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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

В роботі розглядається система показників ефективності використання основних засобів підприємства, з метою 

підвищення його економічного потенціалу. 

The system of indexes of efficiency of the use of the fixed assets of enterprise is in-process examined, with the aim 

of increase of him economic potential. 
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Вступ. Основні засоби є одним з найважливіших факторів будь-якого виробництва. їх стан та ефективність 

використання впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємств. 

Раціональне використання основних засобів та виробничих потужностей промислового підприємства сприяє 

покращанню всіх техніко-економічних показників, зокрема збільшенню виробництва продукції, зниженню її 

собівартості, трудомісткості виготовлення. 

Підвищення ефективності суспільного виробництва є головним стимулюючим фактором економічного 

розвитку України. Складність полягає в тому, що на сьогодні немає досконало розробленої єдиної методики та 

системи показників ефективності використання основних засобів. 

Вагомий внесок у дослідження питань формування науково обгрунтованої системи показників ефективності 

використання основних засобів зробили такі вчені економісти: З.В. Атлас, Е.А. Іванов, С.Н. Паншина, І.Я. Кац, І.А. 

Бланк, А.Е. Фукс, A.M. Турило, A.M. Поддєрьогін та багато інших. 

Постановка задачі. Метою даного дослідження є перегляд і обґрунтування системи показників 

ефективності використання основних засобів з урахуванням ринкових умов господарювання. 

Методологія. У всіх наукових працях з основ економічної теорії ми зустрічаємо визначення, що 

ефективність в широкому розумінні - це відношення результатів до витрат. У практичній діяльності підприємств 

результати і витрати постійно змінюються, тому динаміка їх співвідношення є особливо важливою складовою 

економічного дослідження. 

Результати дослідження. Аналіз економічної літератури засвідчив, що вчені - економісти різних часів 

відмітили такі основні показники ефективності використання основних засобів як: 

 рентабельність основних засобів; 

 показники фондовіддачі; 

 показники капіталовіддачі. [1, 2, 3] 

Можна вважати, що на сьогоднішній день основним критерієм ефективності використання основних 

засобів є отримання максимального результату при оптимальних витратах. Вибір критерію оптимальності базується 

на широкому впровадженні в практику господарювання більшості вітчизняних підприємств економетричних моделей 

оптимізації складу і структури витрат ресурсів. 

Головними принципами при цьому виступають: 



 принцип відповідності, який полягає в забезпечені взаємозв'язку між критеріями та системою показників 

ефективності використання основних засобів; 

• принцип плановості, який полягає в тому, що кожне підприємство  повинно враховувати і 

планувати показники ефективності використання  основних засобів з метою досягнення його стратегічних і 

поточних цілей; 

• принцип єдності, що відображає взаємоузгодженість між загальними і частковими показниками 

ефективності використання основних засобів; 

• «принцип зацікавленості», який полягає в стимулюванні до покращення ефективності використання 

факторів виробництва з метою пошуку і забезпечення резервів економічного і соціального розвитку підприємства. 

Що стосується видів економічної ефективності як загальної економічної категорії, то існують різні 

твердження. Так, наприклад, автор A.M. Турило розглядає три види економічної ефективності: 

 • проміжна ефективність; 

• кінцева ефективність; 

• змішана економічна ефективність. [4] 

Деякі науковців виділяють такі показники ефективності використання основних засобів як: часткові та 

загальні. А от A.M. Поддєрьогін поділяє їх на три групи: 

1. Показники забезпечення підприємства основними засобами, до яких належать фондомісткість, 

фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості  основних виробничих запасів; 

2. Показники стану основних засобів. До даної групи відносять  коефіцієнти зносу, придатності, 

оновлення, вибуття та приросту; 

3. Показники ефективності використання основних засобів, до яких належить фондовіддача, 

рентабельність основних засобів. [5] 

Отже, проаналізувавши даний підхід слід відмітити, що він у деякій мірі удосконалює існуючу систему 

оцінки основних засобів, розмежовуючи показник фондоємності і фондовіддачі в окремі групи. 

Висновок. На основі проведених досліджень можна зробити висновок про необхідність перегляду чинної 

системи оцінки використання основних засобів, що обумовлено в першу чергу інтенсифікацією відтворювальних 

процесів на підприємствах та відсутністю чи обмеженістю джерел їх фінансування. Також слід базуватися на такому 

загальному критерію, як отримання максимального результату при оптимальних витратах. Реалізація розроблених 

принципів ефективності використання основних засобів сприятиме уточненню і науковому обґрунтуванню 

системи показників ефективності, що забезпечить ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві 

стосовно політики управління основними засобами. 
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