків, що в грошо-

вому вираженні становить 597 тис. Грн. Та 1329,7 

тис. Грн. У 2017 році. 

Отже, метою подальшого його розвитку 

підприємства керівництву слід вжити заходів спря-

мованих на формування інформаційної бази, в тому 

числі і про стан основних засобів на підприємстві, 

як важливої частини необоротних активів, яка за-

безпечує здійснення виробничого процесу. 

Така інформація необхідна керівництву госпо-

дарства для прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

В системі управління підприємством надзви-

чайне значення має інформаційна база даних, яка 

формується на основі отриманої інформації за ре-

зультатами облікового відображення та узагаль-

нення інформації про діяльність господарства. 

Від того, на скільки повно буде відображена і 

задокументована інформація про методику відобра-

ження операцій пов’язаних із ними у обліковій 

політиці, на стільки достовірно буде відображення 

в обліку даних операцій, та на стільки 

відповідально буде сформована інформаційна база 

для прийняття управлінських рішень керівником 

господарства. 

Документом, який узагальнює в собі основні 

аспекти організації та методику обліку на 

підприємстві активів, капіталу та зобов’язань є 

Наказ про облікову політику. 

Формування облікової політики стосовно 

відображення основних засобів та операцій повяза-

них із їх рухом є досить складним процесом, що пе-

редбачає проходження певного ряду взаємопов’яза-

них між собою етапів. 

Під час здійснення на підприємстві капіталь-

ного будівництва (або фактично виготовлення ос-

новних засобів) всі витрати по здійснення будів-

ництва повинні обліковуватись нa субрахунку 151 

«Капітальне будівництво». 

Витрaти які було понесено на виготовлення 

якихось інших об'єктів основних засобів повинні 

обліковуватись на субрахункy: 

- 152 «Придбaння (виготовлення) основ-

них засобів» aбo 

- 153 «Придбання (виготовлення) іншиx 

необоротних матеріальних активів». 

Амортизація на об’єкти основних засобів на 

підприємстві нараховується щомісяця за одним із 
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методів, які передбачено пунктами 26 та 27 ПСБО 

7. 

Величина суми нарахованої амортизації відно-

ситься у склад витрат (по рахунках 15, 23, 91 – 94) 

в залежності від їх напряму використання за 

кожним конкретним об'єктом основних засобів. 

Так, наприклад, за об'єктом основних засобів 

адміністративного призначення буде списуватись 

амортизація на рахунок 92. 

Видповідно до вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку а також згідно із норматив-

ними положеннями вітчизняних П(С)БО із питан-

ням переоцінки основних засобів зустрічається 

кожне підприжмство, так як основоположниж ас-

пектів що зобовязують проводити переоцінку ос-

новних засобів є досить багато – починаючи від ба-

жання відобразити максимально об’єктивну інфор-

мацію в системі фінансової звітності підприжмства 

до потреб здійснення податкової оптимізації із по-

датку на прибуток (що здійснюється тими 

підприємствами, які не визначабть податкових різ-

ниць) чи ПДВ (для таких підприжмств, що подат-

кові різниці визначають). 

Водночас здійснюючи переоцінку основних 

засобів варто пам’ятати про податкові наслідки, що 

спричинятимуть операції із проведення переоцінки. 

Система бухгалтерського обліку й контролю 

основних засобів вимагає удосконалення: у мето-

дико-організаційних аспектах; узгодженості право-

вих документів. Необхідно узгодити розбіжності 

між П(С)БО 7 з міжнародними стандартами. Удос-

коналення правової бази обліку основних засобів 

сприятиме гармонізації вітчизняної системи обліку 

із міжнародними стандартами й зменшенню 

невідповідностей і проблемних облікових питань. 

Підприємства сьогодення постають перед 

вирішенням питання автоматизації обліку основ-

них засобів з метою забезпечити виконання систем-

них обліково-контрольних функцій. Процес авто-

матизації управління підприємствами на базі еко-

номіко-математичних методів, та наявних засобів 

технічних і інформаційних технологій виступають 

невід'ємною частиною реалізації процесу удоско-

налювання практично в усіх підприємствах. 

Доцільним є створення інтегрованих та авто-

матизованих систем, які здатні поєднувати у собі 

завдання системи управління. Сприяють цьому: 

- розроблені обчислювальні системи і ме-

режі, 

- засоби ведення баз даних, 

- засоби проектування, можливості впро-

вадження функціональних підсистем. 

Шляхами удосконалення обліку основних за-

собів виступає: раціоналізація форм документів; 

регістрів обліку; методів; способів збирання, 

обробки і узагальнення облікової інформації; адап-

тування її до сучасних умов. 
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Abstract 

At present, Ukrainian enterprises are experiencing a lack of their own resources to expand production, update 

the logistics base and use the latest technologies. Too high cost of bank credit resources, poor financial status and 

insufficient level of creditworthiness of national enterprises have necessitated the introduction of effective and 

affordable ways of crediting for renewal of fixed assets and development of production, the most common form 

of which is leasing. 

Corporate lending through leasing operations is usually referred to as a non-banking type of credit, but at the 

same time, leasing has become a strong part of the banking business. Banks have become the innovators of leasing 

services, have played a leading role in the process of forming leasing relations in Ukraine and are the leaders of 

the Ukrainian leasing market in terms of leasing operations and leasing portfolio. 

The article covers the concept of leasing, outlines the main conceptual apparatus of the theory and practice 

of leasing. The main classification features of leasing forms are considered. According to the Law of Ukraine “On 

Financial Leasing”, entities and objects of leasing transactions are separated. The analysis of the main trends in 

the development of the current state of the leasing services market in Ukraine, the dynamics of the number of 

leasing providers in Ukraine, the dynamics of the number and cost of financial leasing contracts, the distribution 

of the value of concluded contracts by industry, as well as the distribution of sources of financing leasing opera-

tions in Ukraine. 

The main advantages and problems of carrying out leasing operations are determined, and it is concluded that 

the use of leasing lending to Ukrainian enterprises has more advantages than disadvantages. It has been established 

that the legal and regulatory provisions governing leasing operations and leasing lending require updating and 

improvement, and on this basis recommendations for state measures have been provided, which will ultimately 

improve the economic efficiency of enterprises and their competitiveness. 

It is proved that in the conditions of unstable economic environment, leasing is a promising source of financ-

ing for enterprises. 

Keywords: leasing, leasing lending, financial leasing, leasing operations, leasing lessor, leasing lessee. 

 

Problem statement. In the conditions of instabil-

ity of the world economy, most modern enterprises are 

experiencing a lack of their own resources, choosing a 

source of financing is difficult because international 

economic activity is decreasing, the problem of limited 

liquidity is increasing, credit and banking institutions 

are increasing the requirements for potential borrowers, 

etc. 

In the period of rapid change of the environment, 

rapid development of information technologies, high 

degree of competition, successful activity of the busi-

ness sector is impossible without constant introduction 

of innovative developments, modernization of technol-

ogies, updating of material and technical base. These 

progressive changes can only be implemented through 

active investment activities. However, the limited fi-

nancial resources of enterprises, the inappropriateness 

of attracting credit facilities due to their high interest 

rates, the insufficient level of development of the loan 

capital market, the imperfection of legislation in the 

sphere of attracting foreign investments hinder innova-

tive processes in Ukraine. A rational solution to this 

problem is to activate leasing operations. But the devel-

opment of leasing operations is also constrained by the 

complexity of the leasing business, which is influenced 

by a number of factors: planning and marketing, financ-

ing schemes, pricing, risks of operating leasing compa-

nies, the nature of interaction with business partners 

and clients, etc., which affects the activity of leasing 

activities in Ukraine [6]. 

Sources of financing of the enterprise are divided 

into internal (equity) and external (borrowed and raised 

capital). Internal financing involves the use of own 
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