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У статті узагальнено сучасні підходи до 
формування системи показників аналізу 
ефективності використання основних засо-
бів промислових підприємств. Сформовано 
перелік найбільш важливих узагальнюючих 
показників, до якого ввійшли фондовіддача, 
фондомісткість, фондоозброєність, обо-
ротність основних засобів, рентабель-
ність основних засобів, а також уточнено 
економічний зміст цих показників. Доведено 
необхідність проведення факторного ана-
лізу показників ефективності використання 
основних засобів. Обґрунтовано доцільність 
використання динамічного підходу до фор-
мування системи показників аналізу ефек-
тивності використання основних засобів 
підприємств. Розроблено алгоритм аналізу 
ефективності використання основних засо-
бів, який включає такі етапи: формування 
масиву вихідних даних для аналізу; аналіз 
рівня та динаміки показників ефективності 
використання основних засобів; факторний 
аналіз показників ефективності викорис-
тання основних засобів; аналіз диспропор-
цій у формуванні та використанні основних 
засобів; формування аналітичних висновків 
щодо рівня та шляхів підвищення ефектив-
ності використання основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, ефек-
тивність використання основних засобів, 
фондовіддача, фондомісткість, фондоозб-
роєність, оборотність основних засобів, 
рентабельність основних засобів, алгоритм 
аналізу.

В статье обобщены современные подходы 
к формированию системы показателей 

анализа эффективности использования 
основных средств промышленных пред-
приятий. Сформирован перечень наиболее 
важных обобщающих показателей, в кото-
рый вошли фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность, оборачиваемость 
основных средств, рентабельность основ-
ных средств, а также уточнено эконо-
мическое содержание этих показателей. 
Доказана необходимость проведения фак-
торного анализа показателей эффектив-
ности использования основных средств. 
Обоснована целесообразность исполь-
зования динамического подхода к форми-
рованию системы показателей анализа 
эффективности использования основных 
средств предприятий. Разработан алго-
ритм анализа эффективности использова-
ния основных средств, который включает 
следующие этапы: формирование массива 
исходных данных для анализа; анализ уровня 
и динамики показателей эффективности 
использования основных средств; фактор-
ный анализ показателей эффективности 
использования основных средств; анализ 
диспропорций в формировании и исполь-
зовании основных средств; формирование 
аналитических выводов относительно 
уровня и путей повышения эффективности 
использования основных средств.
Ключевые слова: основные средства, 
эффективность использования основных 
средств, фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность, оборачиваемость 
основных средств, рентабельность основ-
ных средств, алгоритм анализа.

The article summarizes the modern approaches to the formation of a system of indicators for analysing the efficiency of using fixed assets of industrial 
enterprises. It has been determined that the disadvantage of the current method of analysis of the use of fixed assets is the concentration of attention on 
general indicators of efficiency with the ignoring of partial indicators, which are determined by particular types and types of machines and equipment, etc., 
and take into account the peculiarities of their use. In addition, the static approach to assessing this process prevails, which prevents them from detecting 
imbalances in the development of the production potential of the enterprise. A list of the most important summary indicators was formed, which included 
fixed assets productivity, fixed assets intensity, capital-labour ratio, fixed assets turnover, fixed assets profitability, and clarified the economic content of these 
indicators. Proved the need for a factor analysis of indicators of efficiency of use of fixed assets. It is determined that the analysis of fixed assets productiv-
ity is usually carried out in two directions: the identification of the influence of factors on the level of fixed assets productivity; exposure of the level of fixed 
assets productivity on the volume of production. The expediency of using a dynamic approach to the formation of a system of indicators for analysing the 
efficiency of using fixed assets of enterprises has been substantiated. The use of a standardly ordered dynamic series of economic indicators for construct-
ing a model describing the regulatory dynamics of the use of fixed assets was proposed and justified. An algorithm has been developed for analysing the 
efficiency of using fixed assets, which includes the following steps: forming an array of input data for analysing the use of fixed assets; analysis of the level 
and dynamics of indicators of efficiency of use of fixed assets; factor analysis of indicators of efficiency of use of fixed assets; analysis of disproportions in 
the formation and use of fixed assets; the formation of analytical conclusions regarding the level and ways to improve the efficiency of use of fixed assets.
Key words: fixed assets, efficiency of fixed assets use, fixed assets productivity, fixed assets intensity, capital-labour ratio, fixed assets turnover, fixed 
assets profitability, analysis algorithm.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY  
OF USE OF THE FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Постановка проблеми. Основою функціо-
нування промислових підприємств є викорис-
тання основних засобів, які повинні мати відпо-
відні склад та структуру для здійснення процесу 
виробництва. Для підтримання прибутковості та 
конкурентоспроможності підприємства необхідно 
здійснювати постійний аналіз ефективності вико-
ристання основних засобів та досліджувати фак-
тори, які впливають на зміну її рівня. 

Нині описана в літературі та використову-
ється на практиці значна кількість показників 
ефективності використання основних засобів, 
методик оцінювання їх рівня, факторних та еко-
номіко-математичних моделей. Для розв’язання 
проблеми ефективного управління основними 
засобами вважаємо доцільним розроблення 
алгоритму аналізу ефективності використання 
основних засобів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До кола вітчизняних науковців, які розглядали 
питання оцінки та аналізу основних засобів, вхо-
дять Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик та А.Г. Завгородній 
[1], Є.В. Мних [2], Є.В. Олійник [3], Г.В. Савицька 
[5] та інші. Недоліком поширеної нині методики 
аналізу використання основних засобів є концен-
трація уваги на узагальнюючих показниках ефек-
тивності з ігноруванням часткових показників, що 
визначають за окремими видами і типами машин 
та обладнання тощо та враховують особливості їх 
використання. До того ж превалює статичний під-
хід до оцінки цього процесу, що не дає можливості 
виявляти диспропорції в розвитку виробничого 
потенціалу підприємства.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
систематизація основних показників оцінювання 
ефективності використання основних засобів, 
уточнення їх економічного змісту і розроблення 
алгоритму аналізу ефективності використання 
основних засобів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічній літературі досліджується й обґрун-
товується застосування значної кількості показ-
ників, за допомогою яких можна оцінити ефек-
тивність використання основних засобів. Однак у 
сучасних умовах господарювання процес викорис-
тання основних засобів підпадає під вплив нових 
факторів, що зумовлює необхідність удоскона-
лення системи цих показників. Система показників 
ефективності використання основних засобів, яка 
є в наш час, має низку недоліків і не повною мірою 
відповідає умовам функціонування підприємств. 

Узагальнюючи сучасні підходи до оцінки осно-
вних засобів, слід зазначити, що вартісні показ-
ники ефективності зазвичай є такими [1; 2; 5; 6]: 

– фондовіддача;
– фондомісткість;
– фондоозброєність;
– рентабельність основних засобів.
Однак, на наш погляд, жоден із наведе-

них показників не характеризує використання 
основних засобів на етапі реалізації продукції, 
коли визначається рівень їхньої дохідності. 
З цією метою пропонується використовувати 
показник оборотності основних засобів, який 
розраховується діленням чистого доходу від 
реалізації на середньорічну вартість основних 
виробничих засобів. Формули розрахунку та 
економічний зміст цих показників систематизо-
вано у табл. 1.

Перелічені вище показники характеризують 
участь основних засобів у процесах виробництва 
продукції, реалізації продукції та формування 
фінансових результатів.

Однак різні автори роблять наголоси на різних 
показниках. Так, на думку Є.В. Мниха, показник 
віддачі основних засобів, розрахований за вартіс-
ним значенням, дає необ’єктивну характеристику 
ефективності їх використання і є недоцільним 
для порівняльного аналізу. Причиною є ринковий 
механізм ціноутворення для продукції і для осно-
вних засобів, між якими чіткої еластичності не 
досягнуто [2]. Нейтралізувати цей недолік част-
ково допомагають методики факторного аналізу 
фондовіддачі та інших узагальнюючих показників 

Таблиця 1
Характеристика показників ефективності використання основних засобів

Показник Формула розрахунку Характеристика
Фондовіддача Відношення вартості виробленої 

продукції до середньорічної вартості 
основних виробничих засобів

Характеризує віддачу основних засобів у 
виробництві. Відображає суму виробленої 
продукції, яка отримується з однієї гривні 
вартості основних засобів

Фондомісткість Відношення середньорічної вартості 
основних виробничих засобів до вартості 
виробленої продукції

Характеризує закріплення основних 
засобів у виробництві. Відображає суму 
основних засобів, яка необхідна для 
виробництва однієї гривні продукції

Фондоозброєність Відношення середньорічної вартості 
основних виробничих засобів до 
середньооблікової чисельності 
працюючих

Характеризує рівень забезпеченості 
персоналу основними засобами. 
Відображає вартість основних засобів, що 
приходиться на одного працівника.

Оборотність основних 
засобів

Відношення чистого доходу від реалізації 
до середньорічної вартості основних 
виробничих засобів

Визначає рівень активності використання 
основних засобів у процесі реалізації 
продукції, рівень їхньої дохідності. 
Показує суму доходу від реалізації, яка 
отримується з однієї гривні вартості 
основних засобів

Рентабельність основних 
засобів

Відношення прибутку до середньорічної 
вартості основних виробничих засобів, 
помножене на 100%

Визначає рівень прибутковості 
використання основних засобів. Показує 
суму прибутку в копійках, яка отримується 
з однієї гривні вартості основних засобів

Джерело: складено авторами
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ефективності використання основних засобів під-
приємства.

На доцільності використання факторних моде-
лей наголошують більшість фахівців у сфері еко-
номічного аналізу. Так, моделі факторного аналізу 
фондовіддачі та фондорентабельності наводять 
Г.І. Кіндрацька [1, с. 169], Є.В. Мних [2, с. 386], 
Г.В. Савицька [5, с. 184]. При цьому аналіз фондо-
віддачі зазвичай проводять за двома напрямами: 

– визначення впливу факторів на рівень фон-
довіддачі;

– визначення впливу рівня фондовіддачі на 
обсяг виробництва продукції [1, с. 169].

Саме на основі аналізу впливу фондовіддачі 
проводиться підрахунок резервів підвищення 
обсягу виробленої продукції за рахунок підви-
щення ефективності використання основних засо-
бів підприємства.

Разом із тим Є.В. Олійник наголошує, що 
сучасна теорія розвитку підприємства базується 
на традиційному розумінні того, що розвиток під-
приємства – це збільшення і кількісних, і якісних 
показників [3]. Тобто розвиток як сталий стан під-
приємства розглядається як здатність отримувати 
та нарощувати додану вартість за рахунок оптимі-
зації зміни виробничих факторів, масштабів вироб-
ництва. Розвиток – це здатність стійко розвиватися 
у будь-який момент часу. Відповідно, кількісні та 
якісні характеристики основного капіталу слід роз-
глядати як основу розвитку, а в окремі періоди – як 
основу виживання підприємства.

Виходячи з цього, для оцінки стійкості та про-
порційності розвитку основного капіталу підпри-
ємства необхідне дотримання такого (еталонного) 
порядку економічних показників за темпами їх 
зростання [4]:
Т Т Т Т Т Т Т ТЧП ВР ТП Вгод Взм Коб ОВЗа ОВЗ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ , (1)

– де ТЧП, ТВР, ТТП, ТВгод, ТВзм, ТКоб, ТОВЗа, 
ТОВЗ – темпи зростання чистого прибутку, виручки 
від реалізації, товарної продукції, кількості від-
працьованих обладнанням верстато-годин, кіль-
кості відпрацьованих обладнанням верстато-змін, 
кількості встановленого обладнання, середньоріч-
ної вартості активної частини основних виробни-
чих засобів та середньорічної вартості основних 
виробничих засобів відповідно.

Дотримання цих співвідношень означає зрос-
тання рентабельності продажу, виробітку устатку-
вання в одну верстато-годину та змінності роботи 
устаткування, зменшення середньої вартості 
одиниці обладнання за рахунок оптимізації парку 
машин та устаткування, зростання питомої ваги 
активної частини основних засобів у їхній загаль-
ній вартості. 

Відповідно, порушення певного співвідношення 
свідчить про конкретні диспропорції в розвитку 
підприємства. Наприклад, перевищення темпу 
зростання кількості відпрацьованих верстато-змін 

над темпом зростання кількості відпрацьованих 
верстато-годин свідчить про зменшення коефіці-
єнту змінності роботи обладнання.

Отже, для підтримання курсу підприємства на 
постійне підвищення ефективності використання 
його основних засобів потрібно дотримуватися 
превалювання темпів зростання показників еко-
номічного ефекту та економічних результатів над 
темпами зростання залучення та використання 
основних засобів.

Узагальнивши різні методики аналізу ефектив-
ності використання основних засобів, пропонуємо 
такий алгоритм його проведення (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування масиву вихідних даних для аналізу 
використання основних засобів 

Аналіз рівня та динаміки показників ефективності 
використання основних засобів 

Факторний аналіз показників ефективності використання 
основних засобів 

Аналіз диспропорцій у формуванні та використані 
основних засобів  

Формування аналітичних висновків щодо рівня та шляхів 
підвищення ефективності використання основних засобів 

Рис. 1. Алгоритм аналізу ефективності 
використання основних засобів

Джерело: складено авторами

Отже, аналіз використання основних засобів 
доцільно розпочинати з формування масиву зна-
чень економічних показників, які будуть викорис-
тані під час подальших розрахунків. На наступному 
етапі розраховуються значення узагальнюючих 
показників ефективності використання основних 
засобів, які перелічені у табл. 1, визначаються їх 
абсолютні та відносні відхилення. На третьому 
етапі визначається вплив різних факторів на 
зміну рівня показників ефективності використання 
основних засобів. Перелік факторних моделей, 
які будуть застосовані, визначається метою та 
завданнями аналізу. Наступний етап передбачає 
виявлення диспропорцій у процесі формування 
та використання основних засобів промисло-
вого підприємства шляхом порівняння фактичної 
динаміки економічних показників із нормативною 
динамікою, відображеною у формулі (1). На остан-
ньому етапі відбувається узагальнення отриманих 
результатів, формування обґрунтованих аналітич-
них висновків та розроблення пропозицій щодо 
підвищення рівня ефективності використання 
основних засобів підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Оптимальний рівень і організація раціонального 
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використання основних засобів буде сприяти 
збільшенню виробництва продукції, підвищенню 
продуктивності праці та рентабельності, зниженню 
собівартості продукції. Застосування запропоно-
ваного алгоритму аналізу дасть змогу врахувати 
одночасно комплекс факторів, які прямо вплива-
ють на ефективність використання основних засо-
бів, вчасно виявляти диспропорції у формуванні 
та використанні основних засобів, вести цілеспря-
мовану роботу з повного використання наявних 
основних засобів та підвищення фондовіддачі.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE  
OF THE FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

In the economic literature, the use of a significant number of indicators is investigated and substantiated, 
which can be used to assess the effectiveness of the use of fixed assets. However, in today's economic envi-
ronment, the process of using fixed assets falls under the influence of new factors, which necessitates the 
improvement of the system of these indicators.

The purpose of the study is to systematize the main indicators of the evaluation of the effectiveness of the 
use of fixed assets, refine their economic content and develop a algorithm for analysis of the effectiveness of 
the use of fixed assets.

A comparative method, grouping, systematization and generalization, Internet resources are used in 
this study.

Summarizing modern approaches to the valuation of fixed assets, it should be noted that cost performance 
indicators are usually presented as follows: fixed assets productivity, fixed assets intensity, capital-labour ratio, 
fixed assets profitability. However, in our opinion, none of the above indicators characterizes the use of fixed 
assets at the stage of product sales, when the level of their profitability is determined. To this end, it is proposed 
to use the rate of fixed assets turnover, which is calculated by dividing the net income from sales to the average 
annual cost of the main productive assets. The above indicators characterize the participation of fixed assets 
in the processes of production, sales of products and the formation of financial results.

The expediency of using a dynamic approach to the formation of a system of indicators for analysing 
the efficiency of using fixed assets of enterprises has been substantiated. The use of a standardly ordered 
dynamic series of economic indicators for constructing a model describing the regulatory dynamics of the use 
of fixed assets was proposed and justified. In order to maintain the course of the industrial enterprise to con-
tinually improve the efficiency of its fixed assets, it is necessary to adhere to the excess of growth rates of the 
economic effect and economic results over the growth rates of attraction and use of fixed assets.

An algorithm has been developed for analysing the efficiency of using fixed assets, which includes the 
following steps: forming an array of input data for analysing the use of fixed assets; analysis of the level and 
dynamics of indicators of efficiency of use of fixed assets; factor analysis of indicators of efficiency of use of 
fixed assets; analysis of disproportions in the formation and use of fixed assets; the formation of analytical 
conclusions regarding the level and ways to improve the efficiency of use of fixed assets.

The application of the proposed algorithm of analysis will allow simultaneous consideration of the complex 
of factors that directly affect the efficiency of the use of fixed assets, to timely identify imbalances in the forma-
tion and use of fixed assets, to conduct purposeful work on full use of existing fixed assets and increase return 
on assets.


