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Легка промисловість є однією з провідних галузей промисловості в 
Україні. За останні роки питома вага галузі почала стрімко зменшуватися. 
Впродовж 2010р. на фоні попереднього року спостерігаються стабілізація 
її роботи, нарощування обсягів виробництва продукції. Забезпеченість 
підприємств основними засобами та ефективне їх використання значним 
чином визначають ефективність виробничо-господарської діяльності. 

«Основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість 
яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання яких з дати 
введення в експлуатацію становить понад один рік. 

Впродовж тривалого функціонування в господарській діяльності основні 
засоби зазнають фізичного (матеріального), морального (техніко-економічного) 
та вартісного (економічного) зносу.  

Серед джерел фінансування відтворення основних засобів виділяють 
внутрішні та зовнішні. Внутрішні складаються з власних та залучених, зовнішні - 
з позичених та централізованих. До власних джерел відносять амортизаційні 
відрахування, нерозподілений прибуток, кошти засновників, до залучених - внески 
членів трудового колективу, кошти від продажу майна підприємства, кошти від 
здавання основних засобів в оренду; до позичених - іноземні інвестиції, лізинг, 
банківські кредити та інші позики кошти страхових, венчурних, пенсійних та 
інших фондів, до централізованих - кошти державного та місцевих бюджетів, 
кошти державних та позабюджетних фондів (гранти), кошти благодійних фондів. 

Покращення стану основних засобів можливе тільки завдяки оновленню та 
проведенню техніко-технологічної інноваційної модернізації. Виявлено 
негативну тенденцію зростання зносу основних засобів, та низку проблем 
пов’язану із їх оновленням, спричинену в першу чергу нестачею інвестицій. 
Перш за все вирішенням цього питання є вдосконалення економічного 
регулювання процесів оновлення основних засобів. 


