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Актуальність теми обумовлена тим, що на сучасному етапі 

економічного розвитку в Україні тривають дослідження, які 
полягають у розробці важливих пропозицій щодо проблем 
вдосконалення методики ефективного використання необоротних 
активів. 

Чільне місце у таких дослідженнях належить українським 
економістам, серед яких: Іваненко В. М., Шваб Л. І., Пашнюк 
Л. О., Турило А. М., Федорчук О. М., Покропивний С. Ф. 

Аналіз необоротних активів бюджетної установи є одним із 
найважливіших чинників, що зумовлюють кінцеві результати її 
діяльності. Наявність та рух основних засобів характеризуються в 
натуральному та грошовому відношенні. Такі дані дозволяють 
проводити аналіз основних засобів в узагальнюючому вигляді та в 
розрізі окремих їх видів. Саме тому, на початковому етапі аналізу 
вивчається структура та динаміка необоротних активів бюджетної 
установи [1]. 

У структурі необоротних активів левину частку займають 
основні засоби. Основні засоби - це матеріальні активи, які 
використовуються установою багаторазово і безперервно в 
процесі виконання основних функцій, надання послуг, строк 
корисного використання яких більше одного року і вартість яких 
без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 
гривень за одиницю. [2]. 

Основні засоби відіграють значну роль у процесі праці. 
Протягом тривалого періоду вони надходять на підприємство і 
передаються в експлуатацію; зношуються в результаті 
експлуатації; піддаються ремонту, за допомогою якого 
відновлюються їх фізичні якості; переміщуються всередині 
підприємства; вибувають з підприємства внаслідок недоцільності 
подальшого застосування [3]. 

Ефективність використання основних засобів як одного із 
основних видів ресурсів бюджетної установи базується на 
загальній методиці оцінки використання ресурсів, що передбачає 
обчислення і аналіз показників віддачі на одиницю ресурсів та 
місткості у одиниці наданих послуг.  
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Фондовіддача – величина виконаної роботи або наданих 
послуг у розрахунку на 1 гривню. Фондомісткість – показує 
витрати (нарахований знос) або запаси ресурсів (наявний обсяг на 
звітну дату) у розрахунку на 1 гривню виконаної роботи чи 
наданих послуг. 

Зростання фондовіддачі – головний чинник економії коштів 
на розвиток основних засобів. Зіставлення темпів зміни цього 
показника за різними групами основних засобів дає можливість 
визначити напрями удосконалення їх структури [4]. 

Отже, ефективність діяльності будь-якого підприємства 
залежить від певних чинників. Останніми роками збільшилось 
значення речових факторів виробництва основних фондів. 
Основними проблемами є їхнє збереження, переоснащення для 
подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу виконаної 
роботи чи наданих послуг відбувається завдяки ефективному 
використанню основних фондів. Таким чином, проблема 
ефективності стає на перший план у процесі вивчення і 
дослідження роботи підприємств [3]. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
При діяльності вітчизняних підприємств за умов 

конкурентного середовища адаптація до швидких змін вимагає 
прийняття ефективних оперативних та перспективних 
управлінських рішень. Оскільки в процесі функціонування 
підприємства має місце відставання величин реально отриманих 
показників від бажаних, існує не тільки необхідність реагування 
на зміни зовнішнього середовища підприємства, а також їхнього 
передбачення.  


