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Чумак Л. Ф., Бурда К. А. Оценка и направления повышения
эффективности использования основных производственных
фондов предприятия
Целью статьи является исследование существующих подходов к оценке, а
также анализ и определение актуальных направлений повышения эффективности использования основных производственных фондов предприятия.
Исследованы такие вопросы, как развитие теоретико-методических подходов к оценке и совершенствованию эффективности использования, поиск
практических путей и форм внедрения новшеств и обновления основных
производственных фондов. Установлено, что обеспечение эффективного использования основных производственных фондов заключается в применении
таких технических, организационно-производственных и организационноуправленческих мероприятий, которые касаются не только технической
стороны использования, но и требуют привлечения и подготовки высококвалифицированных специалистов, способных на высоком уровне и с соответствующей производительностью обеспечить все необходимые виды
работ. Способствовать повышению эффективности использования основных производственных фондов будет внедрение современных достижений в
сфере автоматизации управления, производства, передовых технологий, а
также разработка оптимальной структуры основных фондов.
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Чумак Л. Ф., Бурда Х. О. Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання
основних виробничих фондів підприємства
Метою статті є дослідження існуючих підходів до оцінки, а також аналіз та визначення актуальних напрямків підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства. Досліджено таки питання, як розвиток теоретико-методичних підходів до оцінки та
вдосконалення ефективності використання, пошуку практичних шляхів і форм впровадження новітностей та оновлення основних виробничих фондів. Установлено, що забезпечення ефективного використання основних виробничих фондів полягає в застосуванні таких технічних,
організаційно-виробничих та організаційно-управлінських заходів, які стосуються не тільки технічного боку використання, а й вимагають залучення та підготовки висококваліфікованих фахівців, які спроможні на високому рівні та з відповідною продуктивністю забезпечити всі потрібні
види робот. Сприяти підвищенню ефективності використання основних виробничих фондів буде впровадження сучасних досягнень у сфері автоматизації управління, виробництва, передових технологій, а також розробка оптимальної структури основних фондів.
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С

учасні умови, в яких функціонують вітчизняні
підприємства, характеризуються загостренням
конкурентної боротьби на ринку, з одного боку, а
з іншого – зносом основних виробничих фондів і, як наслідок, неможливістю використання сучасних технологій за умови обмеженості інвестиційних ресурсів. Успішна діяльність в ринкових умовах залежить від якості
продукції, що виробляється, та її собівартості. Досягти
цього можливо тільки шляхом підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. Визначення напрямків та шляхів вирішення цієї проблеми
потребує дослідження нових підходів до оцінки наявних
основних виробничих фондів та пошуку можливості та
фінансового забезпечення їх оптимального оновлення.
Проблеми оцінки та підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства
викликають постійну зацікавленість серед вітчизняних
і зарубіжних науковців та фахівців. Ці питання піднімають у своїх наукових працях таки сучасні вчені, як Безугла Ю. Є. [1], Бобко Н. А. [2], Гече С. Ф. [3], Козаченко
В. М. [5], Маренич Т. Г. [6], Прохорова В. В. [7], СлаваПродан С. С. [3], Череп А. В. [8], Щур О. М. [12], Юрчишена Л. В. [13].
Проте такі питання, як розвиток теоретико-мето
дичних підходів до оцінки та вдосконалення ефективності використання, пошук практичних шляхів і форм
впровадження нововведень й оновлення основних виробничих фондів підприємства, знаходяться в межах
науково-практичного інтересу фахівців, є предметом
науково-творчих дискусій та потребують подальшої
розробки та вирішення.
Метою статті є дослідження існуючих підходів
до оцінки, а також аналіз та визначення актуальних напрямків підвищення ефективності використання основ
них виробничих фондів підприємства.
Згідно з Економічною енциклопедією [4] під основ
ними виробничими фондами підприємства розуміють
економічну форму засобів праці, що функціонують у
виробничому процесі протягом багатьох циклів, переносять свою вартість частково, у міру зношування, на
нововироблену продукцію та не змінюють свої речовій
форми в процесі виробництва.
Залежно від характеру участі у виробничому процесі розрізняють виробничі й невиробничі основні фонди (ОФ) (рис. 1).

Виробничі
Пасивна
частина
Невиробничі

Рис. 1. Структура основних фондів

Основні виробничі фонди (ОВФ) функціонують
у сфері матеріального виробництва та розподіляються
на активні й пасивні. Активна частина ОВФ – елементи
основних фондів, які безпосередньо впливають на форму й властивості предметів праці, на підвищення продуктивності праці, збільшення обсягу випуску продукції (робітники, машини й устаткування, прилади, інструменти),
а пасивна частина ОВФ – елементи основних фондів, які
створюють умови для нормальної роботи активних ОФ
(будинки, спорудження, передавальні устрої).
Для обліку, визначення структури, планування,
розрахунку норм амортизаційних відрахувань та оцінки
ефективності використання основних виробничих фондів потрібна їх класифікація. Найбільш загальну класифікацію основних фондів наведено в табл. 1.
Слід відмітити, що до основних фондів не належать: устаткування й машини, які вважаються готовою
продукцією на складах постачальних і збутових організацій; устаткування, яке здане в монтаж, що перебуває
в дорозі й те, що перебуває на балансі капітального будівництва.

Р

озробка заходів щодо вдосконалення використання основних виробничих фондів базується на попередній оцінці стану та ефективності використання
наявних ОВФ. Найбільш поширеним підходом до оцінки
є використання сукупності показників, які пропонується
поділяти за декількома групами: показники, що характеризують технічний стан; показники забезпеченості основними засобами та, безпосередньо, показники ефективності використання основних засобів, які, своєю чергою,
поділяють на узагальнюючі та часткові (табл. 2).
При формуванні стратегії розвитку підприємства
на основі розрахованих показників окремо розробляються прогнози майбутнього стану основних виробничих фондів, оцінюється їх спроможність до випуску
якісної конкурентоспроможної продукції. У сучасній
науковій літературі пропонуються нові схеми прогнозування на основі моделі аналізу часових рядів [1; 3], які
дозволяють отримати більш обґрунтований прогноз.
Весь попередній аналіз та розроблені прогнози
дозволяють визначити заходи з підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства. Основні напрями підвищення ефективності
використання основних засобів наведено на рис. 2.
Одним із найбільш дієвих і визнаних у економіках країн світу шляхом вирішення проблеми оновлення застарілого устаткування підприємств у складний
економічний період є фінансовий лізинг. Він дає змогу
підприємствам задовольняти свої виробничі потреби
через тимчасове використання, а не придбання особливо дорогих, з найбільшим ризиком морального старіння
техніки, обладнання та машин. Завдяки лізингу підприємство отримує доступ до найсучаснішого обладнання
[5]. До переваг лізингу також відносять високу адаптивність до змін ринкової кон’юнктури при придбанні
обладнання та надання лізингоодержувачу можливості
укладення вигідних багатоступінчастих угод. У нестабільних економічних умовах сучасності дуже позитивною рисою лізингу є фіксовані платежі, що дозволяють
знижувати ризики наслідків інфляційних процесів.
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Таблиця 1
Класифікація основних фондів
№ з/п

Елемент основного фонду

Характеристика

1

Земельні ділянки й об’єкти природокористування

Вода, надра, інші природні ресурси, що належать підприємству на правах
власності

2

Будинки

Архітектурно-будівельні об’єкти виробничого призначення: корпуси
цехів, складські приміщення, виробничі лабораторії та ін.

3

Споруди

Інженерно-будівельні об’єкти, що обслуговують виробництво: тунелі,
мости, естакади, водостоки, автомобільні й залізничні колії

4

Передавальні устрої

Прилади для передачі енергії: теплогазові мережі, електромережі,
які не є частиною будов

5

Машини й устаткування: силові машини
й устаткування

Об’єкти, які провадять, розподіляють і перетворюють енергію: генератори, електродвигуни, парові машини, турбіни та ін.

Робочі машини й устаткування

Те, що безупинно бере участь у технологічному процесі: верстати, преси,
молоти та ін.

6

Вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; інші машини й устаткування

Пожежні машини, устаткування телефонних станцій і т. ін.

7

Транспортні засоби

Електровози, тепловози, автомобілі

8

Інструменти й пристосування

Ручний і механічний різальний інструмент, штампи, пристосування,
що служать більше, ніж 1 рік

9

Виробничий і господарський інвентар

Служить для полегшення виробничих операцій: столи, тари, верстати,
копіювальні апарати

10

Внутрішньогосподарські дороги

Дороги на території підприємства

11

Капітальні вкладення

Для поліпшення земель і такі, що вкладені в орендовані будинки, примі
щення, устаткування та інші об’єкти, що належать до основних фондів

12

Робоча і продуктивна худоба

Тварини, які використовуються на підприємстві

13

Бібліотечний фонд

Наукова, художня та навчальна література

економіка підприємства

Таблиця 2
Показники стану та ефективності використання основних фондів
Показник

Формула розрахунку

Характеристика

1

2

3

Показники, що характеризують технічний стан
Кn = 1 – Кз

Частина основних фондів, придатних для
експлуатації в процесі господарської
діяльності

2. Коефіцієнт зносу основних виробничих фондів

Кз = Зо.ф / ОФn

3. Коефіцієнт вибуття основних фондів

Квиб = ОФвив / ОФпоч.р

Інтенсивність вибуття основних фондів

Кон = ОФвв / ОФкр

Частка введених нових основних фондів
у загальній вартості основних фондів
підприємства

4. Коефіцієнт оновлення основних
фондів
5. Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів

Кпр = (ОФвв – ОФвив) / ОФсрр

Ступінь зносу основних виробничих фондів

Ступінь збільшення основних фондів
у звітному періоді

Показники забезпеченості основними засобами
6. Фондомісткість

Фм = ОФсрр / ВП

Характеризує забезпеченість підприємства
основними фондами

7. Фондоозброєність

Фоз = ОФсрр / Ч

Величина основних фондів, яка припадає на
одного середньооблікового працівника

8. Вартість ОФ у майні підприємства

Кв = ОВОФ / М

Питома вагу залишкової вартості основних
фондів у загальній вартості майна підприєм
ства
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Закінчення табл. 2
1

2

3

Показники ефективності використання
Узагальнюючі
9. Фондовіддача

10. Рентабельність основних фондів
11. Абсолютна сума прибутку на 1 грн ОФ

Фв = ВП / ОФсрр
Роф = (ЧП / ОФср) · 100%,
Роф = (ВП / ОФср) · 100%
А = ЧП / ОФсрр

Характеризує ефективність використання основних виробничих фондів – сума
виробленої продукції на одну гривню основних виробничих фондів
Ступінь використання основних фондів
підприємства
Величина чистого прибутку, яка припадає на
1 грн основних фондів

Часткові
12. Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування

Кекс = Тф / Тн

Рівень завантаження устаткування в часі

13. Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування

Кін = tф / tн
Кін = Оф / Он

Рівень завантаження устаткування за продук
тивністю

14. Коефіцієнт інтегрального використання устаткування

Кінтегр = Кекс · Кін

Рівень використання устаткування як у часі,
так і щодо продуктивності

15. Коефіцієнт змінності роботи устаткування

Кзм = Квст-зм / n, або
Кзм = (N1 + N2+ N3) / Nmax

Скільки в середньому змін працювала кожна
одиниця устаткування

ЗО = (Кзм / РР) · 100%

Середньодобовий рівень завантаження обладнання

16. Завантаження обладнання
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Умовні позначення:
ОФсрр – середньорічна вартість основних виробничих фондів; ВП – вартість виробленої продукції; ОВОФ – остаточна вартість основних
фондів; М – вартість майна підприємства; Ч – середньооблікова чисельність працівників; К3 – коефіцієнт зносу основних виробничих фондів; ЧП – чистий прибуток підприємства; ВП – валовий прибуток підприємства; Тф , Тн – відповідно фактичний і нормативний
(корисний) терміни експлуатації основних фондів; п – загальна кількість одиниць обладнання; ОФкр – вартість основних фондів на
кінець періоду; tф – фактично витрачений час на виготовлення одиниці продукції, н-год; tн – технічно обґрунтована норма часу на
одиницю продукції, н-год; Оф – фактичний випуск продукції устаткуванням за одиницю часу у натуральному виразі, шт.; Он – технічно
обґрунтований випуск продукції за одиницю часу (цей показник визначається на основі паспортних даних устаткування), шт.; Квст-зм –
кількість відпрацьованих верстато-змін; N1, N2, N3 – кількість одиниць обладнання, що працювало відповідно в першу, другу та третю
зміни; Nmax – кількість обладнання, що працювало в максимально завантажену зміну, або кількість наявного обладнання; РР – режим
роботи підприємства (цеху), змін; ОФвив – вартість виведених за рік фондів; ОФпоч.р – вартість фондів на початок року; ОФвв – вартість введених основних фондів; Зоф – сума зносу основних фондів; ОФп – первісна вартість основних фондів; ОФср – середня вартість основних
фондів за певний період.
Джерело: вдосконалено за [11].

Сучасні наукові розробки у сфері інформаційних
технологій надають багато можливостей удосконалення
управління використанням основних виробничих фондів
підприємства завдяки впровадженню автоматизованих
систем управління [9; 10]. Досить позитивні результати
управління основними виробничими фондами надає застосування системи ЕАМ (Enterprise Asset Management)
– система технічного менеджменту. Система ЕАМ налаштована на впровадження попереджувальних заходів,
які сприяють зниженню витрат, що пов’язані з простоями, з незбалансованістю виробничих запасів, розширює
можливості моніторингу в напрямку підвищення надійності, упорядковує управління системою робіт.
Досить значний вплив на підвищення ефективності використання основних виробничих фондів має оптимізація організації виробничого процесу, забезпечення
його спеціалістами високої кваліфікації та формування
діючої системи мотивації працівників. У останній час
проблема залучення кваліфікованих фахівців стає дуже
актуальною для промислових підприємств України. З
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одного боку, такі фахівці повинні бути на ринку праці, з
іншого боку, підприємство повинно бути готовим до надання достатніх економічних стимулів для підвищення
продуктивності праці та належного ставлення працівників до основних фондів.
Висновки
Важливу роль у вдосконаленні управління ефективністю використання основними виробничими фондами відіграє всебічна комплексна оцінка їх стану, що
базується на розширеній системі показників та дозволяє проводити глибокий ґрунтовний попередній аналіз
для розробки заходів та рекомендацій для прийняття
управлінських рішень.
Забезпечення ефективного використання основних виробничих фондів полягає в застосуванні таких
технічних, організаційно-виробничих та організаційноуправлінських заходів, що стосуються не тільки технічної сторони використання, а й вимагають залучення та
підготовки висококваліфікованих фахівців, які спро-
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Напрями підвищення ефективності використання ОВФ

Технічний

 Автоматизація
та впровадження гнучких
виробничих систем;
 оновлення та модернізація
обладнання;
 оптимізація виробничих
потужностей підприємства;
 механізація допоміжних
та обслуговуючих
виробництв;
 розвиток винахідництва
та раціоналізаторства

Організаційноуправлінський

Організаційновиробничий
 Оптимізація використання
(ліквідація або реалізація
незадіяного обладнання,
здавання його в оренду,
лізинг тощо);
 скорочення строків
ремонту обладнання;
скорочення простоїв

 Прискорення досягнення
проектної продуктивності
введених в експлуатацію
основних фондів;
 упровадження наукової
організації праці
та виробництва;
 оптимізація забезпечення
матеріально-технічними
ресурсами;
 мотивація працівників

Рис. 2. Загальні напрями підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства
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