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Теоретично використання «найбільш швидкого» методу амортизації прискорить 
оборотність основних та оборотних активів, зменшить збитки внаслідок амортизації 
основних фондів, підприємства зможуть працювати зі значним обсягом тимчасово 
наявних грошових коштів, це зменшить потребу в поновленні коштів. Насправді 
суттєве збільшення норм амортизації показує ефективність лише для прибуткових 
промислових підприємств зі стабільним фінансовим становищем. Застосування 
прискорених норм амортизації збитковими підприємствами може призвести до 
збільшення збитків та втрати довіри кредиторів та ділових партнерів. 

Як вважає Котова М. В., коли рівень ефективності використання основних 
засобів у кожному звітному періоді залишається незмінним, доцільно використовувати 
прямолінійний метод. Очікується, що економічна прибутковість об’єкта знижува-
тиметься майже щороку [2, с. 284].  

Отже, прямолінійний метод нарахування амортизації є найпростішим в розрахун-
ках, цей метод в основному застосовується для основних фондів, стан яких залежить 
лише від строку корисного використання. А тому, отримання прибутку є найбільш 
прогнозованим з використанням цього методу. 
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РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

 
Для безперервного і стабільного функціонування підприємства необхідні певні 

кошти і ресурси. Одним з головних таких ресурсів можна виділити основні фонди, 
роль яких, а так само ефективне використання при різних економічних відносинах 
завжди важлива і актуальна. Отже, головне джерело прибутку для будь-яких 
підприємств, національно значущих для країни, є розумне, вміле, досить повне 
використання основних фондів, зі своєчасною їх модернізацією та оновленням. 
У поєднанні з людською працею, розвиненим менеджментом на різних рівнях 
виробництва та маркетингом досягається максимальна ефективність використання 
основних фондів [1, с. 153]. 
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До складу основних засобів входять наявні у власності підприємства земельні 
ділянки та об'єкти природокористування. Залежно від ролі основних засобів в їх 
структурі виділяють дві частини: активну і пасивну. На предмет праці безпосередньо 
впливає активна частина, так само вона визначає якість і кількість продукції, що 
випускається. Необхідні умови для функціонування активної частини створює 
пасивна частина [2, с. 93]. 

Основними показниками ефективності використання основних засобів є фондо-
місткість, фондоозброєність, коефіцієнт зносу, фондовіддача, рентабельність 
основних засобів. В табл. 1 наведені формули розрахунку показників. 
 

Таблиця 1. Формули розрахунку показників ефективності використання основних засобів 

Показник Формула розрахунку 

Фондомісткість 
 

Фондоозброєність 
 

Коефіцієнт зносу 
 

Фондовіддача 
 

Рентабельність основних 
засобів  

Джерело: [3]. 
 

Таким чином, наявна достатня кількість показників для комплексної оцінки 
ефективності використання основних засобів на підприємстві, а також їх застарілості 
(коефіцієнт зносу). За допомогою цих показників можна визначити основні переваги та 
недоліки політики підприємства в аспекті основних засобів, а також розробити 
напрями підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. 
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