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EFFICIENCY OF FIXED ASSETS USE AT ENTERPRISES

Стаття присвячена аналізу і ефективності використання основних засобів. Показано етапи
проведення аналізу основних засобів. Доведено, що одним із найважливіших показників стану
основних засобів є показник їх фізичного та морального зношення, яке встановлюється екс%
пертною оцінкою.
Обгрунтовано вплив довгострокових інвестицій в основні засоби на фінансові результати
діяльності підприємства. Доведено головні ознаки рівня ефективного використання основних
засобів. Одним із важливих завдань управління основними засобами є визначення оптималь%
них термінів їх експлуатації.
Висвітлено переваги і недоліки скорочення і подовження термінів експлуатації основних за%
собів. Обгрунтовано, що інтенсивний шлях використання основних фондів діючих підприємств
включає технічне їх переозброєння, підвищення темпів відновлення основних засобів.
The article is concerned with the analysis and efficiency of the fixed assets use. It shows the phases
of performing fixed assets analysis. It has been proved that one of the most important indicators of
the fixed assets state is the indicator of their depreciation and obsolescence established by expert
estimation.
We have justified the influence of long%term investments in fixed assets upon the financial results
of enterprise's activity. We have proven the essential features of the level of effective fixed assets
use. One of the most important tasks of fixed asset management is to determine their optimal useful
lifetime.
The paper covers advantages and disadvantages of reducing and extending the useful lifetime of
fixed assets. It has been justified that the intensive way to use fixed assets of operating enterprises
includes their technical retooling, increasing the rate of fixed assets renewal.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання та конкурен
тної боротьби необхідно приділяти особливу увагу
підвищенню ефективності використання основних
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засобів, оскільки від їх раціонального використан
ня залежать такі економічні показники, як їх со
бівартість, продуктивність праці, прибуток, рента
бельність та фінансовий стан у цілому.

Інвестиції: практика та досвід № 11/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Основні засоби служать матеріальнотехнічною
базою виробництва, фундаментом його вдоскона
лення і розвитку. Цей процес відбувається як шля
хом нарощування потенціалу основних засобів (ек
стенсивно), так і через підвищення ефективності їх
використання (інтенсивно). Значне нарощування ос
новних виробничих засобів призводить до усклад
нень у технічному переоснащенні виробництва, мо
рального і фізичного старіння устаткування, що зни
жує ефективність його використання. Тому більш
економічно виправданим є збільшення часу роботи
устаткування, повне завантаження наявного парку,
кваліфікований догляд за його роботою та ін. [1, с.
76; 3, с. 140].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Із даною проблематикою пов'язували свої праці
такі науковці, як Попович П.Я., Тарасенко Н.В., Івахнен
ко В.М., Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т., Зима Г.І.,
Сорока Т.М. та ряд інших.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Кожне підприємство повинно постійно вишуку
вати резерви підвищення ефективності використан
ня основних засобів. Виявити ці резерви та контро
лювати виконання заходів щодо їх мобілізації і ви
користання можна лише за допомогою глибокого си
стемного аналізу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз необхідно розпочинати, як правило, з оц
інки змін у наявності основних засобів на кінець
звітного періоду порівняно з початком та визначен
ня темпів зростання за їх класифікаційними ознака
ми:
— будинки, споруди та передавальні пристрої;
— машини та обладнання;
— транспортні засоби;
— інструменти, прилади, інвентар;
— інші основні засоби.
Наступними етапами аналізу є дослідження змін
у структурі основних засобів та аналіз їх технічного
стану.
Одним із найважливіших показників стану основ
них засобів є показник їх фізичного та морального
зношення, яке встановлюється експертною оцінкою.
Основні фонди, що мають 100 % фактичне зношен
ня, належить ліквідувати; для інших розробляється
план заходів з їх відбудови. Визначається також
можливість продажу або здачі в оренду площ та ус
таткування, які не будуть задіяні у виробництві. Ча
стина основних засобів, що тимчасово не викорис
товується, може бути законсервована [2, с. 12].
Основні засоби підприємства повинні забезпечи
ти належні матеріальні умови для здійснення госпо
дарської діяльності підприємства. Цьому сприяє
цілеспрямована робота з формування обсягу та
складу основних засобів, створення режиму та умов
їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибо
ру політики амортизації.

Довгострокові інвестиції в основні засоби по
різному впливають на фінансові результати діяль
ності підприємства:
— отримані безоплатно — призводять до зрос
тання фінансової стійкості, а також до збільшення
питомої ваги амортизаційних відрахувань і витрат на
ремонт;
— придбано за грошові кошти — збільшуються
необоротні активи підприємства, скорочуються роз
м іри біль ш лікв ідних а к тив ів , погіршу є ть с я
платоспроможність;
— довгострокова оренда — збільшується сума
необоротних активів і сума заборгованості орендо
давцям, періодично зменшуються грошові кошти на
суму орендної плати й відсотків за оренду, на суму
відсотків зменшується чистий прибуток;
— поточна оренда — витрати орендаря збільшу
ються на суму орендної плати, а також на суму вит
рат з капітального ремонту;
— безоплатна передача — на величину витрат
від безоплатної передачі основних засобів змен
шується чистий прибуток або нерозподілений при
буток минулих років, зменшується вартість основ
них засобів;
— внесок до статутного капіталу іншого підприє
мства — на вартість переданих основних засобів
збільшуються інвестиції підприємства;
— продаж — формується фінансовий результат
(прибуток чи збиток) від іншої реалізації, який
збільшує (зменшує) прибуток підприємства, змен
шується розмір основних засобів, підвищується
ліквідність балансу;
— ліквідація — фінансовий результат визна
чається за кожним об'єктом, що ліквідується, при
цьому підприємство, як правило, отримує збитки, які
можуть бути зменшені на суму матеріальних ціннос
тей, отриманих від ліквідації [1, c. 68].
Головною ознакою рівня ефективного викорис
тання основних засобів є зростання можливостей та
обсягу продукції, що виробляється. За наявного роз
міру виробничого потенціалу це залежить, з одного
боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та
устаткування, тобто від їхнього екстенсивного заван
таження, а з іншого — від ступеня використання зна
рядь праці за одиницю часу (інтенсивне навантажен
ня).
Поліпшення екстенсивного використання основ
них фондів припускає, з одного боку, збільшення
часу роботи діючого устаткування за календарний
період (протягом зміни, доби, місяця, кварталу,
року), з іншого боку збільшення кількості і питомої
ваги діючого устаткування у структурі всього устат
кування, наявного на підприємстві й у його вироб
ничій ланці.
Для характеристики рівня залучення обладнан
ня у виробництво розрахуємо коефіцієнт викорис
тання наявного обладнання [1, с. 69]:
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
Ʉɇ
(1).
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
Середні темпи експлуатації основних засобів на
підприємстві обчислюються за формулою [1, с. 70]:
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TEK — середній термін експлуатації;
Ti — середньоарифметичне значення відповід

ного інтервалу в роках;
K i — кількість обладнання відповідної вікової групи;
K 6 — загальна кількість одиниць устаткування.
Одним із важливих завдань управління основни
ми засобами є визначення оптимальних термінів їх
експлуатації.
Забезпечити прискорене оновлення основних за
собів, зменшення рівня технікоекономічного старіння,
підвищення технічного рівня підприємства, забезпечен
ня зростання продуктивності праці та зниження ремон
тноексплуатаційних витрат дозволить скорочення
термінів експлуатації.
Зменшити обсяг щорічної заміни спрацьованих
основних засобів, збільшити обсяги використання
інвестиційних ресурсів для розширеного відтворен
ня основних засобів дозволить подовження терміну
експлуатації, але зумовить зниження продуктивності
діючих основних засобів та зростання витрат на їх
утримання та ремонт.
Зниження частки недіючого устаткування, а також
виведення з експлуатації зайвого й неефективно вико
ристаного устаткування, своєчасна заміна та модерні
зація фізичного спрацьованого й технічно застарілого
устаткування сприяє значне поліпшення екстенсивного
завантаження засобів праці.
Що стосується інтенсивного навантаження, то тут
відбувається процес збільшення одиничної потуж
ності устаткування.
Інтенсивність використання виробничих потужнос
тей і основних фондів підвищується також шляхом удос
коналювання технологічних процесів, організації без
перервнопотокового виробництва на базі оптимальної
концентрації виробництва.
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ВИСНОВКИ
Технічне переозброєння основних засобів, підви
щення темпів їх відновлення включає інтенсивний шлях
використання основних фондів діючих підприємств.
Раціоналізація експлуатації основних засобів є
важливим заходом щодо підвищення ефективності
їх управління.
Введення в дію невстановленого обладнання; еко
номічне обгрунтування капітальних інвестицій на прид
бання основних засобів дозволить більш грунтовно
підходити до придбання найбільш необхідного та ефек
тивного обладнання, що може бути резервом підвищен
ня ефективності використання основних засобів.
Забезпечення максимального навантаження на
вже діючі основні засоби, також забезпечення мак
симального використання основних засобів є особ
ливо важливим на сучасному етапі.
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