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Тема 5. Аналіз забезпеченості та використання підприємством основних 

виробничих фондів 
  

5.1. Завдання та джерела проведення аналізу основних фондів. 

5.2. Аналіз наявності, структури та динаміки руху основних засобів 

підприємства. 

5.3. Аналіз ефективності використання основних фондів. 

5.4. Аналіз виробничого устаткування. 

  

5.1. Завдання та джерела проведення аналізу основних фондів. 

Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на 

промисловому підприємстві є забезпечення їх основними фондами (ОФ) у 

необхідному асортименті і більш повному їхньому використанні.  

Основні засоби (ОФ) – це засоби праці, які безпосередню використовуються у 

виробництві матеріальних благ протягом одного і більше виробничих циклів. 

Класифікація основних фондів: 

1. за формою існування: матеріальні і нематеріальні; 

2. за призначенням: виробничі і невиробничі. 

Виділяють наступні вартості ОЗ: 

 первісна балансова вартість; 

 амортизаційна вартість; 

 залишкова вартість; 

 ліквідаційна вартість; 

 ринкова вартість ОЗ. 

Завданнями аналізу є: 

 визначення потреби виробництва і його структурних підрозділів ОФ; 

 вивчити склад, структуру, динаміку руху основних засобів підприємства; 

 провести оцінку технічно-вікового стану обладнання; 

 розрахувати вплив використання ОФ на обсяг виробництва продукції; 

 вивчити ступінь використання виробничої потужності виробництва; 

 виявити резерви в підвищенні ефективності використання ОФ. 



 

 

37 
Джерела для проведення аналізу:  

 дані статистичної, бухгалтерської, оперативно-технічної звітностей (звіт про 

наявність і рух ОФ, дані про переоцінку ОФ, інвентарні картки обліку основних 

фондів і ін.); 

 технічна документація на обладнання (техпаспорти, інструкції); 

 технологічні карти виробництва (план виробництва, план технічного розвитку, 

баланс виробництва і ін.); 

 розрахунки виробничої потужності. 

 

5.2. Аналіз наявності, структури та динаміки руху основних засобів 

підприємства. 

Аналіз ОФ звичайно починається з вивчення обсягу основних засобів, їхньої 

динаміки і структури, та проводиться в порівняльних періодах за рік, з метою 

виявлення змін, які відбулися по основних засобах. При цьому особлива увага 

звертається на їх активну частину. 

Важливе значення має аналіз вивчення руху і технічного стану основних 

виробничих фондів. Для цього розраховуються такі показники: 

o коефіцієнт відновлення (вводу): визначається відношенням вартості ОФ, що 

надійшли, до вартості ОФ на кінець року; 

o коефіцієнт вибуття (ліквідації): визначається відношенням вартості вибулих 

(ліквідованих) ОФ до вартості ОФ на початок року; 

o коефіцієнт заміни: визначається відношенням вартості вибулих ОФ протягом 

звітного періоду до вартості ОФ, які надійшли протягом звітного періоду; 

o коефіцієнт розширення: = 1 – коефіцієнт заміни.     

o коефіцієнт зносу: визначається відношенням суми зносу ОФ до вартості ОФ 

(первісної) на відповідну дату; 

o коефіцієнт придатності: 1 – коефіцієнт зносу. 

У звітності окремо відображаються промислово-виробничі фонди, виробничі 

фонди інших галузей, невиробничі фонди, а в складі промислово-виробничих 

фондів – будівлі, споруди, передаточні пристрої, машини і обладнання по видах, 

транспортні засоби та інші основні фонди. Така деталізація дозволяє оцінити 
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прогресивність змін, що відбулися в складі фондів, на основі визначення питомої 

ваги їхньої активної частини. 

Приклад. Виконати аналіз наявності і руху ОФ за звітний період. 

№ Показники        Минулий  
рік 

Звітний  
рік 

Відхилення 
(+ / –) 

1 Наявність ОФ на початок року 126510 142310 +15800 
2 Поступило та введено в експлуатацію 21600 12900 -8700 
3 Вибуло в звітному році 5800 12300 +6500 
4 Наявність ОФ на кінець року 142310 142910 +600 
5 Знос ОФ на кінець року 42520 48150 +5630 
6 Коефіцієнт відновлення (р.2 / р.4) 0,15 0,09 -0,06 
7 Коефіцієнт вибуття (р.3 / р.1) 0,05 0,09 +0,04 
8 Коефіцієнт заміни (р.3 / р.2) 0,27 0,95 +0,68 
9 Коефіцієнт зносу (р.5 / р.4) 0,30 0,34 +0,04 

10 Коефіцієнт придатності (1 – р.8) 0,70 0,66 -0,04 
 

Для оцінки технічного рівня основних фондів визначається також питома вага 

прогресивного устаткування в загальній його кількості і вартості, у тому числі 

автоматичного, яке виділяється в звіті (Ф. № 11-ОЗ). 

Приклад. Виконати аналіз структури і технічного стану основних фондів. 

Фактична наявність Зміни за рік 
Початок року На кінець року № Склад основних фондів 

тис. грн. % тис. 
грн. % 

тис. 
грн. % 

1. Будівлі 10608 34,9 10785 34,6 + 177 -0,3 
2. Споруди 1665 5,5 1683 5,4 +18 -0, 1 
3. Передаточні пристрої 878 2,9 904 2,9 +26 - 
4. Машини та обладнання 16408 54,2 17018 54,6 +610 +0,4 
5. Транспортні засоби 363 1,2 374 1,2 +11 - 
6. Інструменти та інші ОФ 394 1,3 405 1,3 +11 - 
7. Всього 30272 100 31168 100 +896 - 
8. Знос основних фондів 8295 х 8758 х +463 - 
9. Коефіцієнт зносу (р.8 – р.7)  0,27  0,28 +0,01  

 
Виходячи з даних таблиці, ми спостерігаємо поліпшення структури 

підприємства, але незначно. Для поліпшення структури необхідно ще більше 

збільшити питому вагу активної частини основних фондів, це дозволить збільшити 

обсяг виробництва продукції, знизити собівартість і збільшити прибуток 
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підприємства. Необхідно також розробити заходи щодо зменшення коефіцієнта 

зносу, а це можливо при оновленні основних фондів. 

Для характеристики вікового складу і морального зносу фонди групуються за 

тривалістю експлуатації. Середній вік обладнання розраховується:                         

х = ахс *  

де х – середній вік устаткування; 

хс  – середній інтервал і-х груп обладнання; 

а – питома вага кожної групи в загальній кількості. 

Вікові групи, % до підсумку 
Вид устаткування до 5 р. 5 – 10 р. 10 – 20 р. від 20 р. 

Сер.вік 
всього 
устатк. 

Деревообробне 12,3 44,5 19,8 23,4 12,5 
Металорізальне 8,5 59,5 24,1 7,9 10,3 
Піднімально-транспортне  18,3 53,7 28,0 - 8,7 
Разом: 12,9 52,6 23,9 10,6 10,5 

 
Для характеристики стану робочих машин і обладнання, інструментів, 

застосовують групування по технічній придатності. Види угруповань:                                        

 придатне обладнання;      

 обладнання, яке потребує капітального ремонту; 

 непридатне обладнання, яке необхідно списати.  

 

5.3. Аналіз ефективності використання основних фондів. 

Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних 

засобів використовують такі показники:  

 фондовіддача – відношення обсягу виготовленої за звітний період продукції до 

середньорічної вартості основних виробничих фондів; 

 фондомісткість – обернений показник, тобто вартість ОФ, що припадає на 1 грн. 

товарної продукції 

 фондоозброєність – співвідношення середньорічної вартості ОФ до 

середньооблікової чисельності працівників у звітному періоді;     
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 рентабельність виробничих ОФ – відношення суми отриманого прибутку за 

звітний період до вартості основних виробничих фондів;       

У процесі аналізу вивчається динаміка перерахованих показників, виконання 

плану по їхньому рівню, проводяться міжгосподарські порівняння.                 

З метою більш глибокого вивчення ефективності використання ОФ показник 

фондовіддачі визначається по всіх основних фондах, фондах виробничого 

призначення й активної їхньої частини. 

Приклад. Розрахувати вплив фондовіддачі на валову продукцію. 

№ Показники План Факт + / – 
1 
2 
3 

Валова продукція, грн.  
Середньорічна вартість ОВФ, грн. 
Фондовіддача, грн. 

225200 
122300 

1,84 

230280 
121450 

1,90 

+5080 
-850 

+0,06 
 

Вплив вартості ОВФ на зміну вартості ВП: 

∆ya = ∆a  *  b0 = -850 * 1,84 = -1564,00 грн. 

Вплив фондовіддачі на величину валової продукції: 

∆yb = a1 * ∆b = 121450 * 0,06 = +7287,00 грн. 

Разом: ∆y = ∆ya + ∆yb = -1564,00 + 7287,00 = 5723 грн. 

На зміну рівня фондовіддачі впливає ряд факторів, що згруповані. Фактором 

першого рівня, що впливає на фондовіддачу ОФ, є застосування частки активної 

їхньої частини в загальній їхній сумі, зміна фондовіддачі активної частини фондів:      

Приклад. Провести аналіз впливу фондовіддачі активної частини ОФ на зміну 

обсягу продукції. 

№ Показники Минулий 
рік 

Звітний 
рік + / – 

1 Обсяг товарної продукції (грн.) 112530 118950 +6420 
2 Середньорічна вартість ОЗ (грн.) 30520 32060 +1540 
 в т.ч. машини та обладнання (грн.) 16100 15730 -370 

3 Питома вага активної частини ОЗ 0,5275 0,4906 -0,0369 
4 Фондовіддача всіх основних засобів 3,69 3,71 +0,02 
5 Фондовіддача активної частини ОЗ 6,99 7,56 +0,57 

Зміна обсягу продукції за рахунок: 
а) зміни середньорічної вартості ОЗ; 

   
-0,02 

б) питомої ваги активної частини ОЗ;   +0,1 6 

в) фондовіддачі активної частини ОЗ.    
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Економічне перетворення: 

Ф/вАЧ = Оп / АчОФ;        Ф/вАЧ = Оп / (ОФ * ПВАЧ);       Оп = ОФ * ПВАЧ * Ф/вАЧ 

Проведемо розрахунок: 

 ОФ ПВАЧ  Ф/вАЧ Оп + / – 
Минулий рік 30520 0,5275 6,99 112530  
1 підстановка 32060 0,5275 6,99 118212 +5682 
2 підстановка 32060 0,4906 6,99 109943 -8269 
3 підстановка (звітний рік) 32060 0,4906 7,56 118950 +9007 

Разом     +6420 
Рентабельність ОВФ – розраховується як відношення прибутку (П) до вартості 

основних виробничих фондів (ОВФ) : 

Р= П / ОВФ*100%. 

Приклад. Виконати аналіз впливу факторів на рентабельність ОВФ. 

Показники План Звіт + / – 
Прибуток, грн. 
Основні виробничі фонди, грн. 
Рентабельність ОВФ, % 

12500 
82000 
15,24 

15800 
76000 
20,79 

+3300 
-6000 
+5,55 

 

Визначаємо вплив методом ланцюгових підстановок. Розрахунок: 

РП = ПП / ОФП = 12500 / 82000 = 15,24 % 

РУ = ПП / ОФФ = 12500 / 76000 = 16,45 % 

РФ = ПФ / ОФФ = 15800 / 76000 = 20,79 % 

Вплив факторів: 

 вплив зміни прибутку підприємства на рентабельність:  

РФ – РУ = 20,79 – 16,45 = +4,34 % 

 вплив зміни вартості ОВФ на рентабельність: 

РУ – РП = 16,45 – 15,24 = +1,21 % 

 Загальний приріст рентабельності: 4,34 + 1,21 = +5,55 %. 

 

5.4. Аналіз виробничого устаткування. 

Після аналізу узагальнюючих показників ефективності використання ОФ 

більш докладно вивчається ступінь використання виробничих потужностей 

виробництва, окремих видів машин і обладнання.  
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Під виробничою потужністю розуміється технічно можливий випуск 

продукції, при досягнутому чи намічуваному рівні техніки і технології. Ступінь 

використання виробничих потужностей характеризується такими показниками: 

1)  Загальний коефіцієнт = відношенню фактичного чи планового обсягу 

виробництва продукції до середньорічної виробничої потужності виробництва. 

2) Інтенсивний коефіцієнт = відношенню середньодобового випуску 

продукції до середньодобової потужності виробництва. 

3)  Екстенсивний коефіцієнт = відношенню фактичного чи планового фонду 

робочого часу до розрахункового фонду робочого часу, прийнятому при визначенні 

виробничої потужності. 

Вивчається динаміка цих показників, виконання плану по їхньому рівню і 

причини їхньої зміни, такі як запровадження в дію нових потужностей і 

реконструкцію виробництва, технічного переоснащення виробництва, скорочення 

виробничих потужностей. Аналізується рівень використання виробничих площ 

підприємства, випуск продукції на 1 грн. на їм2 виробничих площ. 

Аналіз роботи обладнання базується на системі показників, що 

характеризують використання його кількості, часу роботи і потужності. 

Розрізняють: 

— наявне обладнання; 

— встановлене обладнання (здане в експлуатацію); 

— обладнання, що використовується; 

— обладнання, яке знаходиться на ремонті і на модернізації;   

— резервне. 

Найбільший ефект досягається, якщо по величині перші три групи обладнання 

приблизно однакові. Для характеристики ступеня залучення обладнання у 

виробництві розраховуються показники: 

1)  Коефіцієнт використання наявного обладнання — це відношення кількості 

використаного обладнання до кількості наявного обладнання. 

2) Коефіцієнт використання встановленого обладнання — це відношення 

кількості використовуваного устаткування до кількості встановленого устаткування. 
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Різниця між кількістю наявного і встановленого обладнання збільшується на 

плановий середньорічний виробіток продукції на одиницю обладнання — це 

потенційний резерв збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення 

кількості діючого обладнання. 

Для характеристики ступеня екстенсивного завантаження обладнання 

вивчається баланс часу його роботи. Він включає: 

1. Календарний фонд часу — це максимально можливий час роботи 

обладнання (кількість календарних днів у звітному періоді, помножених на 24 

години і на кількість одиниць встановленого обладнання); 

2. Режимний фонд часу розраховується множенням кількості одиниць 

встановленого обладнання на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість 

годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності;                         

3. Плановий фонд — це час роботи обладнання за планом, відрізняється від 

режимного часу перебування обладнання в плановому ремонті і на модернізації; 

4. Фактичний фонд відпрацьованого часу. 

Приклад. Провести аналіз використання активної частини основних засобів. 

№ Показники Обстеження 

1. 
 

2. 
3. 
 
 
 

4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
 
 
 
 

10. 
11. 

Кількість устаткування, встановленого на день обстеження, 
одиниць 
Фактично працювало устаткування, одиниць 
Відпрацьовано верстато-днів, усього: 

в т.ч.: 
в першу зміну 
в другу зміну 

Коефіцієнт змінності (3 : 1) 
Тривалість зміни (год.) 
Фонд часу відпрацьованих верстатом змін (3*5),  
верстато-годин 
Фактично відпрацьованих верстато-годин 
Використання фонду машинного часу, % 
Простої устаткування, всього: 

в т.ч.: 
цілодобові 
цілозмінні 
внутрішньозмінні 

Режимний фонд часу роботи устаткування 
Простої устаткування, % 

205 
 

198 
328 

 
185 
143 
1,6 
8 

2624 
 

2503 
95,4 
777 

 
112 
544 
121 
3280 
23,7 
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Висновок: Рівень екстенсивного використання устаткування на підприємстві 

характеризується тим, що на день обстеження не працювало 7 од-ць (198-205) = -7. 

При двозмінному режимі роботи коефіцієнт змінності становив 1,6. 

недостатньо була навантажена друга зміна. Простої устаткування досягли 23,7 % 

його режимного фонду часу роботи. За рахунок внутрішньозмінних простоїв фонд 

машинного часу роботи устаткування був використаний на 95,4 %. 

Якщо б наявне на підприємстві устаткування було б більш повно задіяним, 

або хоча б друга зміна була завантажена аналогічно першій зміні, то коефіцієнт 

змінності становив би: (185+185)/205=1,8, тобто він був би збільшений на 0,2 (1,8-

1,6 = 0,2), що б дало можливість збільшити обсяг випуску продукції. Можливий 

збільшений обсяг випуску продукції розраховується як добуток запланованого 

випуску продукції на приріст коефіцієнту змінності: 

1,8 : 1,6 * 100 – 100 = 12,5 % 

Розраховується можливий обсяг випуску продукції за рахунок зростання 

коефіцієнта змінності: 

94670 * 12,5 % : 100 = 11834 (тис. грн.) 

Отже, за рахунок збільшення коефіцієнта змінності на 0,2 % підприємство 

могло б додатково забезпечити випуск продукції на 11834 грн. 

 

 

 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів. 

2. Показники, що характеризують ефективність використання основних виробничих 

фондів. 

3. Методом ланцюгових підставок розрахувати вплив факторів на фондовіддачу 

ОВФ. 

4. Які показники характеризують ступінь використання виробничих потужностей? 

5. Аналіз балансу часу роботи обладнання. 

6. Резерви збільшення фондовіддачі і обсягу виробництва.    


