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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

УДК 658.152:339.187.62 
Завора Т.М., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, 
Григоришина О.І., 

Полтавський національний технічний  
університет імені Юрія Кондратюка 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого промислового підприємства нерозривно 

пов’язана з наявністю та використанням основних засобів. При цьому постійна нестача фінансових 
ресурсів, високий рівень морального і фізичного зносу основних виробничих засобів зумовлюють 
необхідність їх раціонального та ефективного використання. Тому актуальною проблемою є 
визначення заходів щодо підвищення ефективності використання основних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної сутності основних засобів та їх 
класифікацію досліджували вчені, серед яких можна виділити таких, як Т. С. Гайдучок, 
В. А. Мостепанюк, Н. Р. Домбровська [3; 5]. Вивченню сутності амортизаційної політики підприємства 
як джерела відтворення його основних засобів приділяли свою увагу такі дослідники, як 
В. В. Бондарюк, Ю. А. Мельник [2; 10]. При цьому Р. І. Бакалець [1] у своїй науковій праці дослідив та 
охарактеризував критерії, за якими порівнюють різні джерела фінансування при купівлі основних 
засобів. К. О. Кандиба, Є. О. Кириченко, М. І. Ларка, Ю. Яшан у своїх роботах висвітлювали напрями 
підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства [7; 8; 9; 15]. Попри 
це, в умовах трансформаційних перетворень у соціально-економічному розвитку держави питання 
сутності основних засобів та ефективності їх використання потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження теоретичних основ формування та 
ефективного використання основних засобів підприємства. Поставлена мета передбачає розв’язання 
таких завдань: 

– охарактеризувати економічну сутність основних засобів та розглянути їх класифікацію; 
– розкрити поняття амортизації основних виробничих засобів і дослідити методи її нарахування; 
– визначити основні шляхи оновлення основних засобів підприємства та з’ясувати переваги й 

недоліки їх застосування; 
– запропонувати заходи підвищення ефективності використання основних засобів. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз категоріального апарату в нормативно-

правовій базі виявив розбіжності щодо понятійного апарату основних засобів. Так, згідно з П(С)БО 7 
основними засобами є матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам чи 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання котрих більше одного року [12]. При цьому в ПКУ введено обмеження у розмірі їх 
вартості, а саме більше 2500 грн. [14]. 

Відповідно до МСБО 16, «основні засоби – це матеріальні активи, якими підприємство володіє з 
метою їх використання в процесі виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, надання в оренду 
або для цілей управління, й які, як передбачається, будуть використовуватися протягом більш одного 
звітного періоду». МСФЗ 16 поширюється на всі види активів, що відповідають цьому визначенню, крім 
лісних угідь і подібних відтворених природних ресурсів. Таке визначення основних засобів, на наш погляд, 
вдало підкреслює спосіб їх використання, але не враховує всіх ознак, що визначають їх сутність [11]. 

Визначення шляхів оновлення основних засобів та підвищення ефективності їх використання 
потребує розкриття їх класифікації. Основними класифікаційними ознаками основних виробничих 
засобів є такі: за приналежністю, використанням, функціональним призначенням і за галузями. 

За приналежністю основні засоби поділяються на власні та орендовані. До власних основних 
засобів відносяться ті, які належать певному підприємству. Власні основні засоби можуть 
формуватися за рахунок статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з 
відповідних джерел на розширене виробництво, власних прибутків. Орендовані основні засоби не 
належать певному підприємству, однак на підставі договору оренди використовуються в його 
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господарській діяльності. Орендовані основні засоби відображаються у балансі тільки орендодавача, 
що виключає можливість їх подвійного обліку. 

За використанням основні засоби бувають діючі та недіючі. До діючих основних фондів 
належать ті, які знаходяться в експлуатації, у тому числі ті, котрі тимчасово не використовуються або 
здані в оренду іншим підприємствам на договірних засадах. До недіючих основних засобів належать 
ті, які знаходяться в резерві (в запасі, на складі) [5]. 

За функціональним призначенням основні засоби поділяють на два види – виробничі та 
невиробничі. Виробничі основні засоби є знаряддями праці, за допомогою котрих працівник впливає 
на предмет праці, або є необхідними для здійснення процесу торгівлі, заготівель, виробництва, та які 
безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або якимось чином сприяють його здійсненню. 
Виробничі основні засоби багаторазово беруть участь у виробничих циклах, що повторюються, 
поступово зношуються і, не змінюючи своєї натуральної форми, по частинах переносять свою вартість 
на виготовлений продукт. Невиробничі основні засоби є необхідною умовою суспільного відтворення. 
До них належать ті основні засоби, котрі не беруть безпосередньої участі в основній діяльності, а 
призначені для обслуговування потреб, вони функціонують тривалий час та поступово зношуються, 
але не беруть участі у виробництві матеріальних благ, і тому втрачена ними вартість не переноситься 
на продукт. Відшкодування втраченої ними вартості здійснюється за рахунок національного доходу. 

За галузями діяльності основні виробничі засоби поділяються на такі, які використовуються у 
промисловості, сільському господарстві, транспорті, зв’язку, будівництві, торгівлі, громадському 
харчуванні, лісовому господарстві, матеріально-технічному постачанні та збуті, заготівлях, інших 
видах діяльності сфери матеріального виробництва, а також у житлово-комунальному господарстві, 
охороні здоров’я, фізичній культурі, соціальному забезпеченні, освіті, культурі, мистецтві, науці й 
науковому обслуговуванні, кредитуванні, управлінні, та основні засоби, котрі використовуються 
громадськими організаціями [5]. 

При цьому у Податковому кодексі виділяють 16 груп основних засобів, кожна з яких має свої 
мінімально допустимі строки корисного використання. 

Одним із джерел фінансування основних засобів є амортизаційні відрахування, розмір котрих 
залежить від вибраного методу. Існують п’ять методів нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 
7, а саме: прямолінійний, зменшення та прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний і 
виробничий, вибір одного з яких здійснюється підприємством самостійно з урахуванням очікуваного 
способу отримання економічних вигод від його використання [12]. Переваги і недоліки основних 
методів нарахування амортизації подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки методів нарахування амортизації 

 
Переваги Недоліки 

Прямолінійний метод 
простота розрахунку; 
рівномірність розподілу суми амортизації між 
обліковими періодами; 
забезпечується порівняння собівартості 
продукції з доходами від її реалізації.  

неврахування морального зношування; 
необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки 
експлуатації об’єкта; 
відмінність виробничої потужності об’єкта основних засобів у різні 
роки його експлуатації. 

Зменшення залишкової вартості 

Протягом перших років експлуатації об’єкта 
основних засобів накопичується значна сума 
коштів, необхідних для його відновлення.  
 

Якщо ж ліквідаційна вартість (ЛВ) дорівнює нулю, то складова (ЛВ 
: ПВ)1/Т = 0, де ПВ – первісна вартість, а T – строк корисного 
використання об’єкта основних засобів. Отже, річна сума 
амортизації виявиться такою, що дорівнює первісній вартості. 
Неповністю компенсується амортизована вартість основних 
засобів. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості 
Протягом перших років експлуатації об’єкта 
основних засобів накопичується значна сума 
коштів, необхідних для його відновлення.  

Застосовується тільки при нарахуванні амортизації до об’єктів 
основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) 
та 5 (транспортні засоби).  

Кумулятивний метод 
У перші роки, коли інтенсивність використання 
об’єкта основних засобів максимальна, 
амортизується більша частина його вартості та 
накопичуються грошові кошти для заміни об’єкта 
основних засобів, що амортизуються. 
Забезпечує повне відшкодування балансової 
вартості основних засобів. 

Певна трудомісткість. 

Виробничий метод 
Простота, раціональність та систематичність. Застосування пов’язане з трудністю визначення виробітку 

окремих об’єктів основних засобів. 
Джерело: складено авторами на основі [2; 10] 
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Проте амортизаційна політика, яка здійснюється сьогодні в Україні, є недосконалою, про що свідчить 
наявність тенденції до збільшення ступеня зносу основних засобів. Ця проблема пояснюється 
невирішеністю ряду питань (недостатністю методичного забезпечення, відсутністю практичних 
напрацювань в Україні), що не дозволяє амортизаційній політиці виконувати свої функції [6]. 

При цьому на сьогоднішній день більшість основних засобів виробничих підприємств 
відпрацювали свій термін експлуатації та, відповідно, мають незначну балансову вартість. Це 
спричиняє наявність невеликих сум амортизаційних відрахувань. Кошти амортизаційних фондів, 
отримані за рахунок амортизаційних відрахувань для цих основних засобів, за минулі роки були 
знецінені через такі негативні явища в економіці країни, як інфляція, диспаритет цін та ін. Тому 
амортизація, нарахована сьогодні, не дозволяє отримати скільки-небудь суттєвих коштів на 
оновлення основних засобів, а розраховувати на кошти амортизаційних фондів попередніх років 
підприємства не можуть [3]. 

Проведене оцінювання стану та придатності основних засобів в Україні виявило, що 76,7% 
споруд, техніки й обладнання українських підприємств є зношеними фізично і морально застарілими 
[4]. Це зумовило необхідність визначення шляхів фінансування оновлення основних засобів, що 
зводяться до трьох основних варіантів: власним коштом, за рахунок позикових коштів та шляхом 
фінансового лізингу (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Шляхи оновлення основних засобів підприємства 
Джерело: складено авторами на основі [1] 
 
Зазначені переваги використання фінансового лізингу сприяють активному розвиткові ринку 

лізингу в Україні протягом останніх років (рис. 2). У розрізі дослідження стану та перспектив його 
розвитку в Україні було визначено, що у вартісному вираженні обсяг договорів, укладених за третій 
квартал 2013 року, збільшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року майже у 7 разів і 
склав 24605,6 млрд. грн., що свідчить про стрімкий розвиток лізингових операцій в Україні. При цьому 
кількість укладених договорів фінансового лізингу в III кварталі 2013 року збільшилася на 6,7% (156 
шт.) порівняно з аналогічним періодом попереднього року і склала 2486 шт. [13]. 

Світовий досвід застосування фінансового лізингу іноземними підприємствами та недостатній 
рівень власних фінансових ресурсів у вітчизняних підприємств визначає актуальність використання 
фінансового лізингу для оновлення основних засобів. Це дозволить зменшити витрати підприємства 
на перевезення продукції, підвищити продуктивність праці за рахунок використання більш сучасного 
обладнання, машин та устаткування. 

Оновлення основних засобів за рахунок 
 

Власним коштом  
 

Позикових коштів 
 

Фінансового лізингу 
 

Переваги:  
підприємство 
звільняється від будь-
яких додаткових 
зобов'язань щодо оплати 
відсотків, страхових 
внесків тощо 

Недоліки:  
збільшення неліквідних 
оборотних активів, 
складність процесу 
придбання основних 
засобів, відволікання 
коштів від виробничої 
діяльності 

Переваги: 
вільні кошти підприємство 
може спрямувати на 
загальний розвиток та 
розширювати свою 
діяльність 
 

Недоліки: 
необхідність застави, 
підтвердження 
спроможності виконувати 
зобов’язання, наявність 
валютних та відсоткових 
ризиків, відсотки будуть 
нараховуватися на 
величину ПДВ 
 

Переваги: 
швидкість, невеликі 
капіталовкладення, 
відсутність застави, 
ресурси для оплати 
лізингових платежів 
формуються до сплати 
податку на прибуток, 
допомога в освоєнні 
техніки спеціалістами 
лізингодавця, можливість 
придбання за 
залишковою вартістю 

Недоліки: 
у фінансовий лізинг не 
можуть надаватися 
нематеріальні активи, 
корпоративні права, 
сировина, матеріали та 
цінні папери 
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Рис. 2. Динаміка кількості і вартості укладених договорів фінансового лізингу поквартально 

протягом 2011 – 2013 років в Україні 
Джерело: складено авторами на основі [13] 
 
Таким чином, на основі дослідження теоретичних основ формування й ефективного 

використання основних засобів підприємства сформовано заходи щодо підвищення ефективності їх 
використання, які здійснюються інтенсивним та екстенсивним шляхом (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Напрями та заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробничих 
засобів підприємства 

Джерело: складено авторами на основі [7; 8; 9; 15] 

Напрями підвищення ефективності використання основних засобів 

Упровадження наукової організації праці 
та виробництва 

Інтенсивний шлях 

Технічне переозброєння на базі 
комплексної автоматизації  

Безперебійне постачання підприємствам 
сировини, матеріалів, палива, електроенергії 

Екстенсивний шлях 

Підвищення завантаження устаткування та 
збільшення рівня їхньої потужності 

Збільшення тривалості роботи, скорочення 
втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта 

змінності 

Заходи та напрями підвищення ефективності використання основних засобів 

Удосконалення технологій та організації 
виконання робіт 

Ліквідація вузьких місць та диспропорцій у 
виробничих потужностях підприємства 

Розвиток матеріальної зацікавленості 
працівників тощо 

Правильний вибір машин та робочого 
устаткування, тобто такого, що дозволяє 
досягти максимального результату за 

мінімальних витрат 

Упровадження сучасних технологій 

Заміна застарілої техніки  

Модернізація обладнання  

Своєчасне усунення намічених диспропорцій у 
галузі й на підприємствах, всередині цехів, що 

дасть змогу запобігти перервам у роботі 
обладнання 

Усунення причин нерівномірної роботи 
підприємства 

Скорочення строків ремонту техніки, 
обладнання та устаткування  

Зниження кількості простоїв на виробництві: 
цілозмінних та всередині зміни 

Ліквідація у процесі виробництва незадіяного 
обладнання 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ  22’’ 22001144[[2244]] 
Міжнародний науково-виробничий журнал 

 

 56

Під ефективністю основних засобів розуміють результат, отриманий у вигляді ефекту, що 
співвідноситься з витраченими ресурсами. Підвищення ефективності полягає в досягненні найбільших 
результатів при відповідному рівні розвитку продуктивних сил порівняно з витратами праці, 
використаними на створення суспільного продукту. Від ефективності використання залежать темпи 
зростання продуктивності праці, обсягів виробництва, поліпшення якості промислової продукції та 
інших показників. Саме тому проблема вирішення ефективності використання основних виробничих 
засобів посідає центральне місце у фінансово-господарській діяльності будь-якого підприємства [8]. 

Застосування на практиці розроблених заходів (економічний ефект) у цілому по підприємству дасть 
змогу збільшити обсяг випуску товарної продукції, підвищити показник фондовіддачі, а також збільшити 
прибуток від реалізації й балансовий прибуток, а отже, і рентабельність виробничих засобів підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, основні виробничі засоби  становлять 
головну частину матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. На базі їх 
зростання збільшується економічний потенціал і виробничі можливості галузі, підвищується технічний 
рівень виробництва. Це у свою чергу підвищує темпи випуску продукції, що вирішальним чином 
сприяє вдосконаленню розширеного відтворення й правильному формуванню найважливіших 
пропорцій господарювання. Основними шляхами відтворення основних засобів є використання 
власних, позикових коштів та фінансового лізингу. Визначено основні напрями підвищення 
ефективності використання основних засобів, до яких віднесено інтенсивний та екстенсивний, і заходи 
щодо їх забезпечення. 
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Завора Т.М., Григоришина О.І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА  
Мета – дослідження теоретичних основ формування та ефективного використання основних 

засобів.  
Методологія дослідження. У процесі дослідження було використано як загальнонаукові методи 

пізнання (діалектичний щодо вивчення об’єкта дослідження у суперечливості, цілісності й розвитку), 
так і спеціальні. На основі аналізу та синтезу, індукції та дедукції, а також узагальнення наукових 
джерел, присвячених проблемі ефективного використання основних засобів, визначено шляхи, що 
сприяють поліпшенню ефективності їх використання. 

Результати дослідження. Визначено економічну сутність основних засобів підприємства та 
виявлено розбіжності їх понятійно-категоріального апарату в нормативно-правовій базі. Розкрито 
поняття амортизації основних виробничих засобів та методів її нарахування. Обґрунтовано основні 
шляхи фінансового оновлення основних засобів підприємства, а також запропоновано заходи 
підвищення ефективності використання основних засобів. 

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність використання фінансового лізингу з метою 
фінансового забезпечення оновлення основних засобів підприємства, що забезпечить зменшення 
витрат підприємства, сприятиме підвищенню продуктивності праці за рахунок використання сучасного 
обладнання, машин та устаткування тощо. 

Практична значущість. Узагальнено теоретичні й методичні підходи до вивчення основних 
засобів, що відкриває можливості для їх глибшого пізнання та дозволяє виявити необхідні заходи 
підвищення ефективності їх використання. Отримані матеріали можуть бути використані для 
підвищення ефективності використання основних засобів, а також при виборі напряму фінансового 
забезпечення оновлення основних засобів. 

Ключові слова: основні засоби, амортизація, знос основних засобів, власні кошти, 
довгостроковий кредит, фінансовий лізинг. 

 
Zavora T.M., Grygoryshyna O.I. THEORETICAL AND METH ODICAL BASIS OF EFFECTIVENESS 

USE OF FIXED ASSETS ENTERPRISE 
Purpose – is research theoretical bases of formation and efficient use of fixed assets. 
Methodology of research. There are used general scientific methods of knowledge (dialectical, 

indicating the study object of research in contradictoriness, integrity and development) and special. On the 
basis of analysis and synthesis, induction and deduction and a generalization of scientific literature on the 
problem of effective use of fixed assets, the ways that improve the effectiveness of their use are considered.  
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Findings. The economic essence of the fixed assets of the enterprise is considered and differences of 
their conceptual and categorical apparatus of the legal framework are revealed. The notion of depreciation of 
fixed assets and methods of its calculation are described. The basic ways of financial renewal of fixed assets 
of the enterprise are substantiated, and measures to improve the efficiency of fixed assets are proposed. 

Originality. The expediency of the use of financial leasing for the purpose of financial support for the 
renewal of fixed assets of the enterprise are substantiated, which will provide decrease costs enterprise, will 
help increase the productivity of labor through the use of modern equipment, machinery and equipment etc. 

Practical value. The theoretical and methodical approaches to the study of scientists of fixed assets 
are generalized, which opens opportunities for more in-depth knowledge and allows us to define the 
necessary measures to improve the effectiveness of their use. Obtained materials can be used to improve 
the effectiveness used of fixed assets and when choosing the direction of financial security update renewal 
of fixed assets. 

Key words: fixed assets, depreciation, depreciation of fixed assets, equity, long-term credit, financial 
leasing. 

 
Завора Т.М., Григоришина О.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Цель – исследование теоретических основ формирования и использования основных средств. 
Методология исследования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы 

познания (диалектический, указывающий на изучение объекта исследования в противоречивости, 
целостности и развития) и специальные. На основе анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также 
обобщения научных источников, посвященных проблеме эффективного использования основных 
средств, определены пути, способствующие улучшению эффективности их использования. 

Результаты исследования. Определена экономическая сущность основных средств 
предприятия и выявлены расхождения их понятийно-категориального аппарата в нормативно-
правовой базе. Раскрыто понятие амортизации основных производственных фондов и методов её 
начисления амортизации основных средств. Обоснованы основные пути обновления основных 
средств предприятия, а также предложены меры повышения эффективности использования 
основных средств. 

Научная новизна. Обоснована целесообразность использования финансового лизинга с целью 
финансового обеспечения обновления основных средств предприятия, что обеспечит уменьшение 
затрат предприятия, будет способствовать повышению производительности труда за счет 
использования современного оборудования, машин и оборудования и т. д. 

Практическая значимость. Обобщены теоретические и методические подходы ученых к 
изучению основных средств, что открывает возможности для их более глубокого познания и позволяет 
определить необходимые меры по повышению эффективности их использования. Полученные 
материалы могут быть использованы для повышения эффективности использования основных средств, а 
также при выборе направления финансового обеспечения обновления основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, амортизация, износ основных средств, собственные 
средства, долгосрочный кредит, финансовый лизинг. 
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Постановка проблеми. Фактори, які впливають на обсяги виробництва, визначають ступінь 

удосконалення управління виробництвом машинобудівної продукції та її конкурентоспроможність. 
Фактори, які впливають на обсяги реалізації, визначають рівень управління реалізацією 
машинобудівної продукції та удосконалення її конкурентоспроможності. Підприємства 
машинобудування прагнуть стабільності. Сталий розвиток обумовлюється взаємоузгодженим 
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