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1. Поняття про активи підприємства
В процесі виробництва продукції беруть участь три елементи: люди,
предмети, інформація. Предмети представляють собою активи підприємства,
які поділяються на необоротні та оборотні, рис. 1.

Необоротні і оборотні активи підприємства мають характерні риси.
Необоротні активи:
а). беруть участь у численних циклах виробництва;
б). в процесі виробництва зберігають, або незначно змінюють свою
форму, розміри, фізичні та хімічні властивості;
в). переносять свою вартість на готову продукцію по частинам, вході
амортизації.

Активи підприємства

100%
60-65%

35-40%

Необоротні
активи
підприємства

Оборотні
активи
підприємства

Рис 1. Склад активів підприємства
Оборотні активи:
а). беруть участь в одному циклі виробництва – повністю
споживаються у кожному новому циклі;
б). суттєво змінюють свою форму, розміри, фізичні та хімічні
властивості;
в). переносять свою вартість зразу і повністю на готову продукцію.
Необоротні активи складаються з нематеріальних активів
(конструкторська, технологічна документація, патенти, дослідницькі зразки
нових товарів тощо) і основних фондів.
Поряд з виробничими підприємство має основні невиробничі фонди:
житлові будинки, стадіони, будинки відпочинку, дитячі позашкільні заклади
та ін., які знаходяться на балансі підприємств, рис. 2. На відміну від основних
виробничих фондів вони не беруть участь у процесі виробництва.
Основні
фонди підприємства

100%
85-90%
Основні
виробничі фонди

10-15%
Основні
невиробничі фонди

Рис 2. Склад основних фондів підприємства

Основні фонди є частиною національного багатства суспільства,
грають велику роль у виробництві – вони матеріально-технічна база
суспільного виробництва. Від їх розміру, технічних показників і
використання залежать виробничі потужності підприємств. Розвиток
основних фондів підприємства збагачує процес праці, придає йому
творчий характер, підвищує продуктивність, культурно-технічний рівень і
темпи розвитку суспільства.
2. Склад і структура основних виробничих фондів
Основні виробничі фонди у залежності від призначення, речовиннонатуральної форми і характеру функцій розділяються на наступні групи:
1. будинки: виробничі корпуси цехів, приміщення лабораторій, складів,
контор та ін. Створюють умови для нормального ходу виробництва,
уберігають машини, обладнання. персонал від зовнішніх атмосферних
впливів;
2. спорудження: шляхи, естакади, мости, гідротехнічні, водопровідні,
каналізаційні та інші спорудження. Виконують функції з технічного
обслуговування виробництва;
3. передаточні пристрої: електричні, теплові, телефонні, телеграфні
сіті та ін. Здійснюють передачу електричної, теплової, механічної енергії;
4. силові машини та обладнання: генератори, електродвигуни, тур6іни,
двигуни внутрішнього згоряння та ін. Визначають рівень енергоозброєності
підприємства;
5. робочі машини і обладнання: металоріжучі і деревооброблюючі
верстати, преси, зварювальні апарати, термічні і мартенівські печі та ін. З їх
допомогою робочі діють на предмети праці, переробляючи їх в готову
продукцію;
6. транспортні засоби: електровози, тепловози, вагони, автомобілі,
електрокари та ін. Забезпечують виробничий взаємозв’язок між
структурними підрозділами підприємства, здійснюють транспортне
переміщення засобів і предметів праці, продукції і персоналу;
7. вимірювальні і регулюючі прилади і устрої, лабораторне обладнання.
Призначаються для автоматизації управління виробництвом, регулювання ,
вимірювання і контролю параметрів обладнання, режимів технологічних
процесів та ін.;
8. інструменти, виробничий і господарський інвентар.
До основних фондів відносяться тільки ті засоби праці, які беруть
участь у виробничому процесі і виконують виробничі функції. В зв’язку з
цим не відносяться до основних фондів і враховуються у складі обігових
фондів:
1. предмети, які служать менш одного року, незалежно від їх вартості;
2. предмети вартістю менш 5000 грн;
3. спеціальні інструменти і пристосування незалежно від їх вартості;

4. спеціальні одяг і взуття, незалежно від їх вартості і строку служби;
5. обладнання і машини, які враховуються як готові вироби на складах
підприємств-виробників, а також обладнання, яке потребує монтажу і яке
враховується на балансі капітального будівництва.
Співвідношення окремих груп основних фондів представляє виробничу
структуру основних фондів.
Машини і обладнання відносять до активної частини основних фондів.
Вони обслуговують основні ланки виробництва і характеризують виробничі
можливості підприємства з випуску товарів.
Будівлі,
спорудження,
інвентар
забезпечують
нормальне
функціонування активних елементів основних фондів і відносяться до
пасивної частини основних фондів.
Промисловість України має приблизну структуру основних фондів:
основні фонди, всього
в т.ч.
а) основні виробничі фонди:
1. будинки
2. спорудження
3. передаточні устрої
4. силові машини і обладнання
5. рабочі машини і обладнання
6. транспортні засоби
7. вимірювальні і регулюючі прилади і
устрої, лабораторне обладнання
8. інструменти, виробничий
і господарський інвентар
б) основні невиробничі фонди

100 %

23 %
19 %
11 %
8%
28 %
2%
2%
2%
5%

Структура основних фондів по галузям і підприємствам неоднакова і
залежить від ряду факторів. Найбільш важливими з них є: конструкторські і
технологічні особливості продукції, тип виробництва, рівень концентрації,
географічне розміщення підприємства та ін. Так, наприклад, доля будівель в
загальній вартості основних фондів найбільш велика в легкій і харчовій
промисловості (44%), споруджень - в паливній промисловості (17%),
передаточних устроїв - в електроенергетиці (32%), машин і обладнання - в
машинобудуванні (45%).
Покращити структуру основних виробничих фондів підприємства
дозволяє:
• оновлення і модернізація обладнання;
• збільшення долі прогресивних видів машин і обладнання;
• встановлення додаткового обладнання на вільних виробничих
площах;

• удосконалення управління з метою більш повного використання
основних виробничих фондів.
3. Оцінка основних виробничих фондів
У багатьох випадках: при продажі підприємства, аналізі його
господарської діяльності, визначенні виробничої потужності та ін.
проводиться оцінка основних фондів. Вона може виконуватись в натуральній
і грошовій формах. При оцінці основних фондів в натуральній формі
встановлюються, наприклад, площа цехів, їх виробнича потужність, кількість
машин і обладнання, їх продуктивність та ін. величини. Натуральними
показниками основних фондів можуть бути: об’єм і виробнича площа
будівель (м3, м 2), кількість одиниць обладнання певного призначення (шт.),
потужність обладнання (кВт) та ін. Внаслідок широкої різноманітності
основних фондів виключається можливість їх складання при використанні
натуральних показників. Тому, як правило, натуральні показники
використовуються для оцінки однотипних основних фондів , або в якості
додаткових показників при використанні вартісної оцінки.
Вартісна оцінка основних фондів є універсальною. Вона успішно
використовується для оцінки всіх груп основних фондів і їх загальних
величин. Існують наступні методи вартісної оцінки основних фондів:
1. за повною первісною вартістю;
2. за повною відновлюваною вартістю;
3. за первісною вартістю з врахуванням зносу (за первісною залишковою
вартістю);
4. за відновлюваною вартістю з врахуванням зносу (за відновлюваною
залишковою вартістю).
Повна первісна вартість основних фондів включає фактичні витрати
на їх придбання або будівництво з урахуванням доставляння, монтажу і
налагодження в цінах того року, в якому вони були введені до експлуатації.
Для конкретного елементу основних фондів вона визначається за наступною
формулою:
(1)
К перв К пр К тр К м К н ,
де К перв - повна первісна вартість елементу основних фондів, грн;
К пр - вартість придбання (купівлі, будівництва, створення) елементу
основних фондів, грн;
К тр - витрати на транспортування, грн.;
К м - витрати на монтаж, грн;
К н - витрати на налагодження, грн.
Приклад 1

Три роки тому підприємство придбало обладнання за ціною К пр 20000
грн, витрати на транспортування К тр 1000 грн, витрати на монтаж К м 500
грн, витрати на налагодження К н 500 грн.
Визначити повну первісну вартість обладнання.
Рішення:
Повну первісну вартість обладнання визначимо за формулою 1:
К перв

К пр

К тр

Км

Кн

20000 1000 500 500

22000 грн.

Внаслідок того, що на протязі часу в процесі експлуатації величина
основних фондів підприємства змінюється за рахунок вводу нових об’єктів,
або вибуття частини з них, то загальна початкова вартість основних фондів
підприємства розраховується на початок року, на кінець року і в середньому
за рік.
Первісна вартість основних фондів на кінець року визначається за
формулою:
к
п
К перв
К перв
К ввод К виб ,
(2)
к
п
К перв
, К перв
- первісна вартість основних фондів на кінець і початок року,
грн;
К ввод - вартість основних фондів, які вводяться в експлуатацію в даному
році, грн;
К виб - вартість основних фондів, які вибивають з експлуатації в даному
році, грн.
Приклад 2
На початок року первісна вартість основних фондів підприємства
п
800000грн. Впродовж року були введені в дію основні фонди
складала К перв
вартістю К ввод 150000 грн, вибили з експлуатації основні фонди вартістю
К виб 80000 грн.
Визначити первісну вартість основних фондів на кінець року.
Рішення:
Первісну вартість основних фондів на кінець року визначимо за
формулою 2:
к
К перв

п
К перв

К ввод

К виб

800000 150000 80000

870000 грн.
ср
Середньорічна первісна вартість основних фондів, К перв
, визначається
за формулою:

ср
К перв

п
К перв
.

К ввод * М ввод
12

К виб * (12 М виб )
,
12

(4.3) де М ввод , М выб - кількість

місяців роботи на протязі року заново введених або відповідно виведених
основних фондів;
12 – кількість місяців у році.

Приклад 3
На початок року первісна вартість основних фондів підприємства
п
800000грн. З 15 травня були введені основні фонди вартістю
складала К перв
К ввод 150000 грн, з 1 жовтня вибули з експлуатації основні фонди вартістю
К выб 80000 грн.
Визначити середньорічну первісну вартість основних фондів
підприємства.
Рішення:
Середньорічну первісну вартість основних фондів підприємства
визначимо за формулою 3:
К ввод М ввод К виб (12 М виб )
12
12
150000 7,5 80000 (12 9)
873750 грн.
12
12

ср
К перв

п
К перв

800000

За повною первісною вартістю основні фонди враховуються в
бухгалтерському балансі, за нею виконується аналіз їх динаміки,
визначається розмір амортизаційних відрахувань.
Певним чином характеризуючи в грошовій формі основні фонди
підприємства, повна первісна вартість не дає у той же час представлення про
дійсну вартість основних фондів на даний час.
Умови створення основних фондів мінливі. Зміна умов створення
основних фондів потребує їх переоцінки через певний проміжок часу з
врахуванням цін, діючих у даний момент. Крім того, необхідно оцінювати за
єдиними цінами діючі основні фонди з різними строками експлуатації. Це
дозволяє зробити оцінка основних виробничих фондів за повною
відновлюваною вартістю.
Повна відновлювана вартість, К відн , показує, скільки коштувало би
створення існуючих основних фондів в сучасних умовах з врахуванням
діючих на цей час цін. Вона визначає в теперішній час вартість нового
основного фонду, аналогічного тому, що експлуатується. Повна
відновлювана вартість вносить одноманітність в оцінку одних і тих же
основних фондів, створених у різні періоди часу. Однак, практичне
здійснення цього способу оцінки основних фондів пов’язане з немалими
труднощами
і
потребує
виконання
великого
обсягу
робіт
висококваліфікованим персоналом.
Для конкретного елементу основних фондів повна відновлювана
вартість визначається за формулою:
д
д
К відн К пр
К тр
К мд К нд ,
(4)
де К відн - повна відновлювана вартість елементу основних фондів, грн;
д
К пр
- вартість придбання (купівлі, будівництва, створення) діючого елементу
основних фондів в даний момент часу, грн;

д
К тр
- витрати на транспортування в даний момент часу, грн;

К мд - витрати на монтаж в даний момент часу, грн;
К нд - витрати на наладку в даний момент часу, грн.

Приклад 4
Три роки тому підприємство придбало обладнання за повною
первісною вартістю К перв 22000грн (приклад 1). В теперішній час нове
аналогічне обладнання можна придбати за ціною К прд 18000 грн, витрати на
д
800 грн, витрати на монтаж К мд 400 грн, витрати на
транспортування К тр
наладку К нд 400грн.
Визначити
повну
відновлювану
вартість
обладнання,
що
експлуатується.
Рішення:
Повну відновлювану вартість обладнання, що експлуатується,
визначимо за формулою 4:
К відн

д
К пр

д
К тр

К мд

К нд

18000 800 400 400

19600 грн.

Однак, ні повна первісна, ні повна відновлювана вартість не
враховують зносу основних фондів. Вони не дають представлення про
фактичну вартість основних фондів у певні періоди часу. Тому існують
оцінки основних фондів за первісною вартістю з врахуванням зносу (за
первісною залишковою вартістю) і відновлюваною вартістю з врахуванням
зносу (за відновлюваною залишковою вартістю).
Первісна вартість з врахуванням зносу (первісна залишкова вартість)
для конкретного елементу основних фондів визначається за формулою:
(5)
К перв. зн К перв К зн К р К мод ,
де К перв. зн - первісна вартість елементу основних фондів з врахуванням зносу,
грн;
К перв - повна первісна вартість елементу основних фондів, грн;
К зн - вартість зносу елементу основних фондів з моменту вводу його в
експлуатацію до теперішнього часу. Приймається рівною вартості елементу
основних фондів , перенесеної на готовий товар (амортизації) за період
експлуатації, що пройшов, грн;
К р - витрати на ремонти елементу основних фондів за період експлуатації,
що пройшов, грн;
К мод - витрати на модернізацію елементу основних фондів за період
експлуатації, що пройшов, грн.
Приклад 5

Три роки тому підприємство придбало обладнання за повною
первісною вартістю К перв 22000 грн (приклад 1). Вартість зносу обладнання
(величина амортизаційних відрахувань) за три роки, що пройшли, склала
К зн 12400 грн. Витрати на ремонти за період експлуатації, що пройшов,
К р 4000 грн. Витрати на модернізацію обладнання за три роки, що
пройшли, К мод 1000 грн.
Визначити первісну вартість обладнання з врахуванням зносу (первісну
залишкову вартість).
Рішення:
Первісну вартість обладнання з врахуванням зносу (первісну
залишкову вартість ) визначимо за формулою 5:
К перв. зн

К перв

К зн

Кр

К мод

22000 12400 4000

1000 14600 грн.

В
даний момент часу обладнання враховується бухгалтерією
підприємства за первісною вартістю з врахуванням зносу (первісною
залишковою вартістю) К перв.зн 14600 грн.
Облік основних фондів за первісною вартістю з врахуванням зносу
здійснюється бухгалтерією підприємства в інвентарних картах і
бухгалтерському балансі. Це залишкова балансова вартість основних фондів
в даний момент часу, яка офіційно враховується в бухгалтерських
документах. Змінювати величину первісної залишкової вартості основних
фондів в зв’язку з інфляційними процесами та іншими факторами самостійно
підприємстві не дозволяється і виконується тільки за розпорядженням уряду
у відповідності з діючими нормативними матеріалами.
Первісна вартість з урахуванням зносу хоча і відображає зміни вартості
елементу основних фондів в зв’язку з його зносом, ремонтами і
модернізацією, але, безумовно, не встигає за ринковими змінами цін на
основні фонди. Тому і не є точним відображенням ринкової вартості
елементу основних фондів в даний момент часу. Цей недолік дозволяє
виправити оцінка основних фондів за відновлюваною вартістю з врахуванням
зносу (відновлювана залишкова вартість).
Відновлювана вартість з врахуванням зносу (відновлювана залишкова
вартість) для конкретного елементу основних фондів визначається за
формулою:
К відн. зн

К відн

К зн

Кр

К мод ,

(6)
де К відн. зн - відновлювана вартість елементу основних фондів з врахуванням
зносу, грн.;
К відн - повна відновлювана вартість елементу основних фондів, грн;
К зн - вартість зносу елементу основних фондів з моменту вводу його в
експлуатацію до теперішнього часу. Приймається равною вартості елементу

основних фондів , перенесеної на готовий товар(амортизації) за період
експлуатації, що пройшов, грн;
К р - витрати на ремонти елементу основних фондів за період експлуатації,
що пройшов, грн;
К мод - витрати на модернізацію елементу основних фондів за період
експлуатації, що пройшов, грн.
Приклад 6
Повна відновлювана вартість обладнання, що було придбано три роки
тому і знаходилось в експлуатації, в даний момент часу складає К відн 19600
грн (приклад 4). Вартість зносу обладнання (величина амортизаційних
відрахувань) за три роки, що пройшли, дорівнює К зн 12400 грн. Витрати на
ремонт за період експлуатації К р 4000 грн. Витрати на модернізацію
обладнання за три роки, що пройшли К мод 1000 грн.
Визначити відновлювану вартість обладнання з врахуванням зносу
(відновлювану залишкову вартість).
Рішення:
Відновлювану
вартість
обладнання
з
врахуванням
зносу
(відновлювану залишкову вартість) визначимо за формулою 6:
К відн. зн

К відн

К зн

Кр

К мод

19600 12400 4000

1000 12200 грн.

Відновлювана вартість обладнання з врахуванням зносу визначає
орієнтовну ринкову ціну цього обладнання.
Оцінка основних фондів за первісною і відновлюваною вартістю з
врахуванням зносу набуває особливої актуальності при вирішенні питання
про доцільність подальшої експлуатації малоефективних основних фондів і
можливості їх продажу.
4. Зношування основних виробничих фондів
У ході функціонування основні фонди зношуються. Розрізнюють
фізичне і моральне зношування основних фондів. По мірі функціонування
основні фонди зношуються.
Фізичне зношування – це зниження споживчої вартості основних
фондів внаслідок втрати їх технічних і експлуатаційних властивостей.
Фізичний знос основних фондів має місце не тільки в процесі їх експлуатації.
але і в період їх бездіяльності під впливом сил природи (викрашування,
корозія та ін. ). В результаті фізичного зносу основні фонди можуть прийти у
стан повної або часткової непридатності. Фізичний знос усувається
проведенням ремонтів або повною заміною основних фондів.
Моральне зношування – це втрата основними фондами своєї споживчої
вартості внаслідок:

1. здешевлення відтворення основних фондів (моральний знос першої
форми);
2. появлення на ринку нових більш прогресивних і економічно
ефективних основних фондів (моральний знос другої форми).
Приклад 7
Підприємство придбало вантажний автомобіль за ціною 100000 грн. На
протязі трьох років автомобіль мало експлуатувався, своєчасно проводилось
його ремонтне обслуговування. Фізичний знос автомобіля був практично
відсутній. Через три роки ціна на ринку на подібні автомобілі знизилась до
80000 грн.
Визначити, за якою ціною внаслідок морального зносу першої форми
підприємство зможе продати автомобіль.
Рішення:
Внаслідок того, що в теперішній час новий автомобіль можна придбати
за 80000 грн, то автомобіль, який експлуатується три роки і практично не має
фізичного зносу, можна буде продати за ціною, безумовно, нижче 80000 грн.
Таким чином, внаслідок морального зносу першої форми вартість
автомобіля знизилась більше, ніж на 20000 грн.
Приклад 8
Підприємство придбало вантажний автомобіль за ціною 100000 грн. На
протязі трьох років автомобіль мало експлуатувався , своєчасно проводилось
його ремонтне обслуговування. Фізичний знос автомобіля був практично
відсутній. Через три роки на ринок почали поставлятися подібні автомобілі з
витратою палива 30% нижче, ніж у тих, що випускалися раніше. Ціна нового
автомобіля залишилася дотеперішньою – 100000 грн.
Визначити. За якою ціною внаслідок морального зносу другої форми
підприємство зможе продати автомобіль.
Рішення:
Витрати на паливо складають до 80% загальних експлуатаційних
витрат автомобіля. Таким чином, у автомобіля, що експлуатується, загальна
величина експлуатаційних витрат орієнтовно на 24% буде вищою, ніж у
нового автомобіля. В зв’язку з цим, ціна автомобіля, що експлуатується, при
його можливому продажу буде не менше ніж на 24% може бути нижче ціни
нового автомобіля.
Таким чином, внаслідок морального зносу другої форми вартість
автомобіля знизилась більш ніж на 24000 грн.
В сучасних умовах все більше значення набуває врахування
морального зносу. Поява нових, більш сучасних основних фондів часто
робить економічно доцільним заміну старих основних фондів ще до моменту
їх повного фізичного зносу. Зменшення впливу, або повне усунення
морального зносу досягається шляхом модернізації або повної заміни
основних фондів.

5. Амортизація основних виробничих фондів
Амортизацією основних виробничих фондів називається процес
переносу вартості основних фондів на вироблену продукцію в цілях
накопичення грошових коштів для проведення ремонтів, модернізації і
повної заміни основних фондів. Амортизація представляє собою грошове
вираження вартості, яка втрачається основними фондами при їх фізичному
або моральному зносах.
Загальна величина вартості, яка списується у вигляді амортизаційних
відрахувань за строк служби елементу основних фондів, А , визначається:
(7)
A К перв К р К мод К лікв ,
де К перв - повна первісна вартість елементу основних фондів, грн;
К р - вартість ремонтів елементу основних фондів, грн;
К мод - вартість модернізації елементу основних фондів, грн;
К лікв - ліквідаційна вартість елементу основних фондів, грн.
Амортизаційні відрахування включаються у собівартість продукції,
відшкодовуються при одержанні доходу від продажу продукції,
накопичуються на спеціальному банківському рахунку підприємства і
формують амортизаційний фонд. Процес амортизації фінансово забезпечує
відтворення основних фондів, що сприяє зміцненню економічної безпеки
підприємства і держави.
У різні періоди часу і різних країнах в практиці господарської
діяльності найбільш широко використовуються три методи визначення
амортизаційних відрахувань: метод прямолінійного списання вартості, метод
суми одиниць продукції, метод зменшення залишку.
Метод прямолінійного списання вартості
При цьому методі загальна величина вартості амортизації списується
на готову продукцію рівними річними долями амортизаційних відрахувань
на протязі амортизаційного періоду елементу основних фондів.
Річна величина амортизації основного фонду дорівнює
AГ

A
,
T

(8)

де Т - нормативний строк служби (амортизаційний період) елементу
основних фондів, років.
Відношення річної величини амортизації до повної початкової вартості
елемента основних фондів, представлене у відсотках, називається нормою
амортизації. Норма амортизації показує, яку долю повної початкової вартості
щорічно переносить елемент основних фондів на вироблену продукцію.
Розрахунок норми амортизації здійснюється за формулою:
H ам

Aг
100%
К перв

Т

A
100%
К перв

К перв

Кр

К мод

К лікв

Т К перв

100%

(9)

Річні норми амортизації за видами основних фондів затверджуються і
вводяться у дію на території держави постановами уряду. Тоді, на практиці,
річна величина амортизації визначається за формулою:
АГ

К перв Н ам

(10)

100

Приклад 9
Підприємство придбало обладнання за повною початковою вартістю
К перв 100000грн. Витрати на ремонти впродовж строку служби обладнання
К р 30000грн. Витрати на модернізацію обладнання К мод 15000грн.
Ліквідаційна вартість обладнання К лікв 5000грн. Нормативний строк служби
Т 7 років.
Визначити норму амортизації і встановити, як за роками служби буде
проходити процес амортизації обладнання за методом прямолінійного
списання вартості.
Рішення:
1. Загальну величину вартості, що списується, (амортизації) визначимо за
формулою 7:
А

К перв

Кр

К мод

К лікв

100000 30000 15000

5000 140000 грн.

2. Річну величину амортизації визначимо за формулою 8:
Ар

А
Т

140000
20000 грн.
7

3. Норму амортизації визначимо за формулою 9:
Н ам

Аг
100%
К перв

20000
100%
100000

20%.

4. Практичні розрахунки процесу амортизації обладнання за методом
прямолінійного списання вартості наведемо в табл.1.
Таким чином, списання вартості і накопичення амортизації проходить
рівними річними долями амортизації А р =
= 20000 грн.
Таблиця 1
Процес амортизації обладнання
за методом прямолінійного списання
Рі Розраху Річні
Накопич Списана
к
нок
амортизаці ена
вартість,
річної
йні
амортиз грн
амортиз відрахуван ація, грн

ації
1

ня, грн
20
20000
100000

20000

120000

100

2

20
100000
100

20000

40000

100000

3

20
100000
100

20000

60000

80000

4

20
100000
100

20000

80000

60000

5

20
100000
100

20000

20
100000
100

20000

20
100000
100

20000

6

7

40000
100000
20000
120000
0
140000

Метод суми одиниць продукції
При цьому методі величина амортизації в i-му році, Арi , пропорційна
фактичному випуску продукції в цьому році і визначається за формулою:
А рi

N рi

А
N общ

,

(11)

де А - загальна величина амортизації, грн;
N общ - загальний розрахунковий обсяг виробництва продукції за відповідний
період, шт;
N рi - фактичний обсяг виробництва продукції в i-му році, шт/год.
Приклад 10
Для виконання господарського проекту з виробництва продукції
підприємство придбало обладнання за повною початковою вартістю
К перв 100000грн. Витрати на ремонт обладнання впродовж строку його
служби К р 30000 грн. Витрати на модернізацію К мод 15000 грн.
Ліквідаційна вартість обладнання К лікв 5000 грн. Загальний розрахунковий
обсяг виробництва продукції встановлений у розмірі N общ 200000 шт, у тому
числі за роками виробництва: перший рік N р1 50000 шт; другий рік
N р 2 70000 шт; третій рік N р3 45000 шт; четвертий рік N р 4 35000 шт.

Визначити, як буде проходити процес амортизації обладнання за
методом суми одиниць продукції.
Рішення:
1. Загальну величину амортизації визначимо за формулою 7:
А

К перв

Кр

К мод

К лікв

100000 30000 15000

5000 140000 грн.

2. Величини амортизації обладнання за роками виробництва продукції
визначимо за формулою 11 і зведемо у табл. 2.
Таблиця 2
Процес амортизації обладнання за
методом суми одиниць продукції
рі Фактични Річні
Накопич Списан
к
й обсяг амортизаці ена
а
виробниц йні
амортиз вартіст
тва, шт
відрахуван ація, грн ь, грн
ня, грн
1
50000
35000
35000 105000
2
70000
49000
84000
56000
3
45000
31500
115500
24500
4
35000
24500
140000
0
Таким чином, за методом суми одиниць продукції списання вартості і
накопичення амортизації проходить нерівномірно. Пропорційно річним
обсягам виробництва.
Метод зменшення залишку
Нині в Україні для нарахування амортизації використовують метод
зменшення залишку. У відповідності з цим методом всі основні фонди
підрозділяються на три групи, по кожній з яких встановлюється відповідна
норма амортизації. В групу 1 включаються: будинки, спорудження,
передаточні устрої. Для основних фондів групи 1 встановлена норма
амортизації Н ам 5% . В групу 2 включаються: силові машини і обладнання,
робочі машини і обладнання, транспортні засоби, вимірювальні і регулюючі
прилади і засоби, лабораторне обладнання, інструменти, виробничий і
господарський інвентар. Для основних фондів групи 2 встановлена норма
амортизації Н ам 25% . В групу 3 включаються всі інші основні фонди, які не
увійшли до груп 1 і 2. Для основних фондів групи 3 встановлена норма
амортизації Н ам 15% .
При цьому методі річна величина амортизації элементу основних
фондів визначається за формулою:
Аг

К перв. зн Н ам
100

,

(12)

де А р - річна величина амортизації элементу основних фондів, грн/рік;

- початкова вартість з врахуванням зносу (початкова остаточна
вартість) елементу основних фондів, грн;
Н ам - норма амортизації, %.
К перв . зн

Приклад 11
Підприємство придбало обладнання за повною початковою вартістю
К перв 100000 грн. Встановлена норма амортизації (основний фонд входить у
групу 2) Н ам 25% .
Визначити, як буде проходити процес амортизації обладнання за
методом зменшення залишку.
Рішення:
Річні величини амортизації визначимо за формулою 12, результати
розрахунків зведемо у табл. 3.
Таблиця 3
Процес амортизації обладнання за
методом зменшення залишку
Рі Розрахунок Річні
Накопи Баланс
к
річної
амортиз чена
ова
амортизації аційні
амортиз вартіст
відраху ація,
ь
вання,
грн
обладн
грн
ання,
грн
1
2
3

25
100000
100
25
75000
100
25
56250
100

25000

25000

75000

18750

43750

56250

14063

42187
57813

4

25
42187
100

10547

31640
68360

5

25
31640
100

7910

23730
76270

Таким чином. За методом зменшення залишку при рівних річних
нормах проходить прискорена амортизація основних фондів.
6. Показники використання основних виробничих фондів
Розрізнюють показники використання основних фондів: загальні і
часткові.

Загальні показники залежать від багатьох факторів виробництва (рівень
спеціалізації, обсяг випуску продукції, структура основних фондів та ін. ) і
представляють собою кінцевий результат використання деякої сукупності
основних фондів. До загальних показників використання основних фондів
відносяться: фондовіддача основних фондів, фондоємність продукції,
фондоозброєність праці.
Фондовіддача основних фондів – показник використання основних
виробничих фондів підприємства, який визначається як відношення річного
випуску валової, товарної або реалізованої продукції до середньорічної
вартості основних виробничих фондів підприємства:
Qв , Qт , Q р

Фв

ср
К перв

(13)

,

де Ф в - фондовіддача основних виробничих фондів, грн/1 грн;
Qв , Qт , Q р - відповідно. Річний обсяг валової, товарної або реалізованої
продукції підприємства, грн/год;
ср К перв
середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.
Величина фондовіддачі показує випуск продукції в грн на 1 грн
вартості основних виробничих фондів. Підвищення фондовіддачі – важлива
господарська задача підприємства. Фондовіддача повинна мати тенденцію до
підвищення.
Приклад 12
Річний обсяг товарної продукції на підприємстві склав Qт 800000
ср
320000 грн.
грн,середньорічна вартість основних виробничих фондів К перв
Визначити фондовіддачу основних фондів.
Рішення:
Розрахунок показника фондовіддачі проводимо за формулою 13:
Фв

Qт
ср
К перв

800000
320000

2,5 грн/1 грн.

Фондоємнісь продукції – показник використання основних виробничих
фондів підприємства, який визначається як відношення середньорічної
вартості основних виробничих фондів підприємства до річного випуску
валової, товарної або реалізованої продукції:
Фе

ср
К перв

Qв , Q т , Q р

.

(14)

Величина фондоємності показує вартість основних виробничих фондів
в грн, необхідних для створення 1 грн продукції (валової, товарної або
реалізованої). Показник фондоємності зручно використовувати для
розрахунку капіталовкладень у нові господарські проекти в залежності від
обсягів господарської діяльності. Фондоємність повинна мати тенденцію до
зниження.

Приклад 13
Річний обсяг товарної продукції на підприємстві склав Qт 800000 грн,
ср
320000грн.
середньорічна вартість основних виробничих фондів К перв
Визначити фондоємність продукції підприємства.
Рішення:
Розрахунок показника фондоємності проводимо за формулою 14:
Фе

ср
К перв

320000
0,4 грн/1 грн.
800000

Qт

Фондоозброєність праці визначається відношенням середньорічної
вартості основних виробничих фондів до чисельності робітників
промислово-виробничого персоналу підприємства:
Фоз

ср
К перв

Np

(15)

,

де Фоз - фондоозброєність праці на підприємстві, грн/1 роб;
ср
К перв
- середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн;
N р - чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства, роб.
Фондоозброєність повинна мати тенденцію до підвищення, що сприяє
зростанню продуктивності праці.

ср
К перв

Nр

Приклад 14
Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства
320000грн. Чисельність робітників промислово-виробничого персоналу
32 чел.
Визначити фондоозброєність праці на підприємстві.
Рішення:
Розрахунок показника фондоозброєності проводимо за формулою 15:
Фоз

ср
К перв

Nр

320000
10000 грн/1 чел.
32

Часткові показники характеризують рівень використання окремих
елементів основних фондів. Ці показники визначаються і аналізуються в
цілях оцінки різних елементів рівня використання основних фондів і
виявлення в кожному окремому випадку резервів підвищення ефективності
їх використання.
До часткових показників використання основних фондів відносяться:
- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, К е ;
- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, К і ;

- інтегральний коефіцієнт використання обладнання, К інт ;
- коефіцієнт змінності роботи обладнання, К зм ;
- випуск продукції на одиницю обладнання, Вод ;
- зняття продукції з 1 м2 виробничої площі, В м .
2

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання, К е , характеризує
рівень використання його за часом; визначається по кожній групі
однотипного обладнання або по окремим одиницям машин і обладнання за
формулою:
Ке

Т фак
Т реж

,

(16)

де Т фак - фактично відпрацьований обладнанням час, год;
Т реж - режимний фонд часу (час його можливого використання), год.
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, К і , характеризує
рівень використання його потужності, визначається за формулою:
Кі

N фак
N пасп

,

(17)

де N фак - фактична кількість продукції, яка виготовляється на даному
обладнанні за одиницю часу (година, зміна, доба, місяць та ін. ), шт.;
N пасп - кількість продукції, яка повинна бути виготовлена на даному
обладнанні за ту ж одиницю часу у відповідності з паспортною
характеристикою, шт.
Інтегральний коефіцієнт використання обладнання, К инт , характеризує
рівень використання обладнання за потужністю і часу; визначається за
формулою:
К інт К е К і ,
(18)
Приклад 15
Одиниця обладнання у відповідності з встановленим режимом повинна
працювати за добу дві зміни, К зм =2, при тривалості зміни, t см 8 ч. Фактично
обладнання працює за добу , Т фак = 12 год. Годинна продуктивність
обладнання, П ч = 10 деталей/год. Фактично за добу на даній одиниці
обладнання було виготовлено,
N фак = 100 деталей/доба.
Визначити: коефіцієнт екстенсивного використання обладнання,
коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, інтегральний коефіцієнт
використання обладнання.
Рішення:
1. Розрахунок коефіцієнту екстенсивного використання обладнання
проводимо за формулою 16:

Ке

Т фак

Т фак

Т реж

К зм t зм

12
2 8

0,75;

2. Розрахунок коефіцієнту інтенсивного
проводимо за формулою 17:
Кі

N фак

N фак

N пасп

П ч Т фак

100
10 12

Ке Кі

обладнання

використання

обладнання

0,83;

3. Розрахунок інтегрального
проводимо за формулою 18:
К інт

використання

коефіцієнту

0,75 0,83 0,62.

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання дорівнює:
К е 0,75 і свідчить про те, що 25% часу обладнання простоює.
Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання дорівнює: К і 0,83 і
свідчить про те, що в зв’язку з порушенням режимів роботи на 17% знижені у
порівнянні з паспортними можливості обладнання з потужності.
Інтегральний коефіцієнт використання обладнання дорівнює: К інт 0,62
і свідчить про те, що загальні можливості обладнання ( як за часом, так і за
потужністю) недовикористовуються на 38%.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання, К зм , визначається за
формулами:
приблизно:
К зм

nI

n II n III
,
nвст

(19)

з підвищеною точністю:
3

m

j 1

i 1

ni c j
К зм

nвст

,

(20)

де nІ , nІІ , nІІІ - кількість одиниць обладнання, які працюють відповідно, у 1,2,3ю зміни, шт.;
n вст - кількість одиниць обладнання, які встановлені у підприємстві або його
підрозділах, шт;
n i - кількість одиниць обладнання в i-й групі, шт;
c j - доля зміни, впродовж якої працює, n i , одиниць обладнання, змінюється
від 0 до 1;
m - кількість груп обладнання;
j - кількість змін за добу.
Коефіцієнт змінності показує , скільки змін в середньому кожна
одиниця обладнання працює за добу.
Приклад 16
а) На дільниці встановлено 20 верстатів; з них у першу зміну працюють
20 верстатів; у другу – 16; у третю – 10.

б) На дільниці встановлено 20 верстатів. На протязі першої зміни
працюють всі 20 верстатів. На протязі другої – 10 верстатів працюють по 8
годин, 6 верстатів – по 6 годин. На протязі третьої зміни 5 верстатів
працюють по 8 годин; 3 верстати – по 6 годин; 2 верстати – по 4 години.
Визначити коефіцієнт змінності роботи верстатів на дільниці.
Рішення:
а) приблизно коефіцієнт змінності роботи верстатів визначимо за
формулою 19:
nІ

К зм

n ІІ n ІІІ
nвст

20 16 10
20

2,3;

б) з підвищеною точністю коефіцієнт змінності роботи верстатів
визначимо за формулою 20:
3

m

ni c j
j 1 i 1

К зм

nвст

6
6
(20 1) (10 1 6 ) (5 1 3
8
8
20

4
2 )
8

2,14.

Випуск продукції на одиницю обладнання визначається за формулою:
Вод

Qв
,
nвст

(21)

де Вод - річний випуск продукції на одиницю обладнання річний випуск
продукції на одиницю обладнання, грн/1 об.-рік;
Q в - річний випуск валової продукції на групі обладнання, грн;
n вст - кількість одиниць встановленого обладнання у групі, шт.
Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі визначається за формулою:
Вм2

Qв
,
S

(22)

де В м - річне зняття продукції з 1 м 2 виробничої площі, грн/1 м 2 - рік;
S – виробнича площа, м 2 .
2

Приклад 17
Річний випуск валової продукції цеха складає Qв 5 млн. грн/рік. В
цеху встановлено nвст 80 одиниць обладнання. Виробнича площа цеху
S 1600 м 2 . Визначити: 1. Випуск продукції на одиницю обладнання; 2.
Зняття продукції з 1 м 2 виробничої площі.
Рішення:
1. Випуск продукції на одиницю обладнання визначимо за формулою 21:
Вод

Qв
nвст

5000000
62500грн/1 об.-рік.
80

2. Зняття продукції з 1 м 2 виробничої площі визначимо за формулою 22:
Вм2

Qв
S

5000000
3125 грн/1 м 2 -рік.
1600

7. Основні напрями покращення використання основних фондів
Виділяють екстенсивний і інтенсивний напрями покращення
використання основних фондів.
Екстенсивний напрям покращення використання основних фондів
передбачає, що з одного боку, буде збільшений час роботи діючого
обладнання у календарний період, з іншого – підвищена частина діючого
обладнання у складі всього обладнання, яке є на підприємстві.
Екстенсивне покращення використання основних фондів досягається:
- скороченням і ліквідацією простоїв обладнання на основі підвищення якості
ремонтного обслуговування обладнання, своєчасного забезпечення
основного виробництва робочою силою, сировиною, паливом, та іншими
засобами, необхідними для безперервної роботи обладнання;
- зменшенням кількості зайвого обладнання і швидким введенням у
виробничий процес невстановленого обладнання.
Більш широкі можливості має інтенсивний напрям покращення
використання основних фондів. Він передбачає збільшення випуску
продукції без росту основних фондів і чисельності працюючих за рахунок:
- модернізації існуючого або використання нового високопродуктивного
обладнання;
- удосконалення технології виробництва;
- скорочення строків досягнення номінальної продуктивності обладнання;
- підвищення кваліфікації і професійної майстерності персоналу;
- поліпшення структури основних виробничих фондів;
- удосконалення управління виробництвом.

