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В статті визначено склад та структура основних засобів, порядок їх відтворення розглянуто 
екстенсивні та інтенсивні шляхи підвищення ефективності їх використання. 
основні засоби, виробничі та невиробничі основні засоби, відтворення основних виробничих 

засобів, форми відтворення основних засобів, інтенсивне та екстенсивне використання основних 

засобів 

 

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з 
основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми 
залежить фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність на ринку. 

Згідно законодавства України, основні засоби — це матеріальні цінності, що 
використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з 
початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 
гривень (за ціною придбання).  

С.Покропивний визначає основні засоби як засоби праці, які мають вартість; 
функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній споживчій формі; їх 
вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється (на 
платні послуги), частинами в мірі зношення. 

Однак у класичному політ економічному визначенні основних засобів немає 
обмежень у розмірі їх вартості в грошовому виразі. Важливо, що вони беруть участь у 
виробничому процесі багаторазово й переносять свою вартість на виготовлений 
продукт частинами. 

Роль основних засобів у процесі виробництва, особливості їх відтворення в 
умовах ринкової економіки зумовлює особливі вимоги до інформації про наявність, 
рух, стан і використання основних засобів. Ринкова система управління потребує більш 
оперативної та комплексної інформації щодо основних засобів. Практика підприємств 
свідчить, що облік основних засобів ще більш ускладнився. Існує ряд проблем, які 
негативно впливають на процес управління виробництвом і знижують ефективність 
використання основних засобів. 

Основні засоби підприємств включають основні виробничі засоби й невиробничі 
основні засоби. 

Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у 
процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість 
основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, 
частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через 
капітальні вкладення. 
Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об'єкти соціально-
культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській 
діяльності і перебувають на балансі підприємства[5]. 
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На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не 
беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений 
продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в 
розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби 
безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов'язане з 
поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно 
позначається на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності 
праці. 

Основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх виробничого призначення 
поділяються на такі 16 груп: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення 
земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди, передавальні пристрої; машини 
та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); тварини; 
багаторічні насадження; інші основні засоби; бібліотечні засоби; малоцінні необоротні 
матеріальні активи; тимчасові (не титульні) споруди; природні ресурси; інвентарна 
тара; предмети прокату; довгострокові біологічні активи[1]. 

Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх 
структуру. Поліпшення структури основних виробничих засобів, передовсім 
підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє зростанню виробництва, 
зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства. 

Для прикладу дамо склад основних виробничих засобів машинобудівного 
підприємства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Склад основних виробничих засобів підприємств 

 
Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати 

кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, 
устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес 
виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для 
забезпечення нормального функціонування активних елементів основних виробничих 
засобів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних засобів. 
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Структура основних виробничих засобів є різною в різних галузях промисловості, 
народного господарства. Наприклад, частка будівель у загальній вартості основних 
виробничих засобів найвища в легкій та харчовій промисловості (близько 44%); споруд 
— у паливній промисловості (17%); передавальних пристроїв — в електроенергетиці 
(32%); устаткування та робочих машин — на підприємствах машинобудівного 
комплексу (45%) [4]. 

Основними факторами, які впливають на структуру основних виробничих 
засобів підприємств, є: рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і 
кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний 
фактор по-різному впливає на структуру виробничих засобів. Поліпшити структуру 
основних виробничих засобів можна за рахунок:  

- оновлення та модернізації устаткування; 
- ефективнішого використання виробничих приміщень установленням 

додаткового устаткування на вільній площі; 
-  ліквідації зайвого й малоефективного устаткування. 
Відтворення основних виробничих засобів — це процес безперервного їх 

поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення. 
Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі, коли 

відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна старого 
устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня 
виробнича потужність. 

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих 
основних засобів або придбання нових основних засобів. які забезпечують вищий 
рівень продуктивності устаткування. 

Процес відтворення основних виробничих засобів має низку характерних ознак, 
зокрема: 

1) основні виробничі засоби поступово переносять свою вартість на вироблену 
продукцію; 

2) у процесі відтворення основних виробничих засобів одночасно відбувається 
рух їхньої споживної вартості та вартості; 

3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється нагромадження в 
грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих засобів на готову 
продукцію; 

4) основні виробничі засоби поновлюються в натуральній формі протягом 
тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами амортизаційного фонду. 

У процесі господарської діяльності кругооборот основних виробничих засобів 
проходить три стадії. 

На першій стадії відбувається продуктивне використання основних виробничих 
засобів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій стадії основні виробничі 
засоби в процесі експлуатації зношуються й нараховується сума зносу. Вона є підста-
вою для списання суми амортизаційних відрахувань на витрати після завершення 
процесу виробництва. На першій стадії кругообороту основних виробничих засобів 
втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься на вартість го-
тової продукції. 

На другій стадії відбувається перетворення частини основних виробничих 
засобів, які перебували в продуктивній формі, на грошові кошти через нарахування 
амортизаційних відрахувань. На цій стадії формується амортизаційний фонд. 

На третій стадії в процесі виробництва відбувається поновлення споживної 
вартості частини основних виробничих засобів. Це поновлення здійснюється заміною 
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зношених основних виробничих засобів на нові за рахунок амортизаційного фонду. 
Оборот основних виробничих засобів показано на рис. 2. 
Просте відтворення основних виробничих засобів здійснюється у двох формах:  
1) заміна зношених або застарілих основних виробничих засобів;  
2) капітальний ремонт діючих основних засобів. 
 

 
Рисунок 2 – Оборот основних виробничих засобів на підприємстві 

 
За простого відтворення у кожному наступному циклі відбувається створення 

основних виробничих засобів у попередніх обсягах та з однаковою якістю. Джерелом 
фінансування заміни зношених основних засобів є нарахована сума амортизації. За 
розширеного відтворення кожного наступного циклу здійснюється кількісне і якісне 
зростання основних виробничих засобів. Джерелом фінансування таких змін є 
використання частини створеного додаткового продукту. 

Необхідність оновлення основних виробничих засобів за ринкових відносин 
визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція спонукує 
підприємства здійснювати прискорене списання основних виробничих засобів з метою 
нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладання коштів у придбання 
більш прогресивного устаткування, впровадження нових технологій та іншого 
поліпшення основних виробничих засобів. 

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва 
можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих 
основних засобів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному 
підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого—дають 
змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, 
знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на 
обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і 
прибутковість. 

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних 
засобів, охоплює два блоки:  

перший — показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності 
засобів праці;  

другий— показники рівня використання основних засобів у цілому та окремих 
їхніх видів. Необхідність виокремлення в самостійну групу показників відтворення 
засобів праці, які характери-зують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, 
зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на 
ступінь ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування 
та інших знарядь праці. 

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основних 
засобів того чи того підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. Кількість 
же виробленої продукції за наявного розміру виробничого апарату залежить, з одного 
боку, від фонду часу продуктивної роботи машин та устаткування протягом доби, 
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місяця або року, тобто від їхнього екстенсивного завантаження, а з іншого — від 
ступеня використання знарядь праці за одиницю часу (інтенсивного навантаження). 

Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо 
ліпшого використання основних засобів підприємства можна умовно поділити на дві 
групи:  

1) збільшення екстенсивного завантаження;  
2) підвищення інтенсивного навантаження. 
Однак треба наголосити на двох важливих обставинах. 
По-перше, якщо екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується 

тільки календарним фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного 
навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими обмеженими. 

По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, як правило, не потребує 
капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного використання виробничого 
апарату зв'язане зі значними інвестиціями; проте останні порівняно швидко окупаються 
за рахунок одержаного внаслідок інтенсифікації додаткового економічного ефекту. 

Великим резервом збільшення продуктивної роботи виробничого устаткування є 
максимально можливе скорочення його простоїв.  

Для підприємств ряду галузей індустрії, і передовсім машинобудування, 
надзвичайної гостроти набула проблема підвищення коефіцієнта змінності роботи 
виробничого устаткування. В Україні цей показник нині є невиправдано низьким і 
свідчить про наявність достатньо великих резервів ліпшого використання знарядь 
праці.  

Значному поліпшенню екстенсивного завантаження засобів праці сприяє 
зниження частки недіючого устаткування, яка на промислових підприємствах України є 
дуже значною (кілька десятків тисяч одиниць), а також виведення з експлуатації 
зайвого й неефективно використовуваного устаткування та організація завдяки цьому 
повноцінної двозмінної роботи. 

Вирішальне значення для підвищення рівня інтенсивного використання 
основних засобів має своєчасна заміна та модернізація фізично спрацьованого й 
технічно застарілого устаткування. Для підтримування порівняно високого технічного 
рівня виробництва на підприємствах треба щорічно замінювати 4—6% і модернізувати 
6— 8% діючого парку машин, устаткування та інших видів знарядь праці. До важливих 
факторів, що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за одиницю часу, 
належать також запровадження нових технологій, інтенсифікація виробничих процесів. 
Підприємствам різних галузей властиві специфічні способи інтенсифікації технологій 
виготовлення продукції, виконання робіт або надання виробничих послуг  

Значного підвищення інтенсивного навантаження устаткування на 
підприємствах можна досягти завдяки застосуванню прогресивних форм і методів 
організації виробництва (концентрації, спеціалізації, кооперування та комбінування; 
гнучких, потокових і роторно-конвеєрних ліній), що уможливлюють використання 
високо-продуктивного автоматизованого устаткування. За свідченням спеціальних 
досліджень, на підприємствах машинобудування виготовлення конструктивно й 
технологічно однорідних деталей на потокових лініях забезпечує підвищення 
навантаження устаткування на 20—30% [4]. 

 Досить істотні резерви ліпшого екстенсивного та інтенсивного використання 
основних засобів можна реалізувати з допомогою освоєння у стислі строки проектних 
показників, уведення в дію нових технологічних агрегатів, ліній, устаткування. За 
даними ви-біркового обстеження кількасот підприємств різних галузей промисловості 
та будівництва, середній фактичний період освоєння виробничих об'єктів становить 5—
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6 років. Проте технічно та економічно обґрунтовані розрахунки свідчать про реальну 
можливість досягнення проектних показників виробничих об'єктів на підприємствах 
добувної промисловості за півтора-два роки, а обробної — за один рік і навіть швидше. 

За умов ринкової економіки процес господарювання в цілому має передбачати 
достатні економічні стимули для забезпечення ефективного використання основних 
засобів, усього майна підприємств. Дійова система таких колективних та 
індивідуальних економічних стимулів на підприємствах різних галузей народного 
господарства України поки що перебуває тільки на стадії становлення й розвитку. 

Швидкому її запровадженню сприятимуть: реалізація програми роздержавлення 
та приватизації власності; широке акціонування підприємств, система їхнього 
оподаткування; побудова механізму оплати праці залежно від кінцевих результатів 
виробництва; більш гнучка амортизаційна та інвестиційна політика; державна 
підтримка великих інвестиційних проектів, підприємницької та зовнішньоекономічної 
діяльності тощо. 

Щоб використання основних засобів було справді економічно вигідним та 
ефективним, необхідно не тільки стежити за його технічним станом, а й залучати 
фахівців при проведенні складних ремонтів; визначати ринки виробництва; залучати 
спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; 
застосовувати передові технології; усувати простої; модернізувати устаткування; 
поліпшувати склад, структуру й стан основних засобів підприємства; удосконалювати 
планування, управління й організацію праці та виробництва; знижувати 
фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; 
підвищувати якості ремонтів; підписувати договори поставок продукції, вивчати 
кон’юктуру ринку збуту, стежити за змінами на валютному ринку, а також у разі 
потреби застосовувати орендоване устаткування з метою підвищення ефективності 
виробництва.   
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