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Питання напрямів підвищення ефективності використання основних 

фондів є актуальними для підприємств України. Основними шляхами 

підвищення ефективності основних фондів є: 

• екстенсивний, до якого належить в основному збільшення часу роботи 

основних виробничих фондів; 

• інтенсивний, до якого належить підвищення віддачі засобів праці на 

одиницю часу. 

Поліпшення інтенсивного та екстенсивного використання основних 

засобів підприємств безпосередньо позначається на зниженні собівартості 

виготовлюваних виробів за рахунок економії на умовно-постійних витратах, а в 

кінцевому підсумку це дає змогу збільшити прибуток підприємств та 

підвищити рентабельність їх діяльності. 

Підвищення ефективності використання основних засобів має величезне 

значення. Підприємства, що мають в своєму розпорядженні основні засоби, 

повинні не тільки прагнути їх модернізувати, збільшувати час роботи 

обладнання, поліпшувати склад, структуру і склад основних засобів, але і 

максимально підвищувати ефективність використання того, що є із 

застосуванням переважно інтенсивних методів. Тому, щоб використання 

основних фондів було справді економічно вигідним та ефективним, необхідно 

стежити за їх технічним станом; залучати фахівців при проведенні складних 

ремонтів; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; усувати простої; 

модернізувати устаткування; поліпшувати склад, структуру й стан основних 

фондів підприємства; удосконалювати планування, управління й організацію 

праці та виробництва; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та 

продуктивність праці на підприємстві. 
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