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Вступ.В сучасних умовах господарювання в нашій державі 

підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві є 

досить актуальною і важливою проблемою. Ця проблема досліджувалась 

багатьма науковцями і їй присвячені роботи таких вчених-економістів, як 

Покропивний С.Ф., Федорчук О.М., Поддєрьогін А.М., Турило А.М., 

Тарасенко Е., Вихрущ В.П., Іваненко В.М. та багато інших.  

За останні роки збільшилося значення майнових факторів виробництва 

– основних засобів.Тому роль основних засобів у процесі виробництва, 

особливості їх відтворення в умовах ринкової економіки зумовлює особливі 

вимоги до інформації про їх наявність, рух, стан і ступінь 

використання.Існує ряд проблем, від вирішення яких залежить 

ефективність використання основних засобів. До них, в першу чергу, 

відносяться – збереження, модернізація і переоснащення для подальшого їх 

використання та роботи на підприємстві. 

Аналіз наявної кількості і стану основних засобів підприємства дає 

можливість розраховувати техніко-економічні показники та визначати 

шляхи підвищення ефективності їхнього використання, прогнозувати 

необхідність залучення коштів для придбання нових основних засобів у 

зв'язку з фізичним і моральним зношенням наявних. Ефективне 

використання основних засобів зумовлює збільшення обсягів виробництва 

та отримуваних прибутків. Отже, проблема підвищення ефективності стає 

однією з найважливіших у процесі аналізу та дослідження роботи 

підприємства. 

Постановка задачі.Метоюданої статті є розробка підходів до аналізу 

структури і технічного станунаявних основних засобів та визначення  
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резервівпідвищенняефективності їх використання на підприємстві, а також 

дослідження наукової думки відносно сутності основних засобів та 

розробка заходів і пропозиційщодо напрямківі шляхів підвищення 

ефективності їх використання. 

Методологія. Теоретичним і методологічнимфундаментом проведення 

дослідження на дану тематику стали праці різних науковців-економістів, як 

українських так і зарубіжних. Інформаційною базою дослідження є 

інформаційні ресурси мережі Інтернет, періодичні та спеціальні наукові 

видання. В статті використано методи аналізу, порівняння та узагальнення 

отриманої інформації. 

Результати дослідження. Будь-який виробничий процес може 

здійснюватися лише за допомогою певних машин і обладнання, які 

розташовуються в відповідних приміщеннях. Матеріальною основою цього 

процесу виступають, насамперед, засоби праці, які характеризують 

технічний та економічний рівень розвитку суспільства і конкретного 

підприємства та виступають необхідним елементом виробництва, обігу та 

надання послуг. На підприємствах сукупність застосовуваних засобів праці 

набуває економічної форми основних засобів[1]. Ринкова система 

управління потребує більш комплексної інформації щодо наявних основних 

засобів. Практична діяльність підприємств свідчить, що облік основних 

засобів ще більше ускладнився. Існує ряд проблем, які негативно 

впливають на процес управління виробництвом і зменшують ефективність 

використання основних засобів. Україна має значний економічний 

потенціал, а ефективність її господарства залежить від того, як 

використовується цей потенціал, зокрема основні засоби [2].Основні засоби 

– одна з найважливіших частин і засобів виробництва.  

В економічній літературі існує багато пояснень терміна "основні 

засоби".С. Покропивний визначає основні засоби як засоби праці, які мають 

вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній 

споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на 

вартість продукції, що виробляється (на виконані роботи або послуги), 

частинами в міру зношення[3]. 

У Податковому кодексі України існує інше визначення основних 

засобів. «Основні засоби» – це 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 
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для використання уйого господарській діяльності, вартість яких перевищує 

2500 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 один 

операційний цикл, якщо він довший за один рік)[4].На думку В. Бабича, 

основні засоби підприємства – це сукупність матеріально-речових 

цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у 

сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері й вартість 

яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом[5]. 

Однак у класичному політекономічному визначенні основних засобів 

немає обмежень у розмірах їх вартості в грошовому вираженні. Важливо, 

що вони беруть участь у виробничому процесі багаторазово й переносять 

свою вартість на виготовлений продукт частинами. 

Успішність управління основними засобами підприємства можна 

розглядати з позиції ефективності їхнього використання в господарському 

обороті. Через те, що основні засоби експлуатуються тривалий час, вони 

поступово втрачають свою вартість за рахунок фізичного та морального 

зношування, а перенесення вартості основних засобів на продукцію, що 

виготовляється, виконувані роботи, надавані послуги відбувається за 

рахунок нарахування амортизації. Тут слід звернути увагу на цільове 

використання амортизаційних потоків, які формуються в результаті 

виробничої діяльності. 

Ефективність основних засобів – це результат у вигляді отриманого 

ефекту, що співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення 

ефективності полягає в досягненні найбільших результатів при 

відповідному рівні розвитку продуктивних сил у порівнянні з витратами 

праці, використаними на створення суспільного продукту.Від ефективності 

використання залежать темпи зростання продуктивності праці, обсягів 

виробництва, поліпшення якості промислової продукції та інших 

показників. 

Для оцінювання резервів підвищення ефективності основних засобів 

необхідно, насамперед, знати реальний рівень їх використання та конкретні 

можливості його підвищення. Поліпшення використання основних засобів 

може бути забезпечене двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним.  

Інтенсивний шлях характеризується підвищенням завантаження 

устаткування та збільшенням рівня використання їхньої потужності. 

Основними напрямами підвищення інтенсивного використання 

устаткування є: 

– удосконалення технологій та організації виконання робіт; 
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– правильний вибір машин і робочого устаткування; 

– запровадження сучасних технологій. 

Екстенсивний шлях полягає у збільшенні тривалості роботи, 

скороченні цілозмінних і внутрішньозмінних втрат робочого часу, 

підвищенні коефіцієнта змінності. Основними шляхами поліпшення 

екстенсивного використання устаткування в машинобудуванні є: 

– безперебійне постачання підприємствам сировини, матеріалів, 

покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, 

електроенергії; 

– своєчасне усунення виявлених диспропорцій у галузі й на 

підприємствах, в окремих цехах і виробничих дільницях, що дасть змогу 

запобігти перервам у роботі підприємства; 

– усунення причин нерівномірної роботи підприємства, що призводить 

до недовикористання устаткування в цілому, й у часі, тобто до його 

простоїв. 

У більшості випадків окремі показники, до яких належать екстенсивне 

й інтенсивне використання устаткування, не можуть бути застосовані (вони 

показують лише міру використання окремих елементів основних фондів), 

тому для визначення використання всієї маси основних фондів на 

підприємстві слід застосовувати узагальнюючі показники, до яких належать 

показники фондовіддачі, фондомісткості та рентабельності. 

Фондовіддача показує загальну віддачу від кожної гривні, вкладеної в 

основні засоби, а її зростання дозволяє знижувати обсяги нагромаджування, 

тобто збільшувати  питому частку фонду споживання. Фондомісткість – це 

показник, обернений до фондовіддачі, який характеризує вартість основних 

засобів, що припадає на кожну грошову одиницю реалізованої продукції. У 

звичайних умовах господарювання фондовіддача повинна мати тенденцію 

до росту, а фондомісткість – до зменшення. 

Рентабельність основних засобів характеризує відношення 

операційного прибутку до середньорічної вартості основних засобів 

підприємства[6]. Підвищення рівня рентабельності потребує мобілізації 

внутрішніх резервів виробництва, послідовного проведення всіх видів 

робіт, спрямованих на поліпшення використання всіх видів ресурсів, 

збільшення маси прибутку. 

Не менш важливою умовою для виявлення резервів ефективності 

основних засобів є використання власних та запозичених коштів.Щоб 

домогтися всього вищесказаного, підприємству необхідно шукати й 

впроваджувати різноманітні шляхи (резерви) підвищення ефективності 

використання основних засобів.Найважливішим показником підвищення 
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рівня ефективності використання основних засобів підприємства є 

зростання обсягів виробленої ним продукції (виконаних робіт, наданих 

послуг). 

Значні резерви підвищення ефективності використання основних 

засобів містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. У 

цілому сукупність резервів покращення використання основних засобів 

підприємства може бути поділена на три великих групи: 

1. Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає: 

– технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації 

виробництва та впровадження гнучких виробничих систем; 

– заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;  

– ліквідацію «вузьких місць» і диспропорцій у виробничих 

потужностях підприємства; 

– механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;  

– розвиток винахідництва та раціоналізаторства. 

2. Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:  

– ліквідації незадіяного обладнання (здавання його в оренду, лізинг, 

реалізація тощо); 

– скорочення строків ремонту і технічного обслуговування 

обладнання; 

– зниження простоїв: цілозмінних та внутрішньозмінних.  

3. Покращення організації та управління виробництвом, а саме: 

– прискорення досягнення проектної продуктивності введених в 

експлуатацію основних фондів; 

– впровадження наукової організації праці та виробництва;  

– покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами; 

– вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної 

комп'ютерної техніки; 

– збільшення матеріальної зацікавленості працівників в підвищенні 

ефективності виробництва. 

Застосування на практиці запропонованих заходів у цілому по 

підприємству дасть змогу збільшити обсяги випуску товарної продукції, 

підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити прибуток від 

реалізації продукції й балансовий прибуток, а отже, і 

рентабельністьосновних засобів підприємства [7]. 

Висновки. Дослідження показали, що основні засоби становлять 

головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі чи 

підприємства. На основі підвищення ефективності їх використання 

збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі, 

підвищується технічний рівень виробництва. Це, у свою чергу, підвищує 

темпи випуску продукції, що вирішальним чином сприяє вдосконаленню 
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розширеного відтворення й правильному формуванню найважливіших 

пропорцій господарювання.  

Вирішення проблеми підвищення ефективності використання 

основних засобів є одним з основних завдань виробничої діяльності 

підприємств, від результату якого залежить їх фінансовий стан та 

конкурентоспроможність. Підвищення ефективності використання 

основних засобів є одним із головних чинників, який зможе забезпечити в 

майбутньому ефективне функціонування підприємства в цілому.  
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УДК 658.152  
Резерви підвищення ефективності використання основних засобів 

підприємства/М.І. Ларка, Д.О. Горжій // Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Технічний 

прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ”. - 2013. - № 22 (995) - С. 38-43. 

Бібліогр.: 7 назв. 
В статье на основе научных трудов и публикаций раскрыта роль основных средств в 

деятельности предприятия, проанализированы резервы и исследованы направления повышения 

эффективности использования основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, эффективность, резервы, фондоемкость, 

фондоотдача, рентабельность. 

 

The article is based on research papers and publications The role of fixed assets in the enterprise, 

analyzes reserves and Directions efficiency of fixed assets in the enterprise. 
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