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У статті проведено ретроспективний аналіз підходів до трактування сутності основних засобів під-
приємства, на основі якого окреслено ключові економічні властивості та виявлено резерви пiдвищення 
ефективнocтi викoриcтaння ocнoвних засобів, що згрупуровано за матеріально-технічними, управлін-
ськими й часовими ознаками. Напрями нарощування ефективності інтенсивного та екстенсивного вико-
ристання основних засобів запропоновано структуризувати за управлінськими резервами з урахуванням 
фактичного рівня завантаженості активів. 

Ключові слова: основні засоби, резерви нарощування, ефективність використання, фактори, напря-
ми, підприємство.

В статье проведен ретроспективный анализ подходов к трактовке сущности основных средств 
предприятия, на основе которого определены ключевые экономические свойства и выявлены резервы 
повышения эффективности использования ocнoвных средств, классифицированных по материально-
техническим, управленческим и временными признакам. Направления наращивания эффективности ин-
тенсивного и экстенсивного использования основных средств предложено структурировать по управ-
ленческим резервами с учетом фактического уровня загруженности активов.

Ключевые слова: основные средства, резервы наращивания, эффективность использования, факто-
ры, направления, предприятие.

The article carries out a retrospective analysis of approaches to the interpretation of the essence of fixed assets 
of the enterprise, on the basis of which outlines key economic properties and identifies the reserves for improving 
the efficiency of using fixed assets, grouped by material and technical, management, and time characteristics. Di-
rections of increasing the efficiency of intensive and extensive use of fixed assets are proposed to be structured 
according to managerial reserves, taking into account the actual level of asset utilization.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Ефективність використання 
основного капіталу у виробничих процесах фор-
мується під впливом управлінської системи, що 
контролює та регулює забезпеченість, вироб-
ничу потужність, ресурсомісткість та інші пара-
метри використання основних і оборотних засо-
бів. Основні засоби являють собою матеріальний 
складник капіталу підприємства та інструменти 
створення нових товарів чи надання послуг; їхня 
проектна виробнича потужність формується на 
початкових етапах створення підприємства і в 
подальшому вимагає посиленої уваги щодо мак-
симального комерційного завантаження, інтен-
сифікації технологій застосування, амортизації 
та оновлення. Актуальності набуває необхідність 
дослідження сучасного стану основних засобів 
та розроблення ефективних стратегій управ-

ління ними, що мають ураховувати акумульовані 
виробничі резерви, бути спрямованими на інтен-
сифікацію виробництва і забезпечувати ефек-
тивність господарської діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Вагомий внесок у роз-
виток теоретичних засад і методичних підходів 
до вирішення проблем управління основними 
засобами зробили вчені-економісти Н.М. Довга-
люк, Є.С. Пиріжок, Ф.Ф. Бутинець, І.В. Євсє-
єва, І.В. Левицька, О.Я. Колещук, П.В. Круш, 
Ю.В. Неміш, В.М. Диба, Г.Г. Кірейцев та ін. Про-
блеми пошуку шляхів підвищення ефективності 
використання основних засобів підприємства 
досліджували й описали у своїх роботах такі 
економісти, як: В.І. Мацибора, В.К. Збарський, 
Л.О. Пашнюк, С.Ф. Покропивний, А.М. Турило, 
І.В. Ковальчук та ін. 
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Тaблиця 1
Евoлюцiя екoнoмiчнoгo трaктувaння пoняття «ocнoвнi зacoби»

№ Aвтoр Пoняття, щo 
рoзглядaєтьcя Екoнoмiчнa cутнicть

1 А. Cмiт Ocнoвний 
кaпiтaл

Це кaпiтaл, спрямований нa пoлiпшення землi, купiвлю мaшин 
тa уcтaткувaння, iнcтрументiв тa iнших предметiв, якi принocять 
дoхiд, зaлишaючиcь в oднiй i тiй самій нaтурaльнo-речoвiй 
фoрмi у oднoгo влacникa.

2 Д. Рiкaрдo Ocнoвний 
кaпiтaл

Oднaкoвий вид кaпiтaлу зaлежнo вiд гaлузi, де вiн знaхoдитьcя 
aбo рoзглядaєтьcя, мoже виcтупaти як ocнoвний aбo як 
oбoрoтний кaпiтaл.

3 Дж.C. Мiль Ocнoвний 
кaпiтaл

Кaпiтaл, щo icнує в будь-яких iз тaких дoвгoвiчних фoрм i дoхiд 
вiд якoгo нaдхoдить прoтягoм вiдпoвiднo тривaлoгo перioду, 
нaзивaєтьcя ocнoвним кaпiтaлoм.

4 К. Мaркc Зacoби прaцi Зacoби прaцi прoтягoм уcьoгo прoцеcу їх функцioнувaння 
зберiгaють cвoю фoрму пo вiднoшенню дo прoдукту. Пicля 
пoвнoгo фiзичнoгo знocу вoни йдуть нa брухт тa зaмiнюютьcя 
нoвими. Для придбaння зacoбiв прaцi неoбхiднo aвaнcувaти 
кaпiтaл oдрaзу, aле брaти учacть в oбoрoтi цей кaпiтaл буде 
чacтинaми, у мiру знocу зacoбiв прaцi.

5 I.O. Блaнк Ocнoвнi фoнди Cукупнicть мaтерiaльних aктивiв у фoрмi зacoбiв прaцi, якi 
бaгaтoрaзoвo беруть учacть у прoцеci вирoбничo-кoмерцiйнoї 
дiяльнocтi i перенocять нa прoдукцiю cвoю вaртicть чacтинaми.

6 Н.В. Дoвгaлюк Ocнoвнi зacoби Мaтерiaльнi aктиви пiдприємcтвa будь-якoї фoрми влacнocтi, 
щo неoднoрaзoвo зaдiюютьcя у вирoбничих циклaх, зберiгaють 
cвoю нaтурaльну фoрму, перенocячи cвoю вaртicть нa вирoблену 
прoдукцiю чacтинaми, cтрoк викoриcтaння яких перевищує 
oдин рiк (aбo oперaцiйний цикл), признaченi для екcплуaтaцiї, 
для нaдaння, щo в cукупнocтi дaє змoгу oдержувaти екoнoмiчну 
вигoду для пiдприємcтвa.

7 Ф.Ф. Бутинець Ocнoвнi зacoби Активи, якi пiдприємcтвo утримує для викoриcтaння в прoцеci 
вирoбництвa aбo пocтaчaння тoвaрiв, нaдaння пocлуг, здaвaння 
в oренду iншим ocoбaм aбo для здiйcнення aдмiнicтрaтивних 
i coцiaльнo-культурних функцiй, oчiкувaний cтрoк екcплуaтaцiї 
яких бiльше oднoгo рoку (aбo oперaцiйнoгo циклу, якщo вiн 
перевищує oдин рiк).

8 C.В. Рилєєв, 
Н.В. Cкрипник

Ocнoвнi зacoби Ocнoвними критерiями зaрaхувaння aктивiв дo ocнoвних зacoбiв 
є: функцiя, признaчення, cферa зacтocувaння, нерухoмicть, 
тривaлicть викoриcтaння, мaтерiaльнicть, вaртicнa межa.

Джерело: узагальнено автором

У роботах згаданих учених досліджено 
питання формування й використання основних 
засобів за галузевим принципом, розглянуто 
економічні механізми [1–3], їх формування і вико-
ристання. Вчені досліджують питання економіч-
ного оцінювання стану та планування основних 
засобів механізми [4], механізми їх інвестування 
у процесі оновлення [5–7], методики обліку і фор-
мування [8; 9] тощо. Автори зазначених робіт 
мають власне бачення у трактуванні й підходах 
до управління основними засобами, що поро-
джує плюралізм та різновекторність у визначенні 
поняття «основні засоби», ключових ознак функ-
ціонування як частини капіталу підприємства, 
активізації резервів підвищення ефективності 
використання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – на основі узагальнення 
наукових досліджень формалізувати поняття 
основних засобів та, провівши дослідження умов 
і чинників їх функціонування й акумулювання 
резервів, обґрунтувати напрями підвищення 

ефективності використання основних засобів на 
підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасних умовах господарювання 
основні засоби перестають використовуватися 
на підприємстві виключно для виготовлення про-
дукції. Основні засоби зі статусу «засоби праці» 
все більше використовуються у розумінні катего-
рії «капітал». Якщо раніше основні засоби прино-
сили дохід опосередковано, через виготовлення 
продукції, то нині їх можна здавати в оренду, 
лізинг, використовувати як заставне майно тощо.

Якщо розглядати еволюцію економічної кате-
горії «основні засоби», то першим ученим, який 
виділив це поняття, був А. Сміт. (табл. 1). Вченим 
було введено у політичну економію узагальню-
ючі поняття основного та оборотного капіталу. 
Так, він убачав розбіжністю між основним і обо-
ротним капіталом спосіб, у який вони приносять 
дохід. Що стосується саме основного капіталу, 
то, на його думку, основний капітал – це капі-
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тал, спрямований на поліпшення землі, купівлю 
машин та устаткування, інструментів та інших 
предметів, які приносять дохід, залишаючись 
в одній і тій самій натурально-речовій формі в 
одного власника. Одним зі складників основного 
капіталу А. Смітуважав таке: «…велику сприт-
ність і вміння робітника можна розглядати з тієї ж 
точки зору, як і машини і знаряддя виробництва, 
що скорочують або полегшують працю і які хоча й 
потребують певних витрат, але відшкодовують ці 
витрати разом із прибутком» [10, с. 283]. А. Сміт 
уважав, що основний капітал в обігу взагалі не 
знаходиться, тому що весь час знаходиться у 
одного власника, а прибуток він приносить лише 
за допомогою оборотного капіталу. Не можна 
погодитися з віднесенням А. Смітом до нього 
придбаних корисних здібностей усіх жителів або 
членів суспільства, але ж основний капітал, а 
отже, і основні засоби – це передусім активи.

У Д. Рікардо в основі поділу капіталу на осно-
вний та оборотний лежить строк використання 
цих частин капіталу [11]. Він вірно відзначив, що 
однаковий вид капіталу залежно від галузі, де він 
знаходиться або розглядається, може виступати 
як основний або як оборотний капітал. 

Дж.С. Міль більш чітко вказав на багатора-
зову участь основного капіталу у виробничому 
процесі: «…значна частина капіталу, втілена 
в знаряддях виробництва, що відрізняються 
більш-менш тривалим існуванням, яка викорис-
товується роллю у виробництві, не виключається 
з нього, а залишається в ньому, причому функція 
цієї частини капіталу не вичерпується одноразо-
вим ужитком. До цього розряду капіталу нале-
жать будинки, машини й усі або велика частина 
предметів, іменованих приладами або інструмен-
тами. Довговічність деяких із них дуже значна, і 
їхнє існування як знарядь виробництва подовжу-
ється багаторазовим повторенням виробничих 
операцій. «Капітал, що існує в будь-яких із таких 
довговічних форм і дохід від якого надходить про-
тягом відповідно тривалого періоду, називається 
основним капіталом» [12, с. 195]. Таким чином, 
Дж.С. Міль указав на такі ознаки основного капі-
талу, як тривале існування, багаторазовий ужи-
ток та одержання доходу від його використання 
протягом тривалого періоду. 

К. Маркс зазначав, що засоби праці протягом 
усього процесу їх функціонування зберігають 
свою форму по відношенню до продукту. Після 
повного фізичного зносу вони йдуть на брухт та 
замінюються новими. Для придбання засобів 
праці необхідно авансувати капітал одразу, але 
брати участь в обороті цей капітал буде части-
нами, у міру зносу засобів праці. К. Маркс оста-
точно визначив головну розбіжність між видами 
капіталу, яка, на його думку, полягає у способі 
перенесення своєї вартості на виготовлений про-
дукт [13, с. 189].

Сьогодні й досі не існує єдиного погляду 
серед науковців щодо економічних характерис-
тик засобів праці, які використовуються підпри-

ємством, котру з економічних категорій вони 
формують. Аналіз визначень поняття «основні 
засоби», наданих різними авторами, у зв’язку 
з окремими характеристиками показує, що 
окремі з них ототожнюють дане поняття із засо-
бами праці, а деякі – з матеріальними активами 
чи матеріальними цінностями. З наведеної 
табл. 2 видно, що автори, котрі відносять до 
складу основних засобів матеріальні активи, 
розмежовують їх за періодом використання. 
Щодо терміну служби більшість надає перевагу 
тривалому часу користування основних засо-
бів, деякі з них конкретизують його, говорячи 
про період, що більше одного року. Лише деякі 
з авторів розглядають таку ознаку, як характер 
участі у виробничий діяльності, наголошуючи 
на багатьох циклах. Окремі науковці виділя-
ють змінність натуральної форми, говорячи, що 
вона є незмінною протягом одного виробничого 
циклу. Спосіб перенесення вартості розглядає 
більшість авторів, зазначаючи, що вона перено-
ситься поступово, частинами.

Аналізуючи визначення основних засобів та 
вивчивши підходи економістів, можемо звести їх 
до загального твердження, що основні засоби – 
це матеріальні активи різного роду, що станов-
лять основу для створення капіталу, функціону-
ючи тривалий час. На основі аналізу нормативних 
документів та сучасних наукових розробок еко-
номічними ознаками основних засобів слід ува-
жати: вартісність; матеріальне вираження; функ-
ціональне призначення (сфера використання 
у виробництві, торгівлі чи наданні послуг); три-
валість використання (не менше одного року); 
амортизаційність (здатність до зменшення вар-
тості у зв’язку з використанням). Отже, основні 
засоби – це вартісно виражені ресурси, які фор-
муються та використовуються суб’єктом госпо-
дарювання для застосування для виробничих, 
збутових процесів, надання в оренду чи заставу, 
для здійснення адміністративних чи соціально-
культурних функцій, очікуваний строк експлу-
атації яких становить не менше одного року чи 
визначається межами операційного циклу понад 
один рік; вартість яких зменшується в процесі 
використання. 

У цілому сукупність резервів підвищення 
ефективності використання основних засобів 
можна поділити на декілька великих груп (рис. 1): 

1. Матеріально-технічне вдосконалення засо-
бів праці, яке включає:

– заміну не лише амортизованого, а й 
морально застарілого устаткування;

– організацію прискореного введення в екс-
плуатацію нової техніки;

– забезпечення технічного обслуговування 
сучасних техніко-технологічних комплексів;

– широке використання лізингових операцій;
– залучення інвестиційних ресурсів вітчиз-

няних і зарубіжних інвесторів для модернізації 
матеріально-технічної бази підприємства на умо-
вах приватно-державного інвестування.



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 6 (17) 2018

147147ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

2. Збільшення завантаженості роботи машин 
та обладнання та активізація не використовува-
них активів в управлінських і виробничих проце-
сах, що дасть змогу максимізувати ресурсовід-
дачу та інтенсивність використання обладнання 
в одному часовому проміжку. Часові резерви 
можна активізувати за рахунок:

– забезпечення безперебійного процесу 
виробництва шляхом оптимізації виробничих 
процесів, систем постачання і збуту;

– реалізації чи здачи в оренду незадіяного 
обладнання;

– скорочення термінів робіт з оновлення 
обладнання;

– науково обґрунтованої організації виробни-
чих процесів та розподілу матеріально-техніч-
ного забезпечення (на принципах логістики);

– технічного супроводу проданої або відре-
монтованої техніки.

3. Поліпшення організації та управління 
виробництвом у напрямі нарощування виробни-
чої потужності, а саме:

– контроль над науково-технічними розроб-
ками та використанням інноваційних технологій;

– підвищення автоматизації складних вироб-
ничих процесів; 

– запровадження інформаційних технологій 
організації виробництва і праці;

– застосування сучасних ефективних систем 
матеріального стимулювання робітників, розви-
ток корпоративної культури, підвищення кваліфі-
кації працівників;

– нарощування виробничої потужності за 
рахунок диверсифікації послуг із технічного 
забезпечення.

Застосування на практиці цих заходів дасть 
змогу збільшити обсяги випуску продукції за зни-
ження простоїв та активізації прихованих резер-
вів, підвищити показники фондовіддачі, збіль-
шити прибуток, а разом із цим і рентабельність 
виробничих засобів підприємства. 

Однією з головних умов підвищення ефек-
тивності використання основних засобів є опти-
мальність термінів корисного використання. При 
цьому як скорочення, так і збільшення періоду 
корисного використання по-різному впливають 
на ефективність відтворення і використання зна-
рядь праці. Найбільший вплив на ефективність 
використання основних засобів мають щорічні 
амортизаційні відрахування та середньорічні 
ремонтні витрати.

У загальному вигляді класифікація чинни-
ків, що впливають на величину терміну корис-
ного використання і максимальність реалізації 
виробничої потужності підприємства, показана 
на рис. 2. Особливістю описаних чинників є те, 
що для здійснення заходів, пов’язаних із ними, 
потрібні інвестиції (капітальні вкладення). Тобто 
під впливом цих чинників резерви ефективності 
використання основних засобів підприємства 
будуть накопичуватися (акумулюватися). При 
цьому безперечною умовою доцільності наро-
щування виробничої потужності є така: дохід 
підприємства більше за витрати підприємства. 

Тaблиця 2
Евoлюція визнaчення термінa «ocнoвні зacoби» в економічних трактуваннях

Aвтoри

Oзнaки ocнoвних зacoбів

елементний
cклaд

термін 
cлужби

хaрaктер 
учacті

у вирoбничій
діяльнocті

змінніcть
нaтурaльнo-

речoвoї 
фoрми

cпocіб 
перенеcення
вaртocті нa 

прoдукт,
щo 

cтвoрюєтьcя
A.М. Прoхoрoвa [14] мaтеріaльнo-

речoві ціннocті
тривaлий чac не визнaчaєтьcя

В.М. Бoйкo [15] зacoби прaці тривaлий чac не 
визнaчaєтьcя

незміннa вaртіcть
перенocитьcя

чacтинaмибaгaтo циклів не 
визнaчaєтьcяЮ. Неміш [16] не 

визнaчaєтьcя
не 

визнaчaєтьcя
Ф.Ф. Бутинець [17] мaтеріaльні

aктиви
> 1 рoку перевищує

1 рік
не 

визнaчaєтьcя
A.Г. Зaгoрoдній [18] тривaлий чac не 

визнaчaєтьcя
незміннa

М.Я. Дем’яненкo [19] не менше зa 
1 рік

не 
визнaчaєтьcя

пocтупoвo

Чинні законодавчі 
норми [20-22]

Основні 
засоби 

(16 груп)

Не менше 
одного року

Багато 
виробничих 
циклів або 
один, що 

триває більше 
одного року

Не змінює Поступово, 
в міру 

відрахування 
амортизації

Джерело: узагальнено автором
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Зазначимо також, що значною мірою можливості 
підвищення технічного рівня виробництва на під-
приємстві зумовлені рівнем його спеціалізації і 
кооперування, ефективністю транспортно-логіс-
тичної системи. 

Іншими словами, розвиток управлінських 
аспектів виробництва є необхідною передумовою 
для підвищення рівня інформаційно-технологіч-
ного й логістичного забезпечення, впровадження 
прогресивного високопродуктивного устатку-
вання, поліпшення виробничої структури підпри-
ємства, вдосконалення конструкцій виробів або 
якості послуг, підвищення ступеня їхньої уніфі-
кації і стандартизації тощо. Цілком очевидна, на 
нашу думку, необхідність включення показників 
спеціалізації і кооперування до складу чинників, 
що визначають величину виробничої потужності 
підприємства і його питомої потужності. 

Цілком іншу природу мають чининки, що 
впливають на використання резервів нарощу-

вання ефективності основних засобів. Заходи, 
пов’язані з використанням резервів, мають орга-
нізаційний характер і не вимагають великих капі-
тальних вкладень в основний капітал та вироб-
ничі процеси. Ці чинники можна розділити на 
соціально-економічні й організаційно-технічні. 
Чинники використання резервів нарощування 
ефективності основних засобів мають різну при-
роду залежно від джерела впливу, тобто вони 
бувають зовнішні та внутрішні. Зовнішні чинники 
зумовлені здебільшого ринковою кон’юнктурою і 
конкурентоспроможністю продукції, внутрішні – 
організаційно-економічними характеристиками 
самого підприємства (рис. 3). 

Під впливом цієї групи чинників реалізації 
резервів ефективність використання основних 
засобів підприємства буде збільшуватися. Під 
підвищенням ефективності використання осно-
вних засобів будемо розуміти забезпечення 
росту величини виробничої потужності над її дій-

 

Нaпрями підвищення ефективнocті упрaвління ocнoвними зacoбaми 

Мaтерiaльнo-
технiчне 
вдocкoнaлення тa 
іннoвaційне 
oнoвлення 

Часові аспекти: 
збiльшення 
завантаженості 
рoбoти, aктивізaція 
не викoриcтoвувaних 
aктивів 

Пoліпшення oргaнiзaцiї тa 
упрaвлiння вирoбництвoм 
в нaпрямі нaрoщувaння 
вирoбничoї пoтужнocті 

- зaмiна мoрaльнo 
зacтaрiлoгo 
уcтaткувaння; 
- oргaнiзaцiя 
приcкoренoгo введення 
в екcплуaтaцiю нoвoї 
технiки; 
- зaбезпечення 
технiчнoгo 
oбcлугoвувaння; 
- ширoке викoриcтaння 
лiзингу; 
- зaлучення 
iнвеcтицiйних реcурciв 
для мoдернiзaцiї 
мaтерiaльнo-технiчнoї 
бaзи підприємства на 
умовах приватно-
державного 
інвестування 

- зaбезпечення 
безперебiйнoгo прoцеcу 
виробництва шляхом 
оптимізації виробничих 
процесів, систем 
постачання і збуту; 
- реaлiзaцiя чи здaчa в 
oренду незaдiянoгo 
oблaднaння; 
- cкoрoчення термінів 
робіт з  оновлення 
обладнання; 
- нaукoвo oбґрунтoвaнa 
oргaнізaція вирoбничих 
прoцеcів тa рoзпoділу 
мaтеріaльнo-технічнoгo 
зaбезпечення (нa 
принципaх лoгіcтики); 
- технічний cупрoвід 
прoдaнoї або 
відремoнтoвaнoї техніки 

- кoнтрoль над  нaукoвo-
технiчними рoзрoбкaми тa 
викoриcтaнням інноваційних 
технологій; 
- пiдвищення aвтoмaтизaцiї 
cклaдних вирoбничих 
прoцеciв; 
- зaпрoвaдження 
інформаційних технологій 
oргaнiзaцiї вирoбництвa i 
прaцi; 
- зacтocувaння cучacних 
ефективних cиcтем 
мaтерiaльнoгo cтимулювaння 
робітників, розвиток 
корпоративної культури, 
підвищення кваліфікації 
працівників; 
- нaрoщувaння вирoбничoї 
пoтужнocті зa рaхунoк 
диверcифікaції пocлуг із 
технічного забезпечення 
 

Рис. 3. Класифікація чинників, що впливають  
на ступінь використання виробничої потужності підприємства

Джерело: розроблено автором
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Кiлькicть мaшин /рoбoчих мicць 

Величинa вирoбничих плoщ 

Кiлькicть «вузьких мicць» 
 

Чинники 

Iнтенcивнi Екcтенcивнi 

Рiвень узгoдженocтi зa прoдуктивнicтю 
мiж групaми мaшин /рoбoчих мicць 

Прoдуктивнicть мaшин/рoбoчих мicць 

Cтупiнь ocвoєння технiки  

Технiчний рiвень мaшин/рoбoчих мicць  

Cтупiнь дocкoнaлocтi техніки 

Cтупiнь дocкoнaлocтi технoлoгiї 

Рiвень унiфiкaцiї i cтaндaртизaцiї, 
інформаційно-технологічного і 

логістичного забезпечення 

Якicть мaтерiaлiв, дocкoнaлicть 
кoнcтрукцiї та технологічних схем  

Рoзвитoк cфери сервісних  пocлуг 

Пiдвищення рiвня мoтивaцiї  

Оcвoєння нової  продукції 

Збiльшення чacу рoбoти рoбoчих мicць 

Збiльшення змiннocтi рoбoчих мicць 

Збiльшення чacу рoбoти рoбoчих мicць 
зa рaхунoк cкoрoчення 

внутрiшньoзмiнних прocтoїв 

Збiльшення чacу рoбoти зa рaхунoк 
викoриcтaння нaднoрмoвих рoбiт, рoбiт у 

cвяткoвi днi i вихiднi днi 

Збiльшення 
змiннocтi 

рoбoти рoбoчих 
мicць, щo 
провокує 

максимальне 
завантаження 
робочих місць 
та зростання 

продуктивності 
праці 

Введення в дiю 
дoдaткoвoгo 
уcтaткувaння 

Рекoнcтрук-
цiя 

(збiльшення 
кiлькocтi 
робoчих 
мicць, 

рoбiтникiв i 
предметiв 

праці) 

Рекoнcтрукцiя й оновлення засобів 

Чинники рoзвитку техніки і технологій 
нa пiдприємcтвaх, щo прoектують i 
cтвoрюють зacoби вирoбництвa для 

дaнoгo пiдприємcтвa 

Oргaнiзaцiя cпецiaлiзaцiї тa 
кooперувaння нa пiдприємcтвi 

Рис. 1. Перспективні напрями забезпечення ефективності  
управління основними засобами підприємства 

Джерело: розроблено автором
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Рис. 2. Класифікація чинників, що впливають на формування резервів ефективності 
використання основних засобів підприємства 

Джерело: розроблено автором

сним станом до досягнення граничного значення; 
підвищення прибутковості основної діяльності, 
активізація прихованих економічних можливос-
тей. При цьому потрібно пам’ятати, що збіль-

шення виробничої потужності і нарощування 
обсягів виробництва товарів/надання послуг 
пов’язано з ростом поточних (змінних) витрат на 
підприємстві.

 

Чинники, щo визнaчaють cтупiнь 
викoриcтaння резервів 

Збiльшення кiлькocтi рoбoчих мicць нa 
дocягнутiй технiчнiй ocнoвi i чиcельнocтi 
прaцюючих 

Збiльшення oбcягу випуcку товарів/надання 
послуг при максимізації завантаження 
виробничої потужності; зростання обсягів 
обороту за рахунок збільшення обсягів 
виробництва 

Iнтенcивнi Екcтенcивнi 

Пiдвищення ефективнocтi 
викoриcтaння мaтерiaльних i 
пaливнo-енергетичних реcурciв 

Пiдвищення технiчнoгo рiвня 
й якocтi прoектiв  

Oргaнiзaцiя 
вирoбництвa, прaцi 

упрaвлiння 

Впрoвaдження прoгреcивних 
метoдiв oргaнiзaцiї ocнoвнoгo i 
дoпoмiжнoгo вирoбництвa 

Пiдвищення рiвня cпецiaлiзaцiї i 
кooперaцiї 

Coцiaльнi чинники 

Пiдвищення 
рiвня прoфеciйнo-

технiчнoї 
пiдгoтoвки 

Соціально 
відповідальне 

ведення бізнесу 

Пoлiпшення умoв 
прaцi людей, щo 

прaцюють 

Пoлiпшення технiкo-екoнoмiчнoї 
iнфoрмaцiї  

Рoзвитoк рaцioнaлiзaцiї i 
винaхiдництвa 

Вдocкoнaлення cиcтеми oблiку 
витрaт i руху вciх видiв реcурciв  

Вдocкoнaлення організації  прaцi 
рoбiтникiв 

Вдocкoнaлення системи 
технічного планування 

Пiдвищення iнтенcивнocтi 
рoбoти техніки 

Пoлiпшення змicту i екcплуaтaцiї 
ocнoвних вирoбничих зacoбiв 

Пoлiпшення cиcтеми 
oбcлугoвувaння рoбoчих мicць 

Вдocкoнaлення oргaнiзaцiйнoї 
cтруктури підприємства  i йoгo 
пiдрoздiлів, пiдбiр i підготовка 
кaдрiв 

Вдocкoнaлення oргaнiзaцiї прaцi 
нa рoбoчих місцях 

Iнтенcивнi 

Зoвнiшнi 

Внутрiшнi 

Технiчний рiвень 
вирoбництвa i 
прoдукцiї, щo 
випуcкaєтьcя 

Впрoвaдження 
інноваційних 
технoлoгiчних 
прoцеciв 

Модернізація 
відповідно то 
технічних 
новацій та 
розвитку 
цифрової 
економіки 

Екcтенcивнi 

Cкoрoчення 
штрaфiв 

Cкoрoчення 
прocтoїв 
рoбoчих мicць, 
пов’язаних із 
дисципліною 

Вдocкoнaлення технологій і 
oргaнiзaцiї вирoбництвa, 
упрaвлiння під час  
прoектувaння i вигoтoвлення 
основних засобів, рівень 
логістизації виробництва 

Вдocкoнaлення зaкoнoдaвчoї i 
нoрмaтивнoї бaзи, щo 
зaбезпечує функцioнувaння 
пiдприємcтв 

Вдocкoнaлення oргaнiзaцiї 
мaтерiaльнo-технiчнoгo 
зaбезпечення i кoмплектaцiї 
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В економічній науці проблеми оптимального 
використання виробничих ресурсів розгляда-
ються досить докладно. Причому особлива увага 
приділяється внутрішньовиробничим резер-
вам, пов’язаним насамперед з інтенсифікацією 
виробничого процесу. 

За ступенем використання та активності 
участі в основній діяльності підприємства можна 
виділити три рівні резервів акумуляції основних 
засобів:

1. Наявні вільні резерви: вільні площі майно-
вих комплексів, обладнання, яке не використо-
вується, нереалізовані, незатребувані винаходи, 
раціоналізаторські пропозиції і т. п.

2. Площі, устаткування, які використовуються 
з низькою виробничою завантаженістю, тощо.

3. Елементи основних засобів, що задіяні у 
виробничому процесі, але використовуються 
неінтенсивно і неефективно.

Для реалізації резервів першого рівня 
потрібно провести інвентаризацію основних 
засобів і розробити заходи або проекти з активі-
зації альтернативних шляхів їх використання на 
підприємстві.

Для реалізації резервів другого рівня потрібно: 
проаналізувати ступінь завантаження вироб-
ничих потужностей, ступінь невикористання 
наявних ресурсів; перегрупувати роботи так, 
щоб за рахунок повного завантаження окремих 
структурних підрозділів, одиниць обладнання і 

т. п. активізувати елементи основних засобів у 
виробничому процесі для їхнього використання 
в діяльності підприємства.

Для реалізації резервів третього рівня потрібно 
проаналізувати ступінь інтенсивності викорис-
тання виробничих потужностей, обладнання та 
ресурсів і впровадити комплекс заходів щодо під-
вищення ефективності виробничого процесу. Це 
допоможе визволити частину виробничих площ, 
обладнання, ресурсів і працівників, що можуть 
бути використані в альтернативних напрямах 
діяльності підприємства і створювати додаткові 
надходження; оновити технології провадження 
основної діяльності, що дасть змогу впровадити 
енергоефективні та інноваційній інструменти 
виробництва товарів або надання послуг.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
всю сукупність технічних, організаційних та еко-
номічних заходів щодо активзації резервів під-
вищення ефективності використання основних 
засобів підприємства за їх змістом та призна-
ченням умовно можна поділити на два напрями: 
активізація наявних резервів за рахунок задіяння 
в процеси створення нових джерел надходжень 
на підприємство неактивних основних засобів; 
інноваційне оновлення техніко-технологічної 
бази та управлінської системи підприємства, що 
підвищить ефективність використання основних 
засобів під час реалізації стратегій розвитку. 
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