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АНОТАЦІЯ 

 

Колісник Н.А. Управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020.  

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 

положень та практичних рекомендацій щодо управління основними засобами 

на підприємствах переробної галузі.  

У першому розділі «Теоретичні засади управління основними засобами на 

підприємствах» сформульовано власне бачення поняття «управління основними 

засобами підприємств»; удосконалено науково-методичний підхід до 

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі; удосконалено алгоритм побудови та 

впровадження системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі; розвинуто трактування дефініцій «система 

управління використанням основних засобів підприємств», «механізм 

управління використанням основних засобів підприємств». 

Запропоновано поняття «управління основними засобами підприємств», 

під яким розглянуто систему взаємопов’язаних елементів, що направлена на 

організацію процесів формування, оновлення, використання основних засобів, 

планування, регулювання, моніторинг, контроль, прогнозування, оптимізацію 

та реорганізацію їх використання, продовження терміну корисної служби, 

прийняття дієвих управлінських рішень шляхом використання методів 

управління, що має за мету зростання конкурентоспроможності, отримання 

економічного ефекту, забезпечення довгострокового стабільного 

функціонування, досягнення намічених темпів зростання за умови врахування 

змін внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз, ризиків, внутрішніх 
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можливостей та наявного потенціалу підприємств, достатності інформаційного 

забезпечення.  

У рамках наукового дослідження удосконалено науково-методичний 

підхід до визначення факторів впливу на управління використанням основних 

засобів підприємств переробної галузі, в основі якого було визначено фактори 

впливу, які поділено на внутрішні та зовнішні. Даний підхід дозволяє 

проаналізувати вплив факторів на ефективність управління використанням 

основних засобів, визначити можливі втрати, сформувати шляхи подолання їх 

негативного впливу з метою підвищення ефективності управління основними 

засобами та конкурентоспроможності підприємств переробної галузі.  

Удосконалено алгоритм побудови та впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі та 

розвинуто трактування дефініцій: «система управління використанням 

основних засобів підприємств», яке містить набір підсистем, елементів та дій, 

реалізація яких дозволить визначити завдання та мету, організувати процес 

управління основними засобами на підставі впливу керуючої підсистеми на 

керовану, фінансового, програмного, технічного забезпечення, що 

гарантуватиме підвищення ефективності використання основних засобів, 

перетворення ресурсів, інформації в забезпеченість обладнанням, продукцію, 

отримання доходу; «механізм управління використанням основних засобів 

підприємств», який розглянуто як складову системи управління, що містить 

компоненти (інформаційне, правове, кадрове, ресурсне забезпечення 

підприємств, забезпечення основними засобами) та підсистеми, що дозволяє 

налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, створити умови для 

виконання завдань, сформованої мети, коригувати внутрішні фактори, які 

здійснюють вплив на управління та використання основних засобів.  

Визначено, що даний алгоритм містить набір взаємопов’язаних етапів, 

сформовано на підставі дотримання системного, процесного, ситуаційного, 

функціонального, вибіркового підходів та дозволив визначити послідовність 

етапів формування системи та механізму управління, порядок їх впровадження 
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та їх практичне застосування на підприємстві дає змогу сформувати напрямки 

покращення управління використанням основних засобів, оптимізувати їх 

використання, що сприятиме отриманню економічного ефекту, підвищенню 

ефективності фінансово-господарської діяльності в довгостроковому періоді.  

У другому розділі «Дослідження ефективності управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі» проведено аналіз ефективності 

використання основних засобів на підприємствах переробної галузі; 

удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі; здійснено оцінку результативності управління використанням основних 

засобів на підприємствах переробної галузі.  

Визначено, що на підприємствах переробної галузі існують проблеми із 

використанням основних засобів, оскільки у 2018 р. найкраща ситуація за 

проаналізованими показниками спостерігається на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», незначне погіршення показників відбулося на 

ТОВ «Сватівська олія» та зниження всіх показників відбулося на підприємстві 

Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс».  

Відповідно до отриманих результатів дослідження було встановлено, що 

на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2018 р. відносно 2017 р. 

підвищився показник фондоозброєності на 1,32 рази, спостерігається зниження 

коефіцієнта зносу основних засобів на 19,84%, зростання коефіцієнта 

придатності основних засобів на 15,62%. Одночасно, на підприємстві 

ТОВ «Сватівська олія» у 2018 р. проти 2017 р. підвищилася фондомісткість на 

60,60% та фондоозброєність на 66,51%, зменшився коефіцієнт зносу основних 

засобів на 3,55%, знизилася фондовіддача на 37,74%.  

Встановлено, що впровадження інструментів управління на 

підприємствах переробної галузі дозволить підвищити ефективність управління 

основними засобами та дасть змогу отримати бажані ефекти. Доведено, що на 

підприємствах переробної галузі існує потреба в оцінці ефективності 

управління основними засобами.  
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Удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі (ОРУВОЗППГ), що базується на використанні збалансованого, 

інтегрального підходів, передбачає оцінку групи використання, управління, 

забезпечення основними засобами. Даний підхід передбачає визначення 

інтегрального показника за кожною групою та результативності управління 

використанням основних засобів на підставі методу регресійного аналізу, що 

дозволяє проаналізувати ефект від впровадження інструментів управління.  

Апробація теоретико-методичного підходу проведена на досліджуваних 

підприємствах, зокрема на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ТОВ «Сватівська олія» та розраховано інтегральні показники за групою 

використання, управління, забезпечення та інтегральний показник 

результативності управління використанням основних засобів. Проведений 

аналіз показав, що на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

значення інтегрального показника результативності управління використанням 

основних засобів знаходиться в межах від 0 до 1 та має тенденцію до зростання 

у 2018 р. відносно 2017 р. на 0,26%, а також відбулося зростання інтегральних 

показників за аналізованими групами; на ТОВ «Сватівська олія» інтегральний 

показник результативності управління використанням основних засобів у 

2018 р. відносно 2017 р. виріс на 24,44%, але відбулося скорочення 

інтегральних показників за іншими групами. Практичне використання підходу 

дозволило визначити переваги, недоліки, сильні та слабкі сторони процесу 

управління, здійснити оцінку результативності управління, ефективності 

використання інструментів управління, сформувати заходи з підвищення 

результативності управління діяльністю підприємств в довгостроковому 

періоді.  

У третьому розділі «Методичні підходи до удосконалення управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі» удосконалено модель 

управління основними засобами підприємств переробної галузі; удосконалено 

методичний підхід до прогнозування ефективності управління основними 
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засобами на підприємствах переробної галузі; проведено розрахунок прогнозу 

рівня ефективності управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі.   

Для успішного функціонування підприємств переробної галузі, 

підвищення ефективності управління основними засобами, результативності їх 

використання доцільним є впровадження моделі управління, що сприятиме 

систематизації, визначенню послідовності управління основними засобами.  

У роботі удосконалено модель управління основними засобами 

підприємств переробної галузі, в основі якої закладено використання 

процесного, комплексного підходів, враховано змінність ринкового 

середовища, особливості функціонування підприємств та яка складається із 

ряду взаємопов’язаних блоків, дозволяє здійснити управління основними 

засобами. Використання моделі управління дозволить сформувати напрями 

покращення управління основними засобами, досягнути позитивних зрушень в 

управлінні, підвищити його результативність, визначити ризики та загрози, 

покращити показники виробничої, господарської, фінансової діяльності та 

забезпечить успішне функціонування підприємств переробної галузі.  

Обґрунтовано, що поряд з оцінкою результативності управління 

використанням основних засобів доцільним є здійснення прогнозування 

очікуваних результатів від управління основними засобами задля визначення 

проблем, своєчасного їх розв’язання, прийняти якісних рішень.  

Удосконалено методичний підхід до прогнозування ефективності 

управління основними засобами на підприємствах переробної галузі, який 

побудовано шляхом дотримання етапів здійснення та визначено три групи 

показників, що дозволяє здійснити прогноз ефективності управління основними 

засобами. Методичний підхід апробовано на підприємствах ТОВ «Сватівська 

олія», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод».  

Здійснено прогноз трьох груп показників підприємства ТОВ «Сватівська 

олія» для 2019-2020 рр. на підставі використання функції СРЗНАЧ, 

кореляційно-регресійного аналізу, функції ПРЕДСКАЗ, лінійного тренду. У 
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2019 р. прогнозне значення ефективності використання основних засобів дещо 

зменшується та у 2020 р. відбувається його зростання. Визначено, що більш 

достовірні прогнозні розрахунки отримано на підставі функції ПРЕДСКАЗ, 

оскільки відповідають реаліям діяльності підприємства та підтверджуються 

достовірністю показника детермінації R, який наближається до 1.  

За результатами проведеного дослідження для ТОВ «Сватівська олія» 

визначено прогнозне значення ефективності управління основними засобами, 

яке у 2019-2020 рр. зменшилося та прогнозне значення ефективності фінансово-

господарської діяльності, яке дещо покращилося.  

Встановлено, що на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

склалася краща ситуація, ніж на ТОВ «Сватівська олія» та відповідно до 

прогнозних даних за показниками використання основних засобів, показниками 

управління основними засобами, показниками фінансово-господарської 

діяльності, результатами рейтингової оцінки у 2020 р. відносно 2019 р. 

підвищилася ефективність управління основними засобами, їх використання, 

відбулося зростання результатів фінансово-господарської діяльності та 

доцільно надалі використовувати інструменти управління основними засобами, 

що вплине на результати діяльності.  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», Дочірнє підприємство з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс», ТОВ «Сватівська олія», а також 

використано під час викладання дисциплін: «Системний аналіз та діагностика 

стану підприємства», «Оцінка і розвиток бізнесу», «Конкурентний аналіз та 

діагностика стану підприємства», «Організація та управління системою 

фінансово-економічної безпеки підприємства».  

Ключові слова: основні засоби, управління основними засобами, 

управління використанням основних засобів, фактори впливу, система і 
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механізм управління, результативність, модель управління, прогнозування 

ефективності управління.  

 

ANNOTATION    

Kolisnyk N.A. Fixed assets management at processing industry enterprises. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020.  

The thesis is devoted to improvement of theoretical and methodical provisions and 

practical recommendations on fixed assets management at processing industry enterprises. 

The first chapter «Theoretical fundamentals of fixed assets management at 

processing industry enterprises» formulates its own vision of the concept of «fixed assets 

management of enterprises»; the scientific and methodological approach to determination 

of the factors of influence on fixed assets management of processing industry enterprises 

was improved; the algorithm for building and implementing of the system and mechanism 

of fixed assets management at processing industry enterprises was improved; the 

interpretation of the definitions «management system of fixed assets use of enterprises» 

and «management mechanism of fixed assets use of enterprises» was developed. 

The concept of «fixed assets management of enterprises» was proposed, under 

which a system of interconnected elements was considered, which is aimed at 

organizing of the processes of formation, renewal, use of fixed assets, planning, 

regulation, monitoring, control, forecasting, optimization and reorganization of their 

use, prolongation of useful life, making of effective management decisions through 

the use of management methods, aimed at increase of competitiveness, obtaining of 

economic benefits, ensuring of a long-term stable functioning, achieving of the 

planned growth rates, provided that changes in the internal and external environment, 

threats, risks, internal opportunities and existing potential of enterprises, sufficiency 

of information support are taken into account. 
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Within the framework of the scientific research, the scientific and 

methodological approach to determination of the factors of influence on the 

management of the use of fixed assets of processing industry enterprises was 

improved, based on which the factors of influence were determined and divided into 

internal and external ones. This approach allows analyzing the impact of factors on 

the efficiency of fixed asset management, to identify possible losses, to form ways to 

overcome their negative impact in order to improve the efficiency of fixed assets 

management and competitiveness of processing industry. 

The algorithm for building and implementing management system and 

management mechanism of fixed assets use of processing industry enterprises was 

improved and interpretation of definitions: «management system of fixed assets use 

of enterprises» was developed, which contains a set of subsystems, elements and 

actions, implementation of which will make it possible to define tasks and goals, to 

organize the process of fixed assets management on the basis of the impact of the 

management subsystem on the managed, financial, software, hardware, which 

guarantees an increase in the efficiency of fixed assets use, transformation of 

resources, information into equipment availability, products, income generation; 

«management mechanism of fixed assets use of enterprises», which is considered as a 

component of management system, contains components (information, legal, staff, 

resource provision of enterprises, provision of fixed assets) and subsystems that allow 

establishing information links between sub-divisions, create conditions for fulfillment 

of tasks, the formed goal, to adjust internal factors that affect management and use of 

fixed assets. 

It was determined that this algorithm contains a set of interconnected stages 

formed on the basis of adherence to systematic, process, situational, functional, 

selective approaches and allowed to determine the sequence of stages of forming of the 

system and management mechanism, order for their implementation and their practical 

application at enterprise allows to form directions for improvement of management of 

fixed assets use, to optimize their use, which will contribute to economic effect, 

increase of the efficiency of financial and economic activity in the long-term period. 
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The second chapter «Study of the effectiveness of fixed assets management of 

processing industry enterprises» provides for an analysis of the effectiveness of the use 

of fixed assets at processing industry enterprises; theoretical and methodological 

approach to assessment of the effectiveness of fixed assets management at processing 

industry enterprises was improved; the efficiency of fixed assets management at 

processing industry enterprises was assessed. 

It has been determined that there are problems with the use of fixed assets at 

processing industry enterprises, since in 2018 the best situation with regard to the 

analyzed indicators is observed at Polohy Oil Extraction Plant, PrJSC, a slight 

deterioration of indicators occurred at Svativska oliia, LLC, and a decrease in all 

indicators occurred at the enterprise SanGrant Plus, Subsidiary Enterprise with 

Foreign Investment. 

According to the results of the research, it was found that at Polohy Oil 

Extraction Plant, PrJSC in 2018 against 2017, there was an increase in the stock ratio 

by 1,32 times, there was a 19,84% reduction in the depreciation rate of fixed assets, 

and an 15,62% increase in the usability of fixed assets. At the same time, the 

enterprise Svativska oliia, LLC in 2018 against 2017 increased its stock capacity by 

60,60% and stock efficiency by 66,51%, the depreciation rate of fixed assets 

decreased by 3,55%, yield reduced by 37,74%. 

It was established that introduction of management tools at processing industry 

enterprises will allow to increase efficiency of fixed assets management and obtain 

desired effects. It was proved that there is a need to assess the efficiency of fixed 

assets management at processing industry enterprises. 

Theoretical and methodological approach to assessment of the efficiency of 

fixed assets use management at processing industry enterprises (ORUVOZPPG) 

based on the use of balanced, integrated approach was improved. It implies 

assessment of the group of use, management, and provision with fixed assets. This 

approach implies determination of an integral indicator according to each group and 

efficiency of fixed assets use management based on the method of regression 
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analysis, which makes it possible to analyze the effect from implementation of 

management tools. 

Theoretical and methodological approach was tested at the enterprises under 

research, in particular, at Polohy Oil Extraction Plant, PrJSC, Svativska oliia, LLC, 

and integral indicators were calculated under the group of use, management, 

provision and integral index of efficiency of fixed assets use management. The 

analysis showed that the value of the integrated efficiency indicator of fixed assets 

use management at Polohy Oil Extraction Plant, PrJSC is in the range from 0 to 1 and 

tends to increase in 2018 against 2017 by 0,26%, and there was an increase in 

integrated indicators under the groups analyzed; the integrated efficiency indicator of 

fixed assets use management at Svativska oliia, LLC increased by 24,44% in 2018 

against 2017, but there was a decrease in integrated indicators under other groups. 

The practical use of the approach allowed identifying the advantages, disadvantages, 

strengths and weaknesses of the management process, to assess the effectiveness of 

management, the efficiency of the use of management tools, to form measures on 

improvement of the efficiency of enterprise activity management in the long-term 

period. 

In the third chapter «Methodological approaches to improvement of fixed 

assets management at processing industry enterprises», the model of fixed assets 

management at processing industry enterprises was improved; the methodical 

approach to forecasting of efficiency of fixed assets management at processing 

industry enterprises was improved; the calculation of forecast of efficiency level of 

fixed assets management at processing industry enterprises was made. 

For successful functioning of processing industry enterprises, increase of 

efficiency of fixed assets management, efficiency of their use, it is expedient to 

introduce the management model that will promote systematization, definition of the 

sequence of fixed assets management. 

The management model of fixed assets at processing industry enterprises was 

improved, which is based on the use of process, complex approaches, considers the 

variability of market environment, features of functioning of enterprises, and which 
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consists of a number of the interrelated blocks, allows carrying out management of 

fixed assets. Use of management model will allow to form directions for 

improvement of fixed assets management, to achieve positive changes in 

management, to raise its efficiency, to define risks and threats, to improve indicators 

of industrial, economic, financial activity and will provide successful functioning of 

processing industry enterprises. 

It was substantiated that along with assessment of the efficiency of fixed assets 

management, it is expedient to forecast the expected results of fixed assets 

management in order to identify problems, to solve them in a timely manner, and to 

make qualitative decisions. 

The methodological approach to forecasting of the efficiency of fixed assets 

management at processing industry enterprises was improved. The approach is built 

by observing the stages of implementation and three groups of indicators were 

defined, which allows for forecasting of the efficiency of fixed assets management. 

The methodological approach was tested at the enterprises of Svativska oliia, LLC 

and Polohy Oil Extraction Plant, PrJSC. 

Forecast of three groups of indicators of Svativska oliia, LLC for 2019-2020 

yrs. based on the AVERAGE function, correlation-regression analysis, 

PREVENTION function and linear trend was made. The forecasted value of the fixed 

assets use efficiency slightly decreases in 2019 and its growth occurs in 2020. It was 

determined that more reliable forecast calculations were obtained on the basis of the 

PREVENTION function, since they correspond to the realities of the company’s 

activity and are confirmed by the reliability of the determinant R, which is close to 1. 

Based on the results of the conducted research, the forecasted value of efficiency of 

fixed assets management was determined for Svativska oliia, LLC, which in 2019-2020 

decreased and forecasted value of efficiency of financial and economic activity, which has 

somewhat improved. 

It was found that the situation at Polohy Oil Extraction Plant, PrJSC was better 

than at Svativska oliia, LLC and in accordance with the forecasted data under the 

indicators of fixed assets use, indicators of fixed assets management, indicators of financial 
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and economic activities, the results of rating assessment in 2020 against 2019, the 

efficiency of fixed assets management, their use were improved, there was an increase in 

the results of financial and economic activities and it is reasonable to use the tools of fixed 

assets management in the future, which will affect the activity. 

The thesis was carried out in accordance with the topic of scientific and 

research works of the economic faculty of Zaporizhzhia National University. The 

main results of the research have found practical use in the activities of Polohy Oil 

Extraction Plant, PrJSC, SanGrant Plus, Subsidiary Enterprise with Foreign 

Investment, Svativska oliia, LLC, as well as used in teaching of the following 

disciplines: «System analysis and diagnostics of the state of enterprise», «Assessment 

and development of business», «Competitive analysis and diagnostics of the state of 

enterprise», «Organization and management of the system of financial and economic 

security of enterprise». 

Key words: fixed assets, fixed assets management, fixed assets use 

management, influence factors, management system and mechanism, efficiency, 

management model, management efficiency forecasting. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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підприємств  

СУВОЗП – система управління використанням основних засобів 

підприємств  

теоретико-методичний підхід до ОРУВОЗППГ – теоретико-методичний 

підхід до оцінки результативності управління використанням основних засобів 

на підприємствах переробної галузі 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах змінності факторів внутрішнього 

та зовнішнього середовища на підприємствах переробної галузі постала 

потреба в активізації їх розвитку, покращенні показників виробничої, 

господарської, фінансової, інвестиційної діяльності, що потребує врахування 

факторів впливу та розв’язання існуючих проблем. Серед факторів впливу на 

успішність виробничо-господарської діяльності, функціонування підприємств 

особливе місце займає забезпеченість та стан основних засобів. Саме наявність 

сучасного обладнання, устаткування, інструментів, програмного забезпечення, 

механізація та автоматизація виробництва, ремонт та заміна зношеного 

обладнання, навчання персоналу суттєво впливають на виробничо-

господарську, фінансову діяльність, конкурентоспроможність підприємств. 

Тому, існує потреба раціонального використання основних засобів на 

підприємствах переробної галузі, які формують матеріально-технічну базу, а 

також доцільним є аналіз їх стану, структури, забезпеченості, що дозволить 

говорити про необхідність впровадження інноваційної техніки і технологій. 

Використання основних засобів на підприємствах має вплив на виробничі 

потужності, продуктивність праці, фінансові результати та одночасно зазнає 

негативного впливу факторів ринкового середовища.  

Також існує потреба в управлінні основними засобами, що пояснюється 

необхідністю підвищення ефективності використання основних засобів та 

дослідження впливу факторів оточуючого середовища. Управління основними 

засобами є способом організації процесів формування, оновлення, 

використання основних засобів, планування, регулювання, моніторингу, 

контролю, прогнозування, передумовою підвищення ефективності їх 

використання, прийняття дієвих управлінських рішень, що забезпечить 

зростання показників діяльності підприємств, довгострокове функціонування, 

досягнення намічених цілей.  
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Дослідження шляхів підвищення ефективності використання основних 

засобів, вивчення питань управління основними засобами, а також 

проблематика оцінки їх ефективності на підприємствах посідає провідне місце 

у дослідженнях таких науковців: Агрес О.Г., Бабміндра Д.І., Бондар М.І., 

Гончар О.І., Городянська Л.В., Гура Н.О., Довгалюк Н.В., Євтушенко О.А., 

Зборовська О.М., Кендюхов О.В., Кірей О.С., Корінєв В.Л., Крилов Д.В., 

Мец В.О., Мостенська Т.Г., Неміш Ю.В., Павлова В.А., Радєва О.Г., 

Сірик М.В., Череп А.В., Череп О.Г., Шаховалова Є.О. та ін.  

Враховуючи вагомий внесок вчених у розробку теоретичних та 

методичних положень щодо дослідження використання основних засобів, 

залишаються не розкритими питання щодо визначення переліку факторів 

впливу на управління та використання основних засобів, методів оцінки 

результативності процесу управління та прогнозування ефективності 

використання основних засобів, набору інструментів управління основними 

засобами та їх практичного впровадження на підприємствах. Тому питання 

управління основними засобами для підприємств переробної галузі є складним 

та потребує ґрунтовного дослідження, що також зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження, визначило мету і завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темою 

№3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (номер державної 

реєстрації 0117U000512). Особисто автором надано визначення сутності 

поняття «управління основними засобами підприємств», удосконалено 

науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі, запропоновано 

алгоритм побудови та впровадження системи і механізму управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі.   
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій 

щодо управління основними засобами на підприємствах переробної галузі. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

− уточнити сутність поняття «управління основними засобами 

підприємств»;  

− удосконалити науково-методичний підхід до визначення факторів 

впливу на управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі; 

− удосконалити алгоритм побудови та впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі;  

− розвинути трактування дефініцій «система управління використанням 

основних засобів підприємств», «механізм управління використанням основних 

засобів підприємств»;  

− проаналізувати ефективність використання основних засобів на 

підприємствах переробної галузі; 

− удосконалити теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі;  

− удосконалити модель управління основними засобами підприємств 

переробної галузі;  

− удосконалити методичний підхід до прогнозування ефективності 

управління основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Об’єктом дослідження є процес управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі.  

Предметом дослідження є теоретико-методичне забезпечення та 

науково-практичні рекомендації щодо удосконалення управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 
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дисертаційної роботи є наукові розробки, викладені у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених з питань використання та управління основними засобами, 

застосування теоретичних та методичних підходів до оцінки ефективності їх 

використання, здійснення прогнозних розрахунків. При проведенні 

дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи: 

порівняння, систематизації та узагальнення – під час уточнення сутності 

поняття «управління основними засобами підприємств» (підрозділ 1.1); аналізу і 

синтезу, системного аналізу – для дослідження, визначення факторів впливу на 

управління використанням основних засобів підприємств (підрозділ 1.2); 

системний підхід та системний аналіз – для формування алгоритму побудови 

та впровадження системи і механізму управління використанням основних 

засобів підприємств переробної галузі, вивчення сутності системи та механізму 

управління (підрозділ 1.3); методи статистичного аналізу – для дослідження 

фінансово-господарської діяльності підприємств переробної галузі, визначення 

ефективності використання основних засобів (підрозділ 2.1); узагальнення, 

групування, інтегральної оцінки, збалансований, коефіцієнтний метод – для 

виділення етапів впровадження теоретико-методичного підходу до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі, визначення показників оцінки результативності, розрахунку 

інтегральних показників (підрозділи 2.2, 2.3); абстрактно-логічний метод, 

метод індукції та дедукції, комплексний метод – для узагальнення 

теоретичних, методичних засад здійснення управління основними засобами та 

формування моделі управління основними засобами підприємств переробної 

галузі (підрозділ 3.1); метод економіко-математичного моделювання, 

порівняння та логічного узагальнення, рейтинговий метод – для побудови 

математичних моделей щодо здійснення прогнозу ефективності управління 

основними засобами на підприємствах, проведення рейтингової оцінки 

(підрозділи 3.2, 3.3); графічний метод – для наочного представлення 

економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі розділи роботи).  
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Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі акти України 

та нормативно-розпорядчі документи, офіційні статистичні та аналітичні 

матеріали Державної служби статистики України, первинна документація, 

річна бухгалтерська й оперативна звітність підприємств переробної галузі, 

праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, матеріали науково-

практичних конференцій та інтернет-видань, матеріали власних досліджень, 

результати власної практичної роботи та авторських спостережень. Економічні 

розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних 

технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі. Результати 

дослідження, що становлять наукову новизну, полягають у наступному:  

удосконалено:   

– науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі, 

який, на відміну від існуючих, враховує управлінські, організаційні, 

маркетингові, виробничі, фінансові фактори, інвестиційну політику, імідж 

підприємства, інформаційне забезпечення, рівень кваліфікації персоналу, що в 

поєднанні із зовнішніми факторами дозволяє визначити ефективність такого 

управління, розробити способи подолання негативного впливу факторів з 

метою їх знівелювання та підсилення позитивно впливаючих факторів; 

– алгоритм побудови та впровадження системи і механізму управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі, який, на 

відміну від існуючих, враховує специфіку діяльності підприємств, передбачає 

проведення аналізу ринкового середовища, містить набір взаємопов’язаних 

етапів, що охоплюють прогнозування, планування, організацію, мотивацію, 

моніторинг, координацію, контроль, оцінку результатів та які сформовано на 

підставі дотримання системного, процесного, ситуаційного, функціонального, 

вибіркового підходів, що дало змогу підвищити результативність управління 
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основними засобами в довгостроковому періоді, досягти синергетичного 

ефекту;  

– теоретико-методичний підхід до оцінки результативності управління 

використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі, в основу 

якого, на відміну від вже існуючих, закладено використання збалансованого, 

інтегрального підходів, який дає змогу проаналізувати ефект від впровадження 

інструментів управління, а також результатом практичного застосування якого 

є пошук резервів підвищення ефективності використання основних засобів; 

– модель управління основними засобами підприємств переробної галузі, 

яку, на відміну від існуючих, розроблено з урахуванням взаємопов’язаних 

елементів, блоків, є інструментом управління основними засобами; практичне 

застосування якої дає змогу визначити недоліки, негативні тенденції процесу 

управління, сформувати рекомендації до покращення управління основними 

засобами, отримати інформацію для подальшого корегування управлінської 

діяльності та направлена на підвищення ефективності виробничо-господарської 

діяльності підприємства в довгостроковому періоді шляхом результативного 

управління основними засобами;  

– методичний підхід до прогнозування ефективності управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі, який, на відміну від 

існуючих, ґрунтується на використанні рейтингової оцінки, пакету аналізу та 

вбудованих функцій Excel та дозволить прогнозувати ефективність управління 

основними засобами шляхом врахування фінансового стану підприємства та 

показників використання основних засобів, можливостей та потреб виробничо-

господарської діяльності, що дасть змогу обрати інструментарій для 

удосконалення управління основними засобами і розробити ефективні 

управлінські рішення;  

набули подальшого розвитку:  

– сутність поняття «управління основними засобами підприємств», яке 

запропоновано розглядати як систему взаємопов’язаних елементів, що 

направлена на організацію процесів формування, оновлення, використання 
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основних засобів, планування, регулювання, моніторинг, контроль, 

прогнозування, оптимізацію та реорганізацію їх використання, продовження 

терміну корисної служби, прийняття дієвих управлінських рішень шляхом 

використання методів управління, що має за мету зростання 

конкурентоспроможності, отримання економічного ефекту, забезпечення 

довгострокового стабільного функціонування, досягнення намічених темпів 

зростання за умови врахування змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 

загроз, ризиків, внутрішніх можливостей та наявного потенціалу підприємств, 

достатності інформаційного забезпечення;  

– трактування дефініції «система управління використанням основних 

засобів підприємств», яке містить набір підсистем, елементів та дій, реалізація 

яких дозволить визначити завдання та мету, організувати процес управління 

основними засобами на підставі впливу керуючої підсистеми на керовану, 

фінансового, програмного, технічного забезпечення, що гарантуватиме 

підвищення ефективності використання основних засобів, перетворення 

ресурсів, інформації в забезпеченість обладнанням, продукцію, отримання 

доходу;  

– сутнісне наповнення поняття «механізм управління використанням 

основних засобів підприємств», який розглянуто як складову системи 

управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, ресурсне 

забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) та підсистеми, 

що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, створити 

умови для виконання завдань, сформованої мети, коригувати внутрішні 

фактори, які здійснюють вплив на управління та використання основних 

засобів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доведено 

до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих на 

покращення процесу управління основними засобами. Практична цінність 

результатів дослідження полягає у можливості використання розроблених 
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теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у діяльність низки 

вітчизняних підприємств, зокрема ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» (довідка № 2377/1/04 від 14.11.2019 р.), Дочірнє підприємство з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» (довідка № 229/11/19-6 від 

28.11.2019 р.), ТОВ «Сватівська олія» (довідка № 921/1 від 20.12.2019 р.).     

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Системний аналіз та діагностика стану підприємства», «Оцінка і розвиток 

бізнесу», «Конкурентний аналіз та діагностика стану підприємства», 

«Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки 

підприємства» (довідка № 01.01-13/47 від 17.05.2019 р.).    

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 

актуального наукового завдання щодо управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі. Усі основні наукові положення, висновки та 

пропозиції, які винесено на захист, одержано автором самостійно. З наукових 

праць, виданих у співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом 

особистої роботи здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові 

роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за 

темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи розглянуто та схвалено на таких всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні наукові погляди на економічні механізми 

стимулювання соціально-економічного розвитку» (м. Ужгород, 16 лютого 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, 

аспірантів та молодих учених «Становлення нової економіки в сучасних 
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умовах: особливості, напрями та пріоритети» (м. Київ, 29 лютого 2020 р.); 

VI Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної 

нестабільності» (м. Миколаїв, 12 березня 2020 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 

обліку, фінансів та права» (м. Полтава, 26 березня 2020 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор 

розвитку економіки» (м. Запоріжжя, 28 березня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 12 наукових працях, з них: 1 стаття у 

колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України (із них 

1 стаття у науковому фаховому виданні України, 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 5 тез 

доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

5,99 друк. арк. (особисто автору належить 5,57 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 275 

найменувань на 39 сторінках, 8 додатків на 59 сторінках. Загальний обсяг 

роботи становить 328 сторінок, з них основний текст викладений на 200 

сторінках. Робота містить 38 таблиць та 24 рисунки (15 сторінок – таблиці і 

рисунки, які повністю займають площу сторінки).     

 



28 
 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ 

ЗАСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1. Сутність та роль управління основними засобами на 

підприємствах  

 

В умовах сучасної ринкової економіки, існування потреби до 

економічного зростання країни, змінності впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища перед підприємствами постало завдання до активізації їх розвитку, 

покращення показників діяльності, налагодження виробничої, господарської, 

фінансової діяльності, що можливо шляхом вирішення проблем, які виникають 

в діяльності підприємств. Одним із напрямів покращення роботи підприємств 

та способом розв’язання проблем є раціональне використання основних засобів, 

які формують матеріально-технічну базу та на підставі аналізу їх стану можна 

говорити про доцільність впровадження новітньої техніки, технологій. 

Відповідно зростає роль процесу формування, використання, відтворення, 

вибуття основних засобів, оскільки раціональність даних процесів забезпечить 

зростання конкурентоспроможності підприємств, фінансових результатів 

діяльності. Саме використання основних засобів впливає на продуктивність 

праці, якість продукції та послуг, виробничі потужності, доходи підприємств і 

тому доцільно аналізувати стан основних засобів, раціонально їх 

використовувати. Крім того, на використання основних засобів впливають 

фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що можуть позначитися на 

їх стані, кінцевих результатах діяльності підприємств, стратегічних 

можливостях, напрямках діяльності.  

Оскільки використання основних засобів впливає на ефективність 

виробничої діяльності, то відповідно існує потреба в управлінні  

основними засобами, що є передумовою підвищення ефективності їх 

використання, визначення оптимальних термінів служби,  
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прийняття рішень щодо оновлення зношених основних засобів, що забезпечить 

зростання виробничих потужностей підприємств переробної  

галузі. Для більшості підприємств переробної галузі питання управління 

основними засобами є доволі складним та залежить від амортизаційної 

політики, організації використання основних засобів, рішень  

керівництва (Колісник, 2019c; 2020d). Тому, існує потреба в дослідженні 

сутності основних засобів та управління основними засобами, як основи 

забезпечення їх ефективного використання, скорочення витрат, максимізації 

результатів діяльності підприємств, успішності функціонування протягом 

тривалого періоду.  

Задля більш чіткого розуміння особливостей формування та 

використання основних засобів, процесу їх відтворення виникає потреба у 

дослідженні сутності поняття «основні засоби підприємств». Також основні 

засоби є матеріальною основою продуктивних сил, впливають на 

функціонування підприємств, економічний стан і тому доцільним є вивчення 

даної економічної категорії.  

Питання трактування сутності основних засобів, особливості їх 

формування та відтворення розкриті такими вченими: Колісник Т.А., 

Буднікова І.С., Шмиголь Н.М. (2018), Яковишина Н.А., Яковенко К.А. (2018), 

Єлькін А.В. (2017), Мішура В.Б., Спіцин А.Є. (2017), Костюнік О.В., 

Наконечна А.А. (2016), Жадан Т.А., Лозова Н.В. (2015), Зінченко О.В., 

Федірко Н.В. (2015), Яременко Л.М. (2015), Грекова В.А. (2014), 

Коваленко О.В., Громова І.В. (2014), Агрес О.Г. (2013), Неміш Ю. (2012), 

Гречко С.М. (2011), Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. (2010), 

Довгалюк Н.В. (2010), Городянська Л.В. (2008), Бабяк Н. (2005), Бондар М.І. 

(2001), Бутинець Ф.Ф. (2001), Сміт А. (1993), Міль Дж.С. (1980). Проведений 

аналіз дозволяє відзначити, що відсутній єдиний підхід до визначення поняття 

«основні засоби» та існує низка точок зору, які слід розглянути більш 

детальніше (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 

Аналіз поняття «основні засоби» 
Автор Визначення поняття Переваги та недоліки визначень 

Сміт А. (1993) Запропонував поняття основний капітал, який повинен 
бути направлений на купівлю обладнання, 
устаткування, інструментів, впровадження знаряддя 
для полегшення праці, що призводить до витрат та 
забезпечує отримання прибутку.  

Недоліком є: основні засоби та 
основний капітал слід розглядати з 
позиції активів.  

Міль Дж.С. (1980) До основного капіталу було віднесено машини, 
устаткування, будинки, інструменти, які мають 
тривале існування та їх використання забезпечує 
одержання доходу.  

Перевагою є зазначення участі 
капіталу у виробничому процесі.  

Городянська Л.В. 
(2008) 

Основні засоби слід розглядати як комплексне 
поняття, що визначає продуктивність праці, 
технологічний стан, виробничі потужності 
підприємств, забезпечує виробничу діяльність та 
успішне функціонування, є основою матеріально-
технічної бази, використовуються для відображення в 
фінансовій звітності, бухгалтерському обліку.  

Недоліком є: автором не враховано 
галузеву приналежність 
підприємств та специфіку 
використання основних засобів.  

Коваленко О.В., 
Громова І.В. (2014) 

Основні засоби використовуються в процесі 
виробництва тривалий період, є частиною засобів 
виробництва та в процесі зносу переносять свою 
вартість на виготовлену продукцію.  

Недоліком є: не визначено 
призначення основних засобів, 
термін корисного використання.  

Гречко С.М. (2011) Основні засоби є необоротним активом, який 
використовується в господарській діяльності 
підприємств.  

Недоліком є: не конкретизовано 
термін використання, призначення 
основних засобів, ефект від їх 
застосування, вплив чинників.  

Довгалюк Н.В. 
(2010),  

Яковишина Н.А., 
Яковенко К.А. 

(2018) 

Основні засоби – це матеріальні активи підприємства, 
які зберігають натуральну форму, використовуються у 
виробничій діяльності, мають цільове використання 
протягом більше одного року, переносять вартість на 
вироблену продукцію та забезпечують економічну 
вигоду.  

Недоліком є: доцільно було 
конкретизувати яку саме 
економічну вигоду та для яких 
підприємств забезпечує 
використання основних засобів.  

Верхоглядова Н.І., 
Шило В.П., 

Ільїна С.Б. (2010) 

Під основними засобами розглянуто засоби праці, які 
можуть перебувати в експлуатації визначений період, 
переносять свою вартість на вготовлений продукт та 
зберігають фізичну форму.  

Недоліком є: відсутня 
конкретизація призначення 
основних засобів, термінів їх 
використання.  

Бутинець Ф.Ф. 
(2001), 

Яременко Л.М. 
(2015) 

Основні засоби – це матеріальні активи, які мають 
визначений строк експлуатації та підприємство 
використовує для виробництва, здійснення 
адміністративних, соціально-культурних функцій.  

Недоліком є: відсутня 
конкретизація необхідності 
використання основних засобів та 
очікуваного ефекту.  

Бондар М.І. (2001) Під основними засобами розглянуті засоби праці, що 
використовуються для виробничої, комерційної 
діяльності та переносять свою вартість на виготовлену 
продукцію.  

Недоліком є: не конкретизовано 
призначення основних засобів, 
термін корисного використання, 
результат від використання для 
підприємств.  

Бабяк Н. (2005)  Під основними засобами розуміються активи, що 
використовуються протягом більше одного року на 
підприємствах, переносять свою вартість на створену 
продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань та 
основною метою є отримання економічної вигоди.  

Недоліком є: не зазначено 
призначення основних засобів, 
специфіку роботи підприємств.  

Примітка: сформовано автором на основі (Яковишина та Яковенко, 2018; Мішура та 

Спіцин, 2017, с. 149-153; Жадан та Лозова, 2015, с. 1115; Зінченко та Федірко, 2015; 

Яременко, 2015; Коваленко та Громова, 2014; Гречко, 2011; Верхоглядова, Шило та Ільїна 

2010; Довгалюк, 2010; Городянська, 2008; Бабяк, 2005; Бондар, 2001; Бутинець, 2001; Сміт, 

1993; Міль, 1980)  
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Більшість авторів при визначенні поняття «основні засоби» 

дотримуються точки зору, що основним призначенням основних засобів є 

використання їх для виробництва продукції, здійснення адміністративних 

функцій, здавання в оренду, постачання товарів чи надання послуг, а також 

вони мають термін корисного використання. Далі також проаналізуємо підходи 

науковців до визначення сутності поняття «основні засоби».  

В дослідженні Мішура В.Б., Спіцин А.Є. (2017, с. 149-153) при 

визначенні поняття «основні засоби» зосереджено увагу на тому, що вони є 

частиною виробничого капіталу, переносять свою вартість на вироблений 

товар, передумовою підвищення продуктивності праці працівників, створюють 

умови для соціального розвитку персоналу. Розглянуте визначення має за 

основу оптимізацію структури основних засобів, ефективне їх використання, 

що направлено на покращення виробництва підприємства. Даний підхід 

безумовно є ґрунтовним, але авторами не визначено доцільність врахування 

впливу факторів на використання основних засобів, термін корисного 

використання та напрямки застосування.  

Слід зауважити, що авторами Жадан Т.А., Лозова Н.В. (2015, с. 1115) 

запропоновано власне бачення поняття «основні засоби» та в його основу 

закладено критерій матеріальності, терміну корисного використання, 

призначення, амортизаційності, що є перевагою даного підходу. Проте, у 

визначенні основних засобів не визначається доцільність підвищення 

ефективності їх використання, можливість впровадження способів оновлення та 

термін корисної служби, призначення основних засобів, що залежить від 

специфіки та сфери діяльності підприємств.  

Інший автор Агрес О.Г. (2013) також дотримувався думки, що основні 

засоби є засобами праці у формі матеріальних активів, термін корисної служби 

яких становить більше року. Однак, в зазначеному визначенні не визначено 

призначення основних засобів в залежності від сфери використання та галузевої 

специфіки підприємств, а також можливий ефект від їх використання.  
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В дослідженні Неміш Ю. (2012, с. 182-186) основні фонди порівнюються 

із ресурсами, які визначають стан матеріально-технічної бази. При цьому 

зазначається, що основні засоби є частиною капіталу, складовою частиною 

активів, які повинні використовуватися протягом не менше одного року та 

відбувається перенесення вартості на вироблену продукцію частинами, а також 

підприємства їх використовують в процесі господарської діяльності для 

забезпечення виробництва продукції належної якості, своєчасного постачання 

послуг, отримання доходу від здачі в оренду не використаної частки основних 

засобів. Також автором було проаналізовано поняття основні засоби за двома 

групами: точки зору науковців щодо трактування основних засобів 

підприємств; підходи вчених, які аналізують поняття у сфері бухгалтерського 

обліку (Неміш, 2012, с. 182-186). Зауважимо, що автором розмежовано поняття 

«основні засоби», «основні фонди», виділено тривалість використання, 

вартість, матеріальне вираження, функціональне призначення основних засобів, 

але не визначено можливість зносу основних засобів внаслідок дії чинників 

ринкового середовища, специфіку їх використання та термін служби в 

залежності від сфери функціонування суб’єктів господарювання.  

Авторка Грекова В.А. (2014) запропонувала авторське бачення понять 

«оновлення основних фондів» та «відновлення основних фондів». Зокрема, 

оновлення основних фондів порівнюється із процесом, який проводиться 

шляхом розширення, реконструкції, переозброєння та дозволяє від 

використання основних фондів отримати вигоди в майбутньому. Щодо 

відновлення основних фондів, то це теж є процесом, але здійснюється шляхом 

ремонту основних фондів та також дозволяє отримати вигоду від їх 

раціонального використання (Грекова, 2014). Перевагою авторського підходу є 

виокремлення значення для підприємств процесів оновлення та відновлення 

основних фондів, економічних вигід від застосування основних фондів.  

Єлькін А.В. (2017, с. 25) дотримувався твердження, що основні засоби та 

основні фонди є різними поняттями та запропонував визначення поняття 

«основні виробничі фонди», в якому наголошується на тому, що вони є 
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авансованими коштами, які витрачаються на придбання основних засобів, 

мають матеріально-речову форму та строк корисного використання повинен 

перевищувати один рік. Перевагою авторського бачення є врахування 

фінансової складової основних виробничих фондів, але не визначено 

економічний ефект від їх використання, напрямки використання, враховано 

галузеву приналежність підприємств. Ще автором було виокремлено категорію 

«ефективність використання основних виробничих фондів», що відображає 

результат від їх використання та втілюється в якості та обсязі реалізованої 

продукції, понесених витратах, отриманій виручці від реалізації продукції, 

визначає потребу оновлення основних фондів (Єлькін, 2017, с. 37). Підхід 

автора при визначенні поняття «ефективність використання основних 

виробничих фондів» орієнтований на забезпечення виробництва продукції 

відповідно до потреб ринку, зростання продуктивності виробництва, майбутніх 

показників діяльності.  

Костюнік О.В., Наконечна А.А. (2016, с. 178-180) дотримувалися думки, 

що основні засоби є частиною виробничих ресурсів підприємств, вони 

використовуються в господарській, виробничій діяльності протягом тривалого 

періоду. Дане визначення є схожим на вище наведені і тому також при 

трактуванні основних засобів не враховано економічну вигоду від їх 

використання, специфіку застосування залежно від специфіки функціонування 

підприємств, вплив чинників внутрішнього середовища.  

Група авторів Колісник Т.А., Буднікова І.С., Шмиголь Н.М. (2018, с. 229-

323) проаналізували підходи вчених до трактування сутності поняття «основні 

засоби» та дійшли висновку, що на підприємствах існує потреба до постійного 

оновлення, відтворення основних засобів шляхом модифікації, модернізації, 

ремонту, реконструкції для забезпечення успішної виробничої діяльності.  

Також доцільно розглянуто трактування сутності терміну «основні 

засоби» у нормативно-правових актах України. Слід зупинитися на визначенні 

поняття «основні засоби», що наведено в Податковому кодексі України та 

подано наступне визначення: «основні засоби – це матеріальні активи, у тому 
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числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім 

вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких 

перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 

операційний цикл, якщо він довший за рік)» (Податковий кодекс України від 

02.12.2010 № 2755-VI, 2020). В даному визначенні враховано призначення, 

термін корисної експлуатації основних засобів, їх амортизацію, очікуваний 

ефект від використання для суб’єктів господарювання, які є платниками 

податку.  

Визначення поняття «основні засоби» наведено в Положенні (стандарт) 

бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та під ним розуміється: 

«матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у 

процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)» 

(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 

27.04.2000 № 92, 2020). В даному визначенні зосереджено увагу на ролі 

основних засобів для роботи підприємств, необхідності їх раціонального 

використання, що сприятиме отриманню доходу, зростанню фінансових 

показників діяльності.  

Доцільно також зупинитися на визначенні, що наведене в Міжнародному 

стандарті бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16). Основні засоби: «основні 

засоби – це матеріальні об'єкти, що їх утримують для використання у 

виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або 
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для адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом 

більше одного періоду» (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 

(МСБО 16). Основні засоби, 2020). В цілому, основні засоби використовуються 

на підприємствах для виробництва продукції, надання послуг протягом 

встановленого періоду задля злагодженої роботи, успішного функціонування.  

Можна відзначити, що основні засоби мають такі специфічні ознаки: 

термін корисного використання; призначення для забезпечення виробництва 

продукції технікою, устаткуванням, інструментами, а також для виконання 

адміністративних функцій, соціального забезпечення працівників; переносять 

свою вартість на виготовлену продукції в результаті морального та фізичного 

спрацювання; мають вплив на підвищення кваліфікації працівників; 

забезпечують ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства; 

зазнають впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. Для кращого використання 

основних засобів на підприємствах доцільним є: постійне навчання працівників 

та підвищення їх кваліфікації для кращого використання основних засобів; 

здача в оренду незадіяних основних засобів; оновлення основних засобів; 

автоматизація та модернізація виробництва; залучення інвестицій в основні 

засоби; ефективне використання наявного обладнання; визначення 

оптимальних термінів корисного використання основних засобів.  

Таким чином, ми погоджуємося з думкою вчених, що основні засоби є 

матеріальними активами, мають визначений термін корисного використання, 

переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, призначені для 

використання у виробничій діяльності підприємств та для чітко визначених 

цілей, а також зазнають впливу внутрішніх, зовнішніх чинників та існує 

можливість досягнути економічного ефекту за умови раціонального 

використання та управління основними засобами.  

Проаналізувавши підходи вчених до визначення сутності поняття 

«основні засоби підприємств» слід також відзначити, що існують різні підходи 

до визначення сутності поняття «управління підприємством». Узагальнення 

даних понять дозволить уточнити дефініцію «управління основними засобами 
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підприємств». В умовах сьогодення на підприємствах існує нагальна потреба до 

покращення процесу управління, що обумовлено необхідністю здійснювати 

ефективну господарську діяльність, підвищити ефективність використання 

основних засобів, нарощувати прибуток. Підприємства переробної галузі 

функціонують в умовах загострення конкурентної боротьби, негативного 

впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища і тому існує потреба 

в управлінні, що дозволить ефективно використовувати ресурси, здійснювати 

контроль за господарськими операціями, роботою персоналу, використанням 

обладнання, інструментів, техніки, виконанням завдань, виробництвом, 

приймати ефективні кадрові, технічні, організаційні, управлінські рішення, 

впроваджувати інформаційне забезпечення, формувати конкурентні переваги, 

вдосконалити структуру підприємства. Отже, ефективність управління впливає 

на результати функціонування підприємств, досягнення завдань, дозволяє 

адаптуватися до змін ринкового середовища, отримати прибуток та залежить 

від використання методів управління.  

Питання визначення особливостей, сутності управління підприємством, 

необхідності використання системи управління, впровадження механізму 

управління, доцільності менеджменту розглянуто у працях таких вчених: 

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. (2018); Sen D., Bingol S., Vayvay O. (2017); 

Ладунка І.С., Рибалка Т.М. (2017); Нечаєва І.А., Кабак М.В. (2017); 

Щеглова О.Ю., Судакова О.І., Лаже М.В. (2017); Мельничук Л.С. (2016); 

Вдовенко С.М., Рогова О.В. (2015); Тарасова Г.О. (2015); Rolínek L., Vrchota J., 

Kubecová J., Maříková M. (2014); Лозовський О.М., Кузьмінська О.О. (2014); 

Дейнека О.Г., Руссова К.А., Михалко А.В. (2013); Орлов В.М., Яцкевич І.В., 

Новицька С.С., Потапова-Сінько Н.Ю. (2013); Zelgalve E., Zaharčenko A. (2012); 

Chong Un Pyon, Ji Young Woo, Sang Chan Park (2011); Рац О.М. (2008); 

Михайлова С.І. (ред. 2006); Павленко І.Г. (2006); Біловол Р.I. (2005); 

Завадський Й.С. (2003); Teece D.J., Pisano G.Р., Shuen A. (1990).  

Серед авторів слід відзначити підхід Мельничук Л.С. (2016, с. 75-76) до 

визначення сутності поняття економічне управління підприємством, під яким 
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розглянуто систему, успішне використання якої дозволить підприємству 

врахувати потреби споживачів, адаптуватися до змін бізнес-середовища, 

отримати бажані результати діяльності, підвищити ефективність 

функціонування. Автором було визначено сфери управління підприємством, а 

саме: виробниче управління (спрямоване на управління виробничим процесом, 

технологічне забезпечення виробництва, автоматизацію виробництва, 

підвищення конкурентоспроможності); організаційне управління (направлене 

на організацію самого процесу управління, реалізацію завдань управління, 

координацію роботи підрозділів); економічне управління (направлене на 

створення умов для розвитку підприємства, забезпечення ефективного 

функціонування) (Мельничук, 2016, с. 75-76). Отже, здійснення управління на 

підприємстві забезпечить прийняття ефективних рішень, їх швидке виконання, 

покращення організаційної структури.  

Група авторів Лозовський О.М., Кузьмінська О.О. (2014, с. 77-78) також 

дослідили сутність поняття управління підприємством, яке полягає в 

можливості впровадження нововведень, інноваційних підходів, що сприятиме 

вдосконаленню організаційної структури, управлінню виробничими ресурсами, 

витратами, персоналом, покращенню планування, дозволить впроваджувати 

програмне забезпечення. Слід зазначити, що для підвищення ефективності 

управління підприємством доцільно використовувати інформаційну систему 

управління, сучасні методи управління, приймати раціональні рішення, що 

сприятиме розвитку, ефективності функціонування в цілому.  

Особливості управління підприємством досліджені в роботі Нечаєва І.А., 

Кабак М.В. (2017), де стверджувалося, що управління має бути направлене на 

забезпечення злагодженої роботи структурних підрозділів, обмін інформацією 

між працівниками, керівництвом, раціональне використання всіх ресурсів, 

розвиток, налагодження господарської, виробничої, фінансової, інвестиційної 

діяльності. Отже, в основі управління підприємством закладене утримання 

позицій на ринку в умовах кризи, підвищення ефективності функціонування.  



38 
 

Поняття ефективність управління розглянув Завадський Й.С. (2003) та під 

цією категорією було розглянуто показник, який визначає відношення 

досягнутих результатів діяльності підприємства до понесених витрат на процес 

управління його підрозділами та в цілому підприємством. Слід відзначити, що 

управління підприємством має вплив на ефективність виробництва, показники 

діяльності.  

Поняття ефективність управління проаналізували Щеглова О.Ю., 

Судакова О.І., Лаже М.В. (2017, с. 187-189) та під даним поняттям розглянули 

можливість досягнути цілей підприємства, підвищити результативність 

діяльності, ефективність використання ресурсів, розподілу витрат, 

конкурентоспроможність, ділову активність.  

Теоретичні підходи до управління підприємством розглянули 

Дейнека О.Г., Руссова К.А., Михалко А.В. (2013, с. 144-147) та під ним 

розуміється процес впливу на об’єкт управління, який поєднує соціальне, 

економічне управління, враховує вплив ринкового середовища, керівництво 

ресурсами. Сам процес управління повинен складатися з таких структурних 

елементів: вхід (інформація, ресурси, капітал); керуюча підсистема; 

управлінські підрозділи; процес управління; керована підсистема; процес 

виробництва; вихід (інформація, товари, послуги) (Дейнека, Руссова та 

Михалко 2013, с. 144-147). Дослідження авторів також підтверджує доцільність 

управління підприємством для забезпечення успішної діяльності.  

Також сутність економічного управління підприємством розглянуто у 

роботі Ладунка І.С., Рибалка Т.М. (2017) та стверджується, що в основі 

ефективного управління має бути використання методів, дотримання 

принципів, функцій, управління ресурсами, вирішення економічних завдань, 

основних завдань підприємства. При цьому управління на підприємстві 

повинна здійснювати економічна служба та реалізувати функцію діагностики, 

прогнозування, контролю, планування, моніторингу, мотивації, регулювання, 

діагностики тощо. Тобто, управління підприємством забезпечить досягнення 

бажаного фінансового стану.  
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В роботі Рац О.М. (2008) ефективність управління розглянуто як 

показник, що відображає ефективність використання ресурсів, витрачання 

коштів, можливість досягнути бажаних результатів, що матиме позитивний 

вплив на успішність функціонування. Схожий підхід було відображено в роботі 

Павленко І.Г. (2006), де ефективність управління розглядається як 

характеристика, за якою можна говорити про ефективність використання в 

процесі виробництва всіх видів ресурсів, що забезпечить зростання обсягів 

збуту продукції підприємства.  

В дослідженні Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. (2018, с. 100-105) 

зосереджено увагу на тому, що управління підприємством є видом діяльності, 

що має за мету досягнення цілей, виконання завдань, мінімізацію витрат, 

максимізацію результатів, навчання персоналу, задоволення потреб споживачів, 

планування подальшої діяльності, відображає фінансові результати, що 

сприятиме успішному розвитку, визначенню напрямів діяльності, 

прогнозуванню фінансового стану, зменшенню негативного впливу чинників 

ринкового середовища. Таким чином, здійснення управління підприємством 

дозволить приймати рішення, задовольняти інтереси зацікавлених сторін, 

скорочувати витрати та підвищувати доходи.  

В цілому, ми погоджуємося з думкою вчених щодо сутності поняття 

«управління підприємством» та можна зазначити, що управління забезпечує 

злагодженість роботи всіх структурних підрозділів, координацію їх дій, 

спрямування всіх видів діяльності, що направлено на прийняття ефективних 

управлінських рішень, врахування дії ринкового середовища, визначення 

шляхів, напрямів вдосконалення виробничої, фінансової, інвестиційної, 

збутової, господарської діяльності. Також управління дозволить активізувати 

інноваційну діяльність, впровадити сучасні методи управління, інноваційне 

обладнання. В умовах нестабільності зовнішнього середовища кожне 

підприємство повинно здійснювати управління основними засобами для 

забезпечення оптимізації виробничого процесу, формування конкурентних 

переваг, підвищення показників діяльності.  
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На підставі проаналізованих підходів до визначення поняття «основні 

засоби підприємств», «управління підприємством» існує потреба в дослідженні 

та уточненні трактування поняття «управління основними засобами 

підприємств», що виступає важливим інструментом для зростання ефективності 

використання основних засобів, реагування на внутрішні та зовнішні зміни, 

взаємодії структурних підрозділів, підготовки дієвих управлінських рішень, 

стабільності господарської діяльності з урахуванням можливостей підприємств, 

досягнення цілей діяльності.  

В умовах сьогодення на підприємствах переробної галузі постає потреба 

до здійснення управління основними засобами, що пояснюється змінністю умов 

функціонування, впливом різних факторів на процес виробництва продукції, 

загостренням конкурентної боротьби та прагненням самих підприємств 

виготовляти якісну продукцію, що відповідає сучасним вимогам ринку. 

Здійснення управління основними засобами підприємств переробної галузі має 

вплив на правильність прийняття управлінських рішень, процес формування, 

оновлення, використання основних засобів, зростання конкурентоспроможності 

в цілому. Зазначене вище є підтвердженням необхідності дослідження підходів 

вчених до визначення поняття «управління основними засобами підприємств».  

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє відзначити, що 

проблемі управління основними засобами приділяли увагу такі вчені: 

Сірик М.В. (2019), Єршова Н.Ю. (2018), Кравченко М.В. (2016), Неміш Ю.В. 

(2015), Олійник Є.В. (2015c), Радєва О.Г. (2015), Наконечний Б.В. (2010), 

Тиха О.А. (2010), Россоха В.В. (2004), Білуха М.Т. (2000).  

У визначенні Олійник Є.В. (2015c, с. 48-52) розглянуто сутність 

управління основними засобами підприємств через узагальнення класичних та 

сучасних теорій, що дозволило його трактувати з позиції теорії капіталу, теорії 

інвестицій, теорії організацій. Основною метою управління основними 

засобами є покращення використання всіх видів ресурсів, досягнення 

стратегічних завдань підприємства та поняття розглянуто з позицій системного 

підходу. Відповідно до теорії капіталу в основі управління основними засобами 
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закладено тлумачення сутності поняття основні засоби, які розглядаються як 

один з видів капіталу та його накопичення сприяє розширенню виробництва, 

отриманню доходу підприємством, зростанню заробітної плати, оновленню 

основних засобів. Згідно з теорією інвестицій розглядається сутність основних 

засобів та стверджується, що інвестиції в основні засоби забезпечують 

внутрішні потреби підприємства, сприяють активізації інвестиційної діяльності, 

забезпечують формування, збільшення обсягу основних засобів, впливають на 

трудові та матеріальні ресурси, залежать від впливу чинників ринкового 

середовища, мають нестабільний характер та інвестування повинне відбуватися 

відповідно до стратегії розвитку підприємства. Щодо теорії організації, то 

основні засоби є стратегічним ресурсом будь-якого підприємства, що 

забезпечує зростання конкурентних переваг, його саморозвиток на основі 

врахування впливу матеріальних та нематеріальних активів, визначає 

можливості підприємства до виробництва продукції (Олійник, 2015c, с. 48-52). 

Слід погодитися із запропонованим автором визначенням, але доцільно було б 

розглянути управління основними засобами підприємств з позиції дослідження 

ринкового середовища, економічної вигоди, конкретизувати особливості 

діяльності підприємств та вагомість інформаційного забезпечення при 

управлінні процесами формування, використання, оновлення основних засобів.  

Відповідно до твердження Россоха В.В. (2004) можна стверджувати, що 

управління основними засобами направлено на аналіз складу основних засобів, 

досягнутих фінансових результатів за умови їх раціонального використання, 

порівняння отриманих результатів, що дозволяє визначити за яких умов, 

особливостей застосування основних фондів підприємство працювало 

ефективно, рентабельно та сформувати напрями оптимізації виробничих 

фондів, покращення ефективності використання. Ми вважаємо, що в основі 

визначення управління основними засобами автором закладена ефективність 

використання, але не враховано доцільність оптимізації витрат на основні 

засоби, організації процесу формування, оновлення, вибуття, змінність впливу 

ринкового середовища.  
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Поняття управління основними виробничими засобами розглянуто в 

роботі автора Наконечний Б.В. (2010). При визначенні даного поняття автором 

робиться акцент на ефективності використання основних засобів в 

господарській діяльності та їх своєчасному відновленні та при управлінні слід 

враховувати сформовану амортизаційну політику (Наконечний, 2010). Проте, 

автор при аналізі поняття управління основними засобами надто велику увагу 

приділяє моральному та фізичному зносу та поза увагою залишається питання 

врахування специфіки роботи підприємств, організації процесів формування, 

використання, оновлення, вибуття основних засобів, забезпечення якісними 

інформаційними даними, впливу чинників.  

Тиха О.А. (2010) дотримувалася думки, що управління основними 

засобами повинно бути спрямоване на забезпечення належного рівня 

фінансування їх оновлення, використання власного та довгострокового 

позикового капіталу, фінансового кредиту, лізингу та при виборі джерел 

фінансування основних засобів слід враховувати достатність власних 

фінансових ресурсів, можливості до залучення кредитних ресурсів, фінансові 

можливості, прибутковість діяльності. Отже, авторка робить наголос на 

важливості фінансування основних засобів при здійсненні управління, але не 

враховує доцільність раціонального використання, вплив ринкового 

середовища, очікуваний результат для підприємства.  

Сірик М.В. (2019, с. 55-56) запропонував авторське визначення поняття 

«управління основними виробничими засобами підприємств», яке розглянуто 

як процес реалізації політики щодо ефективного використання основних 

засобів, забезпечення їх оптимальної структури та стану, що забезпечить 

досягнення цілей діяльності. В цілому, в запропонованому визначенні 

стверджується, що здійснення управління основними виробничими засобами 

покликане забезпечити розвиток потенціалу підприємств, ефективне 

використання основних засобів, формування можливостей до успішної 

діяльності, але доцільно було б зазначити, що на управління основними 

засобами впливають фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, рівень 
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програмного забезпечення, а також враховувати процес організації 

використання основних засобів та їх вплив на прийняті управлінські рішення.  

Ще одна авторка Неміш Ю.В. (2015, с. 182) дотримувалася думки, що 

управління основними засобами повинно бути спрямовано на зменшення 

витрат на процес формування, оновлення, вибуття, використання основних 

засобів та дозволяє планувати їх кількість, аналізувати ефективність 

використання, роботу підприємств, проводити моніторинг стану основних 

засобів. Перевагою авторського підходу є зазначення того, що при управлінні 

основними засобами необхідно аналізувати склад основних засобів, але не 

зазначено вагомість врахування впливу чинників ринкового середовища та 

направленість управління на отримання економічного ефекту.  

Радєва О.Г. (2015, с. 42-44) дотримувалася думки, що управління 

основними засобами підприємств має бути направлене на створення умов для 

зростання прибутку, раціональне використання основних засобів та 

прогнозування їх величини, аналіз факторів впливу на процес відтворення 

основних засобів, прийняття оперативних рішень, формування стратегії 

управління, оцінку ефективності амортизаційної політики, що дасть змогу 

досягти стратегічних цілей. Поряд з цим, в зазначеному визначенні не 

враховано злагодженість взаємодії складових елементів управління, специфіку 

роботи підприємств, важливість прийнятих управлінських рішень, доцільність 

контролю при використанні основних засобів.  

Автор Білуха М.Т. (2000) також запропонував власне бачення управління 

основними засобами та було зазначено, що при управлінні слід 

використовувати методи, здійснювати облік господарської діяльності для 

врегулювання діяльності підприємств, підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності, зростання фінансових показників, досягнення 

сформованих цілей. Проте, доцільно було б врахувати цільове використання 

основних засобів, оптимізацію витрат, максимізацію очікуваного ефекту, 

важливість організації процесу їх формування, оновлення, вибуття, 

використання, впровадження програмного забезпечення.  
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В роботі Кравченко М.В. (2016) управління основними засобами 

підприємств розглянуто з позиції ефективності їх використання, фізичного та 

морального зносу, доцільності врахування впливу чинників зовнішнього, 

внутрішнього середовища, особливостей господарської діяльності, умов 

виробництва для досягнення бажаного результату. Зауважимо, що доцільно 

було б в даному визначенні відзначити доцільність оптимізації витрат, 

моніторингу при використанні основних засобів, важливість інформації для 

процесу управління, вплив управління на прийняття рішень.  

Єршова Н.Ю. (2018) у своїй роботі розглянула поняття обліково-

аналітичне забезпечення управління основними засобами, в основі якого 

закладено твердження про вагомість оперативної реакції на внутрішні та 

зовнішні чинники, розробки дієвих управлінських рішень, застосування 

облікової та аналітичної інформації, подання достовірної управлінської 

звітності, що забезпечить покращення фінансової діяльності. Під обліково-

аналітичним забезпеченням розглянуто інтегровану систему, яка складається з 

аналізу, обліку роботи підприємств, що сприятиме раціональному 

використанню ресурсів, скороченню витрат, вдосконаленню виробництва на 

підставі прийняття відповідних рішень та забезпечить розвиток підприємства 

(Єршова, 2018). Слід погодитися з думкою автора щодо важливості обліково-

аналітичного забезпечення при здійсненні управління основними засобами, що 

сприятиме підвищенню ефективності управління, використання ресурсів.  

Отже, проаналізовані підходи заслуговують на увагу та при визначенні 

поняття «управління основними засобами» робиться акцент на ефективності 

використання основних засобів, організації виробництва продукції, зростання 

фінансових результатів, контролі якості продукції. Проте, на сьогоднішній 

день, немає єдиного підходу до трактування дефініції «управління основними 

засобами підприємств» та існує потреба в уточненні даного поняття, що 

дозволило б врахувати особливості функціонування підприємств переробної 

галузі, управління виробництвом, організацію використання основних засобів, 

вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, підвищити їх ефективність, оновити 
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застарілі основні засоби, прийняти ефективні управлінські рішення та 

використовувати інформаційне забезпечення, досягти бажаних результатів, 

з’ясувати вагомість контролю та моніторингу основних засобів.  

Таким чином, дослідивши сутність понять «основні засоби», «управління 

підприємством», «управління основними засобами», врахувавши переваги та 

недоліки існуючих підходів вчених було запропоновано дефініцію «управління 

основними засобами підприємств».  

На наш погляд поняття «управління основними засобами підприємств» 

слід розглядати як систему взаємопов’язаних елементів, що направлена на 

організацію процесів формування, оновлення, використання основних засобів, 

планування, регулювання, моніторинг, контроль, прогнозування, оптимізацію 

та реорганізацію їх використання, продовження терміну корисної служби, 

прийняття дієвих управлінських рішень шляхом використання методів 

управління, що має за мету зростання конкурентоспроможності, отримання 

економічного ефекту, забезпечення довгострокового стабільного 

функціонування, досягнення намічених темпів зростання за умови врахування 

змін внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз, ризиків, внутрішніх 

можливостей та наявного потенціалу підприємств, достатності інформаційного 

забезпечення.  

В даному визначенні зосереджено увагу на тому, що управління повинно 

здійснюватися комплексно у взаємодії зі всіма структурними підрозділами 

підприємства, слід враховувати можливості підприємств, змінність не лише 

зовнішнього, але й внутрішнього середовища, використовувати інформаційне 

забезпечення, приймати обґрунтовані управлінські рішення, основним 

завданням є не лише підвищення ефективності використання основних засобів, 

але й організація, контроль їх використання, процесів формування, оновлення, 

вибуття, що матиме, як результат, зростання виробничо-господарської 

діяльності, конкурентоспроможності.  

На відміну від існуючих, в пропонованому понятті зосереджено увагу на 

таких моментах: по-перше – дозволяє конкретизувати зміст дефініції; по-друге 
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– чітко визначено необхідність врахування специфіки роботи підприємств 

переробної галузі; по-третє – управління здійснюється для організації процесів 

формування, використання, оновлення, вибуття основних засобів; по-четверте – 

в основі управління закладено отримання економічного ефекту; по-п’яте – 

підтвердженням ефективності використання основних засобів є зростання 

продуктивності виробництва; по-шосте – управління впливає на якість та 

правильність прийняття управлінських рішень та потребує якісних 

інформаційних даних; по-сьоме – враховано необхідність злагодженої взаємодії 

складових елементів; по-восьме – важливість контролю та моніторингу при 

використанні основних засобів.  

Отже, слід узагальнити, що управління основними засобами на 

підприємствах є передумовою успішного використання основних засобів, 

відіграє важливу роль, оскільки дає можливість організувати процес 

використання, формування, оновлення, вибуття основних засобів, визначити в 

них потребу, коригувати стратегію управління, прийняти обґрунтовані, 

ефективні управлінські рішення, раціонально використовувати фінансові 

ресурси та досягнути сформульованих цілей, поставлених завдань, місії 

діяльності, сформувати напрями оптимізації процесу управління основними 

засобами, а також враховує вплив факторів виробництва. Доцільно відзначити, 

що ефективність управління основними засобами залежить від ступеня їх зносу, 

оновлення, що впливає на капіталовіддачу, рівень продуктивності застосування.  

Було запропоновано власне бачення поняття «управління основними 

засобами підприємств», в якому враховано особливості роботи зазначених 

підприємств, доцільність взаємодії всіх складових елементів, зосереджено 

увагу на необхідності постійного управління основними засобами, контролю за 

їх використанням, прийняття зважених управлінських рішень, використання 

інформаційних даних для забезпечення виробництва продукції, досягнення 

стратегічних цілей, економічного ефекту, ефективного функціонування 

підприємств переробної галузі.  
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1.2. Теоретичні підходи до визначення факторів впливу на 

управління основними засобами підприємств переробної галузі  

  

Будь-яке підприємство повинно аналізувати стан, склад, рух основних 

засобів, рівень забезпеченості обладнанням, термін корисного використання 

інструментів, впроваджувати заходи щодо ліквідації морально та фізично 

зношеного обладнання, що дозволить керівництву підприємств сформувати 

шляхи покращення використання основних засобів. Для успішної діяльності 

підприємств вагоме значення має організація ефективного використання 

основних засобів та управління ними для зростання доходів, прибутку та 

уникнення ситуації банкрутства, фінансової кризи.  

В умовах сьогодення для підвищення ефективності функціонування 

підприємств доцільним є використання різних інструментів та одним з них є 

раціональне використання основних засобів, що потребує проведення оцінки 

стану основних засобів, активізації процесу управління та дозволить виявити 

фактори впливу на дані процеси, сформувати ряд заходів для підвищення 

ефективності управління, використання основних засобів. Отже, на процес 

управління основними засобами та ефективність їх використання на 

підприємствах переробної галузі впливають численні фактори, що можуть 

призвести до погіршення їх стану, ефективності використання. Тому слід 

зупинитися на дослідженні зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, доцільно 

їх аналізувати для вжиття відповідних заходів, покращення ефективності 

роботи структурних підрозділів, функціонування підприємств переробної галузі 

на підставі раціонального використання основних засобів. Саме ефективне 

використання та управління основними засобами в значній мірі визначає 

можливості здійснення успішної виробничої діяльності, виробництва якісної 

продукції, оновлення обладнання, скорочення витрат, досягнення стратегічних 

цілей (Колісник, 2019d, с. 159-163).   

Крім того, поряд з визначенням впливу факторів на управління та 

використання основних засобів необхідно аналізувати та оцінювати їх вплив, 
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що дозволить покращити результати роботи, господарську діяльність, 

виробництво продукції, уникнути погіршення застосування обладнання, 

організувати ефективне управління основними засобами.  

Багато провідних науковців досліджували питання підвищення 

ефективності використання основних засобів, аналізували фактори впливу на 

використання основних засобів, роботу підприємства, а саме: Fumin D., 

Yanan J., Meng Ye, Shuangyi Z. (2019); Jin Y., Zheng S., Tang D., Feng Q. (2018); 

Колмакова О.М., Брюховецька Т.В. (2018); Gajfullina M.M., Musina D.R., 

Nizamova G.Z., Alexandrova O.A. (2017); Theophil B.A., Khamis K., Bukaza C. 

(2017); Рябикіна К.Г. (2017); Слуцький Є.В. (2017); Марков Б.М. (2016); 

Неміш Ю.В. (2015); Падерін І.Д., Новак Є.Е. (2015); Сорока Т.М. (2015); 

Ярмоліцька О.В. (2015); Zinkeviciene D., Vaisnoraite G. (2014); Захаркін О.О. 

(2014); Ляшенко А.Ф., Гут Л.В., Гнатишина Н.Д. (2014); Загорська Т.В. (2013); 

Ряховська А. (2013); Климова О.С. (2012); Шем’якіна Н.В. (2008); Franik T. 

(2007; 2012); Вашків О. (1999).  

У роботі Неміш Ю.В. (2015, с. 66-69) було запропоновано класифікацію 

факторів впливу на формування основних засобів м’ясопереробних 

підприємств та управління ними. Автором було запропоновано розподіл 

факторів впливу на дві групи: зовнішні; внутрішні. Серед зовнішніх факторів 

впливу на формування основних засобів підприємств було виділено: чинники 

непрямої дії; чинники прямої дії; екзогенні; ендогенні (Неміш, 2015, с. 66-69). 

Отже, автором проведено ґрунтовний аналіз факторів впливу на формування 

основних засобів підприємств, але не здійснено оцінку, аналіз можливих 

наслідків від впливу факторів, витрат внаслідок дії факторів, сформовано 

шляхи та напрямки подолання їх впливу, а також не досліджено вплив факторів 

на використання основних засобів.  

Авторка Ряховська А. (2014, с. 25-28) дослідила важливість врахування 

впливу факторів на ефективність використання основних засобів 

металургійного підприємства та було проведено факторний аналіз 

використання основних засобів. Серед факторів, які впливають на 
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використання основних засобів було визначено: питома вага активної частини 

основних засобів; обсяги збуту продукції; виробничі потужності; оборотність 

активів; виручка від реалізації та прибуток; дебіторська та кредиторська 

заборгованість; грошові кошти, інвестиційні ресурси; коливання цін на 

сировину та матеріали; зміна цін на продукцію; робота працівників; 

технологічне забезпечення виробництва. Дані фактори впливають на 

собівартість продукції, фінансові результати діяльності та їх врахування 

дозволить підвищити ефективність використання основних засобів. На нашу 

думку, доцільно при дослідженні факторів впливу на використання основних 

засобів виокремлювати зовнішні, внутрішні фактори, аналізувати рівень їх 

впливу, формувати пропозиції для подолання негативного впливу.  

Загорська Т.В. (2013) проаналізувала фактори впливу на формування 

амортизаційної політики підприємств, серед яких було виділено: зовнішні; 

внутрішні. Отже, врахування факторів впливу на формування амортизаційної 

політики має вагоме значення для підприємств, оскільки вона забезпечує 

регулювання процесу відтворення основних засобів, впливає на прийняття 

ефективних управлінських рішень, стратегічне управління підприємством.  

Група авторів Колмакова О.М., Брюховецька Т.В. (2018, с. 42-45) 

виділили чинники впливу на ефективність використання матеріальних ресурсів, 

а саме: внутрішні (економічні, технічні, технологічні, організаційні); зовнішні 

(загальноекономічні, кон’юнктура ринку, державне регулювання). Врахування 

означених чинників впливу дозволить покращити ефективність використання 

матеріальних ресурсів підприємств, підвищити прибуток, скоротити виробничі 

витрати, покращити виробництво продукції.  

Рябикіна К.Г. (2017) розглянула фактори впливу на структуру, 

використання основних засобів, серед яких було виділено: організація 

виробничого процесу; тип організації виробництва; розміри підприємства; 

політичні; ситуація на ринках; економічні; коливання курсу валюти; ціна на 

сировину; вартість кредитів; кредиторська та дебіторська заборгованість; 

податкове навантаження; інвестиційна діяльність; організаційні; технічні; 
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матеріальне стимулювання працівників; автоматизація виробництва; 

підвищення кваліфікації персоналу. Дані фактори мають значний вплив на 

використання основних засобів та на підприємствах їх доцільно враховувати.  

Отже, проаналізовані підходи мають як переваги, так і недоліки і тому 

доцільно детальніше проаналізувати та визначити фактори впливу на 

управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі.  

Недоліком існуючих підходів вчених є те, що при дослідженні факторів 

впливу не взято до уваги специфіку діяльності підприємств переробної галузі, 

особливості використання основних засобів даними підприємствами, не 

закладено оцінювання, аналізування дії внутрішніх та зовнішніх факторів на 

управління, використання основних засобів, оцінку можливих витрат внаслідок 

впливу факторів на процес управління, розробку шляхів подолання їх 

негативного впливу, підвищення ефективності (Колісник, 2019d, с. 159-163). 

Зазначене вище дозволяє зробити висновок про доцільність удосконалення 

науково-методичного підходу до визначення факторів впливу на управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі.  

Тому нами пропонується удосконалення науково-методичного підходу до 

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі, в основі якого покладено врахування 

особливостей роботи та функціонування підприємств переробної галузі, 

дослідження управління використанням основних засобів, відповідності 

виробничих потужностей можливостям виробництва нової продукції, оцінка та 

аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на ефективність управління, 

використання основних засобів, визначення витрат від впливу факторів, 

розробка способів, шляхів подолання їх негативного впливу, використання 

якого надало змогу обґрунтувати доцільність врахування дії факторів на процес 

управління, що спрямовано на нейтралізацію їх впливу, визначення резервів 

підвищення ефективності управління.  

Було визначено фактори впливу на управління використанням основних 

засобів підприємств переробної галузі, які поділено на внутрішні та зовнішні. В 
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першу чергу, слід проаналізувати внутрішні фактори, які мають вплив на 

ефективність фінансової, господарської, виробничої діяльності, використання 

та управління основними засобами, організацію роботи підприємств, прийняття 

відповідних рішень, виробничий потенціал, якість виробництва продукції, 

просування товарів на ринок, формування конкурентних переваг, створення 

належних умов праці для працівників, що в кінцевому результаті впливає на 

стійкість позицій на ринку, рівень прибутковості. Своєчасний аналіз та оцінка 

внутрішніх факторів на управління основними засобами є передумовою 

раціонального їх використання, своєчасного оновлення внаслідок морального 

та фізичного зносу, розробки якісних управлінських рішень, організації роботи 

працівників та підвищення кваліфікації для правильного застосування 

устаткування, інструментів, виділення фінансових ресурсів для заміни 

обладнання, машин, розробки способів більш ефективного використання 

наявних основних засобів для покращення виробничо-господарської діяльності 

підприємства (Колісник, 2019d, с. 159-163). Крім того, на підставі аналізу 

внутрішніх факторів керівництво підприємства матиме змогу оцінити їх вплив 

на ефективність використання основних засобів, стан, структуру, динаміку, 

оптимізувати терміни використання обладнання, визначити потребу в залученні 

нового устаткування та раціонально їх експлуатувати, з’ясувати доцільність 

ремонту, розширити виробничі потужності щодо виробництва нової продукції, 

що сприятиме досягненню стратегічних цілей (Колісник, 2019d, с. 159-163). 

Серед внутрішніх факторів впливу на управління використанням основних 

засобів було визначено ряд факторів, які далі більш детально розглянемо.  

Фактор матеріального стимулювання – це чинник, який впливає на 

ефективність роботи працівників, рівень продуктивності, швидкості виконання 

завдань, відношення до роботи, бережливе ставлення до обладнання, 

устаткування, інструментів, що сприятиме продовженню строків їх корисної 

служби (Колісник, 2019d, с. 159-163). Саме ефективне використання основних 

засобів дозволить збільшити обсяги виробництва якісної продукції, нарощувати 
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виробничі потужності, проводити ремонт основних засобів і тому слід 

впроваджувати методи мотивації працівників.  

Управлінські фактори мають вплив не лише на якість управління 

основними засобами, але впливають на управління персоналом, роботою 

структурних підрозділів, управління в цілому підприємством та прийняття 

управлінських рішень, що забезпечить їх результативність, дієвість, 

своєчасність (Колісник, 2019d, с. 159-163). Тому розробка менеджерами та 

прийняття кращих рішень в управлінні основними засобами, застосування 

більш сучасних методів управління сприятиме раціоналізації використання 

ресурсів, визначенні сфер, які потребують додаткового фінансування, що 

позначиться на досягненні цілей діяльності.  

Інформаційне забезпечення є фактором, що впливає на швидкість 

прийняття рішень в управлінні основними засобами, отримання достовірної, 

якісної інформації про стан, рух основних засобів, рівень зношеності 

обладнання, виробничі потужності, обсяги виробництва та збуту продукції, що 

дозволяє керівництву, працівникам аналізувати інформаційні дані шляхом 

використання сучасного програмного забезпечення та приймати рішення щодо 

списання інструментів, здачі в оренду зайвого обладнання, визначення 

напрямків підвищення ефективності управління основними засобами для 

досягнення стратегічних цілей (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Значення організаційних факторів полягає в тому, що вони впливають на 

організацію виробничого процесу на підприємстві, ритмічність виробництва, 

експлуатацію, ремонт обладнання, забезпечення організації роботи працівників, 

контроль та моніторинг результатів роботи, зберігання, транспортування 

продукції, здійснення процесу управління основними засобами. Аналіз даних 

факторів сприяє здійсненню ефективного управління основними засобами та 

передбаченню можливих помилок, їх уникненню (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Не менш важливими є технічні фактори, які визначають рівень 

забезпеченості сучасним обладнанням, технологіями, взаємодію між 

структурними підрозділами, технологію виробництва продукції, якість 
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технічного обслуговування, рівень механізації та автоматизації виробництва, 

забезпечення робочих місць обладнанням, стан матеріально-технічної бази, 

ступінь зносу основних засобів, можливість скорочення обсягу амортизаційних 

відрахувань, що впливає на якість продукції та на підставі їх врахування можна 

говорити про доцільність оновлення застарілого обладнання, модернізації 

виробництва, впровадження сучасних методів управління основними засобами, 

коригування процесу управління (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Слід визначити виробничі фактори, тобто умови виробництва продукції, 

технологічне забезпечення, фінансування виробничих потужностей, специфіка 

господарської діяльності, умови праці персоналу, забезпеченість виробничими 

ресурсами (наприклад, використання землі в сільському господарстві, під 

спорудами), знання та навички персоналу, що сприятиме виробництву якісної 

продукції, а також забезпеченість комп’ютерним, транспортним обладнанням, 

промисловими машинами, спорудами, телекомунікаціями, сировиною, 

матеріалами (Колісник, 2019d, с. 159-163). Зазначені фактори мають вагоме 

значення та вплив на управління основними засобами задля підвищення 

ефективності їх використання, своєчасного оновлення, вибуття.  

Вагому роль в процесі управління використанням основних засобів 

відіграють фінансові фактори, які визначають рівень фінансового потенціалу, 

фінансові можливості підприємств, рівень дебіторської та кредиторської 

заборгованості, раціональність використання ресурсів та своєчасний аналіз 

даного фактору дозволить спрямувати процес управління основними засобами 

на досягнення стратегічних цілей, продовження терміну служби обладнання, 

скорочення витрат на ремонт устаткування шляхом раціонального 

використання всіх наявних основних засобів (Колісник, 2019d, с. 159-163). 

Врахування даних факторів направлено на передбачення ознак фінансової 

кризи, подолання її наслідків, уникнення ситуації погіршення результатів 

діяльності та прийняття відповідних рішень в процесі управління.  

Поряд з фінансовим фактором слід виділити інвестиційну політику, адже 

врахування даного чинника дозволяє активізувати інвестиційну діяльність, 
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спрямувати кошти в господарську діяльність, на оновлення основних засобів, 

забезпечення робочих місць устаткуванням, управління основними засобами 

для залучення спеціалістів, що сприятиме покращенню виробничої діяльності, 

отриманню прибутку (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Серед факторів слід виділити встановлені розміри витрат на ремонт 

основних засобів, оновлення їх складу, заміну зношеного обладнання, навчання 

персоналу, підвищення кваліфікації, розширення виробництва, використання 

нових технологій, виконання інших послуг (Колісник, 2019d, с. 159-163). 

Врахування даного фактору дозволить розподіляти та спрямовувати кошти на 

закупівлю основних засобів, що дозволить покращити їх використання та 

свідчитиме про ефективність управління.  

Рівень кваліфікації персоналу та інтелектуальний потенціал – це чинники, 

що впливають на управління використанням основних засобів та до них 

відносять обізнаність персоналу у використанні машин, обладнання, 

устаткування, можливість ефективного застосовувати інструменти, вирішувати 

складні питання в умовах кризи, пропонувати напрямки до розв’язання 

складних питань, можливість освоєння нових технологій, що впливає на 

продуктивність праці працівників, організацію, реалізацію процесу управління, 

якість розробки управлінських рішень (Колісник, 2019d, с. 159-163). Тому 

доцільно підвищувати рівень кваліфікації працівників, створювати умови до 

кар’єрного просування, розвитку інтелектуального потенціалу.  

При управлінні та використанні основних засобів слід враховувати імідж 

підприємства, що визначає положення на ринку, рівень 

конкурентоспроможності, обсяги збуту продукції та свідчить про використання 

якісного обладнання, виробництво якісної продукції (Колісник, 2019d, с. 159-

163). Для підтримання високого рівня іміджу підприємствам переробної галузі 

доцільно створювати умови для виробництва продукції відповідно до потреб 

ринку, що можливо шляхом управління використанням основних засобів. Тому 

аналіз даного фактору необхідний для порівняння позицій підприємства за 

декілька періодів та визначення переваг чи недоліків.  
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Маркетингові фактори мають важливе значення для ефективності 

управління використанням основних засобів, адже без постійного аналізу, 

вивчення ринку, покупців, конкурентів, попиту споживачів, цін на продукцію, 

товарів, не врахування потреб клієнтів підприємство не матиме змоги 

формувати ефективні цінові і товарні стратегії, конкурентні переваги, 

визначити яку саме продукцію виробляти, нарощувати обсяги виробництва та 

збуту, а також використати ефективне обладнання для виробництва якісної 

продукції, організувати матеріально-технічне забезпечення, виробництво нових 

товарів, збутову політику, управляти технологічними процесами, якістю 

товарів, використовувати якісну інформацію, що сприятиме стимулюванню 

збуту, зростанню прибутку (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Таким чином, вище зазначені внутрішні фактори мають значний вплив на 

управління використанням основних засобів та їх постійний аналіз, тобто 

обробка інформаційних даних, узагальнення, поширення дозволять краще 

здійснювати моніторинг, контроль, організацію використання, оновлення, 

вибуття основних засобів, що сприятиме розробці ефективних рішень на всіх 

рівнях управління та мінімізації впливу загроз, ризиків, досягненню бажаних 

результатів діяльності.  

Не менш значимими є зовнішні фактори впливу на управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі, які впливають 

на всі аспекти роботи та їх врахування, аналіз, оцінка дають змогу своєчасно 

реагувати на дію зазначених факторів, пристосовуватися до них та розробляти 

заходи щодо активізації роботи структурних підрозділів, оновлення основних 

засобів, купівлі якісного обладнання, підвищення рівня 

конкурентоспроможності, своєчасної сплати податкових платежів, дотримання 

норм чинного законодавства, покращення умов збуту продукції, створення 

робочих місць (Колісник, 2019d, с. 159-163). Аналіз зовнішніх факторів впливу 

на управління основними засобами дозволить своєчасно виявити фактори, 

ліквідувати проблеми в управлінні, підвищити ефективність використання 

обладнання, устаткування, машин, розробляти та приймати управлінські 
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рішення відповідно до ринкових змін та створити умови для ремонту, 

відновлення, приросту основних засобів. Щодо зовнішніх факторів впливу на 

управління використанням основних засобів, то їх слід проаналізувати.  

Економічні фактори мають вплив на управління використанням основних 

засобів, діяльність структурних підрозділів та функціонування підприємств 

переробної галузі в цілому, серед них слід виділити: прожитковий мінімум, 

середня заробітна плата, інфляція, ціна на ринку, зайнятість населення, 

процентні ставки за кредитами, попит на товари, динаміка курсу національної 

валюти, ціна на сировину, матеріали, ситуація в країні, податкове 

навантаження. Дані фактори впливають на витрати на технічне обслуговування, 

ремонт інструментів, продуктивність праці працівників, а також їх врахування 

стимулює підприємства до вжиття заходів для покращення використання 

основних засобів, скорочення витрат, підвищення якості продукції, обсягів 

виробництва та збуту продукції (Колісник, 2019d, с. 159-163). Аналіз даних 

факторів дозволяє коригувати управління використанням основних засобів, 

приймати виважені рішення, досягти стратегічних цілей діяльності.  

Політичні фактори мають значний вплив на управління використанням 

основних засобів підприємств та їх вплив проявляється через регулювання 

конкурентного середовища (відбувається вплив на рекламну діяльність, рівень 

конкурентної боротьби), зовнішньоекономічний рівень (умови збуту продукції, 

регулювання імпорту та експорту товарів, що позначається на функціонуванні 

підприємств), а також через напрями міжнародної політики держави, 

підписання міжнародних угод, політичну стабільність, рівень політичної 

боротьби та стан політичної системи (Колісник, 2019d, с. 159-163). Означені 

фактори впливають на функціонування підприємств, виробництво продукції та 

надання послуг, прийняття рішень щодо управління основними засобами, адже 

при купівлі обладнання, інструментів потрібно враховувати обмеження щодо 

ввозу певних груп товарів, при реалізації продукції – враховувати умови збуту 

та обмеження на ринку. Отже, аналіз політичних факторів потрібно 
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здійснювати постійно, що забезпечить підвищення ефективності управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Слід виділити правові фактори, які впливають на функціонування 

підприємств через прийняття законів, положень, стандартів, що регулюють їх 

діяльність, облік основних засобів (визначення класифікації основних засобів, 

оцінки, переоцінки, оцінки собівартості, методів нарахування амортизації, 

порядку обліку), податковий рівень (впливає на пільгові умови сплати податків, 

рівень чистого прибутку підприємств, їх витрати), бюджетний рівень 

(підтримка з боку держави, надання субсидій, субвенцій), місцевий рівень 

(вплив на роботу державних органів влади, підтримка бізнесу, надання пільг), а 

також через банківську систему (нормативне регулювання діяльності банків, 

умови кредитування) (Колісник, 2019d, с. 159-163). Відповідно, аналіз даних 

факторів дозволить здійснити управління основними засобами на належному 

рівні та підвищити ефективність їх використання, при отриманні державної 

допомоги – можна спрямувати кошти на оновлення зношеного обладнання. 

Не менш вагому роль відіграють технологічні фактори, оскільки 

підприємства повинні постійно слідкувати за станом на ринку інновацій у сфері 

технологій, маркетингу, менеджменту, розробкою нових технологій, нового 

обладнання, розвитком інформаційних технологій, появою нових матеріалів та 

сировини, що дозволить підвищити якість та швидкість виробничого процесу, 

здійснити автоматизацію, механізацію виробництва, забезпечити робочі місця 

працівників необхідною технікою для підвищення продуктивності роботи, 

організувати продаж продукції через Інтернет, сайт підприємства, зменшити 

витрати, задовольнити потреби покупців. Відповідно, аналіз технологічних 

факторів керівництвом дозволить в процесі управління основними засобами 

використовувати програмне забезпечення, швидше приймати рішення, 

купувати сучасне обладнання, створити гарні умови праці, забезпечити 

раціональне використання устаткування (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Вплив соціально-культурних факторів на управління використанням 

основних засобів підприємств переробної галузі також вагомий та серед них 
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слід виділити: соціальна забезпеченість населення; рівень освіти; рівень 

прожиткового мінімуму; розмір середньої заробітної плати; розмір пенсії; 

структура населення, народжуваність, смертність; працездатне населення; 

чисельність населення країни; традиції (Колісник, 2019d, с. 159-163). Означені 

фактори впливають на ринки збуту підприємств, виробництво продукції 

відповідно до потреб ринку, рівень цін на товари, що також позначається на 

ефективності використання основних засобів, рівні їх зносу, стані, структурі, 

термінах використання обладнання, оскільки за умови зниження доходів 

підприємства не матимуть змогу купувати більш сучасне устаткування, а також 

на управління основними засобами, адже доцільно приймати рішення щодо 

контролю, моніторингу стану обладнання, більш раціонального його 

застосування, здачі в оренду для залучення додаткових ресурсів.  

Слід враховувати вплив екологічних факторів, які охоплюють наявність 

природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, сплату 

екологічного податку, витрачання коштів з боку підприємств щодо підтримки 

екологічної безпеки, виробництво продукції відповідно до екологічних норм, 

сплату штрафів за забруднення середовища (Колісник, 2019d, с. 159-163). 

Відповідно, підприємства переробної галузі в процесі управління основними 

засобами повинні приймати рішення щодо купівлі обладнання, організації 

виробництва продукції шляхом зменшення забруднення оточуючого 

середовища, дотримуватися екологічних норм, виробляти якісну продукцію.  

Не менш вагомими є такі фактори, як попит, постачальники, конкуренти, 

що впливають на ефективність управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі через зміну вподобань клієнтів, рівень їх 

доходів, що слід враховувати при виробництві продукції та використанні 

основних засобів; зміну умов поставки матеріалів, сировини, підвищення цін на 

них, розірвання договорів з постачальниками, що затримує процес виробництва 

продукції, використання обладнання, яке простоює та відповідно втрачається 

дохід, змінюється графік виробництва та збуту продукції, зростають витрати; 

загострення конкурентної боротьби на ринках, що спонукає підприємства 
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аналізувати роботу конкурентів, раціонально використовувати основні засоби, 

оновлювати зношене обладнання, приймати обдумані рішення (Колісник, 

2019d, с. 159-163). Аналіз та обробка інформації щодо зазначених факторів 

дозволить визначити переваги та можливості підприємства щодо використання 

основних фондів та управління ними для ефективнішого застосування, 

контролю, моніторингу стану, структури, списання зношеного обладнання, 

купівлі нового, виділення коштів на впровадження сучасних технологій. Отже, 

врахування факторів в процесі управління основними засобами дасть змогу 

підвищити якість роботи машин, обладнання, транспортних засобів, будівель, 

верстатів, забезпечити своєчасне підвищення їх ефективності. 

Не менш вагомим є фактор вартості, якості матеріалів та сировини, який 

теж слід враховувати при управлінні основними засобами, оскільки він впливає 

на собівартість виробленої продукції, якість наданих послуг, розірвання 

договорів, необхідність пошуку нових постачальників, ціну реалізації товару, 

якість виробленої продукції, відповідність її потребам клієнтів, режим роботи 

обладнання, знос обладнання (Колісник, 2019d, с. 159-163). Тому врахування 

даного чинника сприятиме підвищенню ефективності використання основних 

засобів в процесі управління та збільшенню суми доходів підприємств.  

В цілому, зовнішні фактори впливають на всі процеси, що відбуваються 

на підприємствах переробної галузі, в тому числі на управління основними 

засобами, що потребує від керівництва постійного аналізу даних факторів, 

врахування в роботі та прийняття відповідних рішень, що направлені на 

підвищення ефективності використання основних засобів та управління ними 

для продовження строку корисної служби, визначення способів, шляхів 

кращого використання обладнання, залучення коштів на їх оновлення, що 

забезпечить досягнення намічених результатів.  

Відповідно до удосконаленого науково-методичного підходу до 

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі передбачається його реалізація шляхом 

дотримання низки етапів, що наведені на рис. 1.1.  
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Рис. 1.1. Науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на 
управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі 

Примітка: сформовано автором на основі (Колмакова та Брюховецька, 2018; Рябикіна, 
2017; Слуцький, 2017; Марков, 2016; Неміш, 2015; Падерін та Новак, 2015; Сорока, 2015; 
Ярмоліцька, 2015; Захаркін, 2014; Ляшенко, Гут та Гнатишина 2014; Загорська, 2013; 
Ряховська, 2013; Климова, 2012; Шем’якіна, 2008; Вашків, 1999)  
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Спочатку визначається перелік внутрішні та зовнішні факторів впливу на 

управління використанням основних засобів та потім здійснюється врахування 

особливостей роботи та функціонування підприємств переробної галузі для 

розробки шляхів щодо ліквідації негативного впливу факторів, пристосування 

до їх дії та розробки ефективних управлінських рішень (рис. 1.1) (Колісник, 

2019d, с. 159-163). Під особливостями функціонування підприємств мається на 

увазі дослідження їх фінансового стану, показників платоспроможності, ділової 

активності, рентабельності, результатів виробничо-господарської діяльності, 

аналіз фінансової звітності, конкурентоспроможності; під ефективністю роботи 

розуміється аналіз напрямків, інноваційної та інвестиційної діяльності, 

маркетингової роботи, досягнутого рівня розвитку, динаміки обсягів 

виробництва та збуту продукції, продуктивності роботи, понесених витрат, що 

сприятиме формуванню висновків щодо досягнутої ефективності діяльності 

підприємств внаслідок впливу факторів. Тобто, доцільно проаналізувати яким 

чином вже існуючі фактори (крім виділених вище) впливають на показники 

функціонування та роботи підприємств, досягнення поставлених цілей.  

Наступним кроком є дослідження управління використанням основних 

засобів підприємств переробної галузі, тобто оцінюється стан основних засобів, 

їх формування, використання, оновлення, вибуття, якість управління, 

забезпеченість обладнанням, устаткуванням, інструментами, фінансовими, 

кадровими ресурсами, залучення інвестиційного капіталу, кредитування для 

купівлі нового обладнання, результативність використання діючого 

обладнання, управління основними засобами, що впливає на отримання доходу 

(без врахування тих, які були сформовані в процесі аналізу) (Колісник, 2019d, 

с. 159-163). Подібний етап дозволить зробити висновок про доцільність більш 

детального дослідження факторів впливу на управління основними засобами та 

конкретизації їх переліку для своєчасного реагування.  

Ще одним етапом є встановлення відповідності виробничих потужностей 

реальним можливостям підприємства до виробництва нової продукції (рис. 1.1), 

тобто з’ясування рівня забезпеченості основними засобами, обладнанням, 
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устаткуванням, машинами, програмним забезпеченням, технологіями, 

механізації та автоматизації виробництва, аналіз задоволення потреб покупців, 

дослідження нових потреб для формування висновків щодо якості виробництва 

продукції, відповідності виготовлення товарів встановленим термінам, 

можливості виробництва нової продукції, визначення суми витрат та 

очікуваного доходу (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Також визначено етап оцінки та аналізу впливу внутрішніх та зовнішніх 

факторів на ефективність управління використанням основних засобів, який 

проводиться на підставі узагальнення даних другого, третього, четверного 

етапів та сформованого переліку факторів (рис. 1.1). При проведенні 

зазначеного етапу слід оцінювати вплив факторів на: ефективність 

використання основних засобів, обсяг та склад, стан, структуру, рух, термін 

використання та знос, оновлення обладнання, виробництво продукції, 

рентабельність, ліквідність; ефективність процесу управління, якість прийнятих 

управлінських рішень (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Вплив факторів на використання основних засобів можна проводити за 

допомогою факторного аналізу (передбачається визначення переліку факторів, 

що впливають на використання основних засобів, обсяг виробництва та продаж 

продукції, рентабельність, заборгованість, інвестиції, собівартість продукції, 

прибуток тощо), але вплив факторів на управління основними засобами можна 

оцінити на підставі використання експертного методу, що дозволить провести 

опитування групи експертів (фахівців з досліджуваного питання), які визначать 

групу факторів, що чинять значний вплив на управління основними засобами та 

на яких результатах це позначається (наприклад, дія факторів на ефективність 

прийняття рішень в процесі управління щодо моніторингу основних засобів, 

оптимізації їх використання, способів відтворення, напрямів підвищення їх 

використання, а також на результативність використання, процеси формування, 

оновлення, вибуття, на якість контролю, моніторингу, планування, організації, 

програмного забезпечення управління основними засобами). За результатами 

оцінювання аналізується перелік факторів, що чинять більший вплив на 
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управління використанням основних засобів підприємств та з’ясовуються 

причини такого впливу, негативні наслідки, порівнюються результати 

аналізованого періоду з попереднім періодом.  

На підставі результатів даного етапу формується зведена інформація про 

вплив факторів на управління використанням основних засобів, характеристика 

наслідків впливу на ефективність управління основними засобами для його 

покращення в наступних періодах (Колісник, 2019d, с. 159-163).  

Подібний аналіз дозволить визначити резерви покращення ефективності 

управління використанням основних засобів, з’ясувати проблеми, перелік 

факторів, які чинять негативний вплив та прийняти відповідні стратегічні 

рішення, що позначиться на виробничо-господарській діяльності підприємств 

переробної галузі, їх конкурентоспроможності.  

Наступний етап – визначення можливих втрат від впливу факторів, що 

були обрані на попередньому етапі, на управління використанням основних 

засобів підприємств переробної галузі (Колісник, 2019d, с. 159-163). Тобто, під 

втратами підприємства розуміють його додаткові витрати внаслідок 

негативного впливу факторів на управління і використання основних засобів, 

такими витратами можуть бути: додаткове витрачання коштів на купівлю 

сировини, матеріалів (за умови купівлі неякісних матеріалів), ремонт 

зношеного обладнання (що зменшить виробничі потужності), модернізацію 

устаткування (несвоєчасна модернізація може спричинити погіршення якості 

продукції), купівлю нового обладнання (потрібно враховувати можливості до 

виробництва нової продукції), просування продукції (доцільно аналізувати 

причини зниження обсягів збуту, а не просувати неякісну продукцію), технічне 

обслуговування (слід аналізувати доцільність проведення ремонту або купівлі 

нового обладнання), впровадження нових виробничих процесів, технологій, 

програмного забезпечення (якщо працівники не вміють користуватися 

основними засобами, то підприємство не отримає бажаного ефекту), добудову 

приміщень (доцільно враховувати потребу підприємства в них, виробничі 

можливості), витрати у вигляді оплати неякісних монтажних робіт, послуг 
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доставки основних засобів (доцільно аналізувати роботу постачальників), 

послуг посередників, на підвищення оплати праці (слід враховувати 

продуктивність роботи працівників), впровадження нових методів управління 

(необхідно аналізувати проблеми в управлінні основними засобами), сплату 

штрафів (сплачуються внаслідок не дотримання норм чинного законодавства 

щодо обліку основних засобів, забруднення навколишнього середовища), 

конкурентну боротьбу (подібні рішення потрібно аналізувати та вживати 

заходів для її уникнення), зміну специфіки виробництва (відбувається за умови 

не врахування доходів населення, прожиткового мінімуму). Визначення 

можливих втрат дозволить керівництву приймати або відхиляти відповідні 

рішення, підвищити термін використання основних засобів, якість продукції, 

скоротити виробничі витрати, визначити ризик погіршення ефективності 

управління основними засобами, їх використання, отримання збитків, здійснити 

страхування ризику доставки основних засобів. Отже, без врахування впливу 

окреслених факторів на управління використанням основних засобів на 

підприємстві відбудеться зростання витрат, що позначиться на стані основних 

засобів, фінансових результатах господарської діяльності.  

Проаналізувавши фактори впливу на управління використанням основних 

засобів слід відзначити шляхи подолання їх негативного впливу, а саме: 

розробка ефективної системи, механізму управління основними засобами; 

своєчасний аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів; коригування 

стратегії розвитку; розробка та прийняття ефективних рішень; спрямування 

фінансових ресурсів на оновлення основних засобів; використання програмного 

забезпечення; узгодження роботи структурних підрозділів; контроль 

використання обладнання; формування резервів коштів для фінансування 

придбання основних засобів; впровадження більш ефективних методів 

управління; адаптація до впливу зовнішніх факторів; коригування впливу 

внутрішніх факторів.  

Поряд із способами подолання зазначених факторів впливу слід 

відзначити, що внутрішні фактори можна ліквідувати, але до зовнішніх 
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факторів підприємству необхідно пристосовуватися, враховувати в своїй роботі 

(Колісник, 2019d, с. 159-163). Зовнішні та внутрішні фактори підприємство 

повинно перетворювати в можливості та переваги щодо більш раціонального 

управління використанням основних засобів, їх відтворення, нагромадження, 

що дозволить подолати проблеми, недоліки, підвищити ефективність 

господарювання підприємств переробної галузі.  

Серед шляхів, напрямів покращення управління використанням основних 

засобів на підприємствах переробної галузі доцільним є: вдосконалення 

управління виробництвом та основними засобами; використання програмного 

забезпечення; покращення організації використання основних засобів, їх 

формування, оновлення, вибуття; оптимізація витрат; раціоналізація 

використання ресурсів; використання сучасних методів управління та мотивації 

роботи працівників; аналіз впливу факторів на використання основних засобів 

та розробка заходів нейтралізації їх впливу; створення підрозділу по 

управлінню основними засобами; навчання працівників; оснащення робочих 

місць необхідною технікою; збільшити тривалість роботи обладнання; 

проводити ремонт обладнання; здача в оренду незадіяного обладнання; 

вдосконалення основних засобів; здійснення механізації, автоматизації 

виробництва; ліквідація застарілої техніки; організація роботи працівників; 

залучення інвестиційних ресурсів, кредитів; використання ефективних методів 

амортизації; впровадження прогресивних форм управління виробництвом.  

Заключним етапом є обґрунтування доцільності врахування впливу 

сформованої групи факторів на процес управління використанням основних 

засобів, де передбачається нейтралізація впливу аналізованих факторів, 

підвищення ефективності управління. Даний етап є підтвердженням того, що за 

умови не проведення дослідження факторів впливу на управління 

використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі 

відбудеться погіршення стану, структури основних засобів, ефективності їх 

використання, розробки та прийняття управлінських рішень, що позначиться на 

виробничо-господарській діяльності, розвитку (Колісник, 2019d, с. 159-163). 
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Тому кожне підприємство повинно враховувати та аналізувати вплив 

зазначених факторів для здійснення ефективного управління основними 

засобами, уникнення загроз та перетворення їх в переваги та можливості.  

Отже, удосконалений нами науково-методичний підхід до визначення 

факторів впливу на управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі направлений на формування ряду факторів, що впливають на 

управління шляхом врахування функціонування підприємств, дослідження 

управління використанням основних засобів, виробничих потужностей та 

дозволяє проаналізувати вплив факторів на ефективність управління, 

використання основних засобів, можливі втрати від впливу факторів, розробити 

шляхи подолання негативного впливу факторів, підвищення ефективності 

управління основними засобами. Все це забезпечить зростання показників 

виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності, стабільність 

діяльності в довгостроковому періоді. Одночасно, даний підхід є зручним для 

використання та адаптованим до роботи підприємств переробної галузі.  

 

  

1.3. Методичні основи управління використанням основних засобів 

на підприємствах переробної галузі  

   

Функціонування, діяльність підприємств переробної галузі відбувається в 

умовах змінності ринкового середовища та вони стикаються з безліччю 

проблем, які позначаються на показниках фінансової стійкості, 

платоспроможності, ділової активності, рентабельності, тобто фінансово-

господарській діяльності, рівні прибутковості. Існуючі проблеми підприємств 

можуть бути розв’язані шляхом прийняття ефективних кадрових, 

адміністративних, управлінських рішень, що можливо шляхом здійснення 

ефективного управління підприємством. В свою чергу, ефективність 

управління підприємством залежить від використання сучасних методів 

управління, інформаційних, інноваційних можливостей, кваліфікації 
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працівників та дозволить раціонально використовувати всі види ресурсів, 

покращити виробництво, забезпечити злагодженість роботи структурних 

підрозділів, обрати основні напрями діяльності, підвищити 

конкурентоспроможність. В умовах невизначеності, загрози фінансової кризи, 

нестабільності факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на 

підприємствах переробної галузі існує потреба в пошуку більш ефективних 

методів управління діяльністю, а саме механізму та системи управління 

підприємством. Тому існує потреба в здійсненні управління основними 

засобами для забезпечення їх ефективного використання, формування, 

оновлення, вибуття на підставі застосування відповідної системи, механізму.  

Доцільним є дослідження системи та механізму управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі. Система 

управління основними засобами дозволить врахувати вплив факторів 

ринкового середовища на використання обладнання, устаткування, стан, 

структуру, визначити принципи, функції, важелі, методи, інструменти 

управління основними засобами, досягнути поставленого завдання. Механізм 

управління основними засобами підприємств сприятиме ухваленню ефективних 

управлінських рішень, визначенню потреби в залученні додаткового 

обладнання, устаткування, інструментів, покращенню виробничої діяльності, 

тобто є зв’язком між внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства. 

Загалом їх використання має за мету розробку та прийняття дієвих 

управлінських рішень, підвищення ефективності управління основними 

засобами, визначення напрямів діяльності. Для використання зазначених 

інструментів управління основними засобами необхідно дотримуватися 

послідовності етапів дій щодо алгоритму їх побудови та впровадження, що 

гарантуватиме дієвість як механізму, так і системи, досягнення бажаних 

результатів, прийняття управлінських рішень.  

Проблематика ефективності управління підприємством, здійснення 

управління основними засобами, використання механізму, системи управління 

розглянута в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: 
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Мостенська Т.Г., Ковтун О.А. (2020); Balavanthula S., Shireesha I., Thavva V.L. 

(2019); Сірик М.В. (2019, с. 165-174); Степаненко О.І. (2019, с. 87-93); 

Шматковська Т.О., Муран А.Я. (2019); Шматковська Т.О., Придатко Ю.М. 

(2019); Данилюк М.І., Мирончук О.Р. (2018, с. 1108-1109); Єршова Н.Ю. (2018, 

с. 895-902); Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. (2018, с. 101-103); Покиньчереда В.В. 

(2018, с. 5-10); Стец І.І. (2018, с. 162-165); Pradip K.D. (2017); Бухтіарова А.Г., 

Пісна А.Б. (2017); Кравченко М.В., Дроздова Ю.А. (2017, с. 164-167); 

Стукан Т.М. (2017, с. 61-64); Щеглова О.Ю., Судакова О.І., Лаже М.В. (2017, 

с. 186-189); Зборовська О.М., Євтушенко О.А. (2016, с. 65-70); Крилов Д.В. 

(2016, с. 6-8); Шаповал В.А., Горпинич О.В. (2016, с. 82-88); Бондарчук Л.В., 

Гулівата І.О. (2015, с. 84-87); Витвицький Я.С., Андрусів У.Я. (2015, с. 13-18); 

Геращенко І.О., Стрижко О.А. (2015, с. 23-27); Жулай Г.С. (2015, с. 94-96); 

Олійник Є.В. (2015b, с. 22-24); Поповиченко Г.С. (2015, с. 132-133); Радєва О.Г. 

(2015, с. 42-44); Хвостіна І.М. (2015, с. 30-33); Власюк Т.М., Юзюк І.І. (2014, 

с. 198-204); Неміш Ю.В. (2014, с. 312-317); Устенко А.О. (2014, с. 97-102); 

Дейнека О.Г., Руссова К.А., Михалко А.В. (2013, с. 144-147); Кендюхов О.В. 

(ред. 2013); Agyei-Mensah B.K. (2011); Калюжна Н.Г. (2011, с. 52-53); 

Приварникова І.Ю. (2011, с. 66-73); Шкробот М.В. (2011, с. 237-239); 

Довгалюк Н.В. (2010); Бондаренко О.С. (2008); Padachi K. (2006); 

Westiwick C.A. (1973).  

Результати дослідження наукових розробок та підходів вчених щодо 

використання механізму та системи управління основними засобами 

підприємств дозволяють стверджувати, що дані підходи мають як переваги, так 

і недоліки та відсутній єдиний підхід до розробки алгоритму побудови і 

впровадження відповідного механізму чи системи. Одночасно, відсутній набір 

етапів, порядок формування механізму та системи управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробної галузі, не визначена 

послідовність їх розробки та впровадження в роботу підприємства, не 

виокремлено такі етапи, як оцінка ефективності, прогнозування, планування, 

організація, моніторинг, контроль, координація, не конкретизовані очікувані 
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результати. Все вище означене підтверджує доцільність розробки алгоритму 

побудови та впровадження системи і механізму управління використанням 

основних засобів підприємств переробної галузі.  

Тому нами удосконалено алгоритм побудови та впровадження системи і 

механізму управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі, в основі якого закладено набір взаємопов’язаних етапів, які охоплюють 

прогнозування, планування, організацію, мотивацію, моніторинг, контроль, 

координацію, оцінку результатів та який розроблено шляхом дослідження 

галузевої специфіки підприємств, дотримання системного, процесного, 

ситуаційного, функціонального, вибіркового підходів, аналізу ринкового 

середовища, що дало змогу побудувати систему, механізм управління, 

використання яких дозволить досягти синергетичного ефекту, підвищення 

результативності управління основними засобами в довгостроковому періоді.  

В рамках удосконаленого алгоритму запропоновано наступне: під 

системою управління використанням основних засобів підприємств слід 

розуміти набір підсистем, елементів та дій, реалізація яких дозволить визначити 

завдання та мету, організувати процес управління основними засобами на 

підставі впливу керуючої підсистеми на керовану, фінансового, програмного, 

технічного забезпечення, що гарантуватиме підвищення ефективності 

використання основних засобів, перетворення ресурсів, інформації в 

забезпеченість обладнанням, продукцію, отримання доходу; механізм 

управління використанням основних засобів підприємств слід розуміти як 

складову системи управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, 

кадрове, ресурсне забезпечення підприємств, забезпечення основними 

засобами) та підсистеми, що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між 

підрозділами, створити умови для виконання завдань, сформованої мети, 

коригувати внутрішні фактори, які здійснюють вплив на управління та 

використання основних засобів.  

Даний алгоритм передбачає послідовність розробки системи управління 

використанням основних засобів підприємств (СУВОЗП) та механізму 
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управління використанням основних засобів підприємств (МУВОЗП), що 

гарантувати успішне їх впровадження та підвищення ефективності управління 

основними засобами, результативності їх використання і досягнення бажаного 

результату, економічного ефекту.  

Відповідно, для визначення алгоритму побудови та впровадження 

системи і механізму управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі необхідно врахувати існуючі підходи в управлінні, а саме: 

системний, процесний, ситуаційний, функціональний, вибірковий. Далі 

розглянемо більш детальніше роль та значення кожного підходу для побудови 

системи і механізму. Значення кожного підходу є вагомим, адже для успішної 

розробки системи, механізму управління основними засобами доцільно їх 

використовувати в комплексі, що дозволить успішно їх впровадити, здійснити 

управління основними засобами, швидко реагувати на фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища, розробляти та приймати управлінські рішення.  

Використання ситуаційного підходу при визначенні етапів побудови 

системи і механізму управління використанням основних засобів дозволить 

врахувати ситуацію, яка склалася на ринку, тобто вплив чинників зовнішнього 

та внутрішнього середовища, ситуацію щодо сформованого стану, структури, 

динаміки основних засобів, їх використання та інші обставини, що впливають 

на результати діяльності за аналізований період, що дозволить прийняти 

ефективне рішення щодо доцільності побудови системи, механізму управління. 

Враховуючи негативний вплив чинників зовнішнього середовища на 

підприємство та використання основних засобів, існуючі проблеми, існує 

потреба в розробці етапів формування системи, механізму управління, 

подальшому їх впровадженні. Відповідно до ситуаційного підходу існує 

можливість сформувати етапи та досягнути поставленої мети, приймати 

оптимальні рішення за умови кризової ситуації в країні.  

В рамках ситуаційного підходу слід виділити таку складову, як умови 

функціонування підприємств, а саме: ситуація щодо впливу чинників 

зовнішнього та внутрішнього середовища в аналізованому періоді (фактори 
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впливають не лише на результати діяльності підприємства, але на використання 

основних засобів, управління ними, розробку системи та відповідного 

механізму управління, досягнення цілей, впровадження та результативність їх 

роботи); ситуація щодо стану, структури, динаміки, використання основних 

засобів в аналізованому періоді (при розробці СУВОЗП, МУВОЗП доцільно 

враховувати забезпеченість основними засобами, їх стан, що дасть змогу їх 

адаптувати відповідно до досягнутих показників основних засобів, підвищити 

результативність управління в наступному періоді). 

Основною метою ситуаційного підходу є побудова СУВОЗП, МУВОЗП в 

умовах заданих ситуацій, тобто змінності ринкового середовища та стану 

основних засобів, потенційних проблем, а також прийняття ефективних рішень, 

швидка реакція на умови діяльності. Тому даний підхід відіграє вагому роль в 

загальному алгоритмі побудови та впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі, 

оскільки дозволяє врахувати вплив заданих ситуацій.  

Щодо застосування функціонального підходу при визначенні етапів 

побудови системи і механізму управління використанням основних засобів, то 

він дозволить систематизувати порядок виконання дій шляхом дотримання 

визначеного переліку функцій, організувати послідовність (набір) етапів, 

охопити всі складові управління основними засобами. Саме визначений набір 

функцій та їх дотримання дозволить організувати управління основними 

засобами, досягнути бажаних результатів. Через такі функції, як прогнозування, 

планування, організація, координація, моніторинг, контроль, мотивація, 

керівництво, оцінка ми маємо змогу при побудові системи, механізму 

управління використанням основних засобів розробляти та приймати ефективні 

управлінські рішення, реалізувати кожен етап, узгоджувати роботу кожного 

етапу, досягти практичної реалізації системи та механізму, що відбувається 

шляхом обробки інформаційних даних, підбору кваліфікованих фахівців та 

забезпечить раціональне використання обладнання, устаткування, інструментів, 

управління ними. Отже, дотримання функціонального підходу дозволить нам 
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підвищити якість розробки кожного етапу системи та механізму управління 

використанням основних засобів, їх ефективність, налагодити взаємодію між 

всіма етапами, злагоджено працювати, реагувати на внутрішнє та зовнішнє 

середовище, а також обрати персонал, який буде відповідати за розробку та 

реалізацію алгоритму. Слід відзначити, що даний підхід дозволяє виявити 

необхідність використання інформаційного забезпечення, досягнути основної 

мети, тобто розробки системи та механізму управління, залучити 

кваліфікованих працівників, налагодити взаємодію між структурними 

підрозділами, сприяє реалізації завдань, контролю результатів.  

Відповідно до функціонального підходу слід детальніше зупинитися на 

визначенні таких функцій, які реалізуються при побудові СУВОЗП, МУВОЗП: 

прогнозування (дозволяє оцінити результати на підприємстві від впровадження 

алгоритму побудови СУВОЗП, МУВОЗП, тобто ефективність управління 

основними засобами, їх використання, що дозволить визначити напрями 

діяльності); планування (дозволяє оцінити вхідні дані, спланувати порядок 

розробки СУВОЗП, МУВОЗП, визначити пріоритетні завдання для спеціалістів, 

основну мету, обґрунтувати план дій та скоригувати діяльність, що сприятиме 

досягненню бажаних майбутніх результатів, визначенню перспектив від 

використання системи та механізму управління); організація (дозволяє 

впорядкувати розробку кожного етапу СУВОЗП, МУВОЗП, їх взаємодію, обмін 

інформацією, сформувати підрозділ по розробці етапів побудови системи та 

механізму управління, об’єднати зусилля працівників, розподілити завдання, 

врахувати вплив ринкового середовища, здійснити ефективне управління, що 

дозволить побудувати ефективну систему та механізм управління); мотивація 

(для забезпечення побудови етапів СУВОЗП, МУВОЗП слід розробляти та 

використовувати методи мотивації); моніторинг (здійснюється для поточного 

контролю шляхом збору, аналізу відповідної інформації, а також для 

встановлення відповідності етапів побудови системи і механізму управління 

визначеним цілям, що дозволить своєчасно усунути проблеми); контроль 

(спостерігання за досягненням поставленої мети, сформованих завдань, цілей, 
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розробкою та реалізацією кожного етапу системи та механізму управління, 

прийнятими рішеннями, що дозволить досягнути кінцевого результату та 

передбачається визначення результатів діяльності); координація (потрібна для 

уникнення невідповідності, неузгодженості дій між етапами побудови 

СУВОЗП, МУВОЗП та поставленими цілями, завданнями, впливом факторів 

ринкового середовища, що дозволить уточнити та узгодити, координувати 

роботу працівників, встановити взаємозв’язки між кожним етапом, досягнути 

поставленої мети); оцінка (проводиться після визначення етапів побудови 

СУВОЗП, МУВОЗП та їх впровадження, що дозволить з’ясувати відповідність 

сформованих системи, механізму поставленим завданням, цілям, меті та 

можливість отримання економічного ефекту).  

Метою функціонального підходу є організація розробки системи та 

механізму управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі шляхом виконання функцій, що дозволить налагодити взаємодію між 

складовими елементами, а також забезпечить впровадження даних системи та 

механізму.  

Важливу роль відіграє системний підхід при побудові системи і 

механізму управління використанням основних засобів, який дозволяє 

визначити перелік етапів, елементів, їх взаємозв’язок, що сприятиме 

досягненню мети, поставлених цілей. Крім того, використання системного 

підходу дозволило сформувати загальну мету, цілі для кожного етапу, узгодити 

завдання, цілі та роботу по розробці кожного етапу системи і механізму 

управління, врахувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, використати інформаційне забезпечення, знайти проблеми в 

реалізації певних етапів та визначити причини, побудувати систему та 

механізм, одержати бажаний синергетичний ефект, контролювати та 

проаналізувати результати. Необхідність використання даного підходу 

обумовлена неефективністю використання основних засобів, відсутністю 

ефективних методів управління, збільшенням обсягу інформації, потребою в 

покращенні виробничої діяльності підприємств переробної галузі.  
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Щодо системного підходу, то метою при побудові та впровадженні 

СУВОЗП, МУВОЗП є визначення набору необхідних етапів для побудови 

системи та механізму управління використанням основних засобів, 

встановлення взаємозв’язків між ними, формування цілей та розподіл їх між 

етапами, виявлення проблем та їх розв’язання, як в цілому, так і за кожним 

етапом на основі використання програмного забезпечення, сучасних 

технологій, прийняття на роботу кваліфікованих працівників.  

Вагоме значення має процесний підхід, який направлений на досягнення 

кінцевого результату, тобто побудову та впровадження СУВОЗП, МУВОЗП, 

спрощення розробки, поліпшення роботи даних системи та механізму, 

покращення обміну інформацією між сформованими етапами побудови, 

взаємодії працівників, скорочення витрат, раціональне використання ресурсів, 

підвищення ефективності та результативності, що можливо шляхом 

інформаційного і програмного забезпечення та дозволить підвищити якість 

процесу управління. Загалом, за допомогою процесного підходу існує 

можливість до підвищення якості виконання робіт, завдань на кожному етапі, 

забезпечення якості побудови та впровадження СУВОЗП, МУВОЗП, здійснення 

управління всіма процесами на кожному етапі.  

Основною метою процесного підходу є забезпечення управління 

процесами на всіх етапах побудови та впровадження СУВОЗП, МУВОЗП, 

скорочення витрат, врахування змінності оточуючого середовища, контроль за 

використанням ресурсів та часом виконання робіт на кожному етапі. Крім того, 

сама система та механізм управління використанням основних засобів є 

процесом, який направлений на організацію ефективного управління, 

досягнення бажаного ефекту, тобто покращення використання виробничих 

потужностей, а також гарантуватиме зручність, прозорість, адаптивність, як 

побудови і впровадження системи, такі і механізму.  

Також було визначено вибірковий підхід. Значення вибіркового підходу 

полягає в тому, що покращення використання основних засобів є можливим за 

умови злагодженості роботи, взаємодії структурних підрозділів, відповідності 
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вимогам ринкового середовища, врахування обмеженості ресурсного 

забезпечення та необхідним є здійснення ранжування завдань, цілей, 

визначення пріоритетності в управлінні основними засобами. Даний підхід 

дозволить з’ясувати потребу на підприємстві в розробці та впровадженні 

СУВОЗП, МУВОЗП, використанні інших систем, механізму, здійснити їх 

ранжування та прийняти відповідні рішення. Тобто, метою вибіркового підходу 

є визначення більш вагомих напрямів покращення використання основних 

засобів, вибір цілей, способів, методів, інструментів побудови та впровадження 

системи, механізму управління на підприємствах переробної галузі.  

Визначивши підходи до побудови та впровадження СУВОЗП, МУВОЗП 

необхідно зупинитися на визначенні набору етапів по їх розробці. Побудову 

системи та механізму управління використанням основних засобів на 

підприємствах переробної галузі будемо розглядати в комплексі. При цьому 

доцільно відзначити, що система управління використанням основних засобів 

містить у собі механізм управління використанням основних засобів. 

Відповідно, СУВОЗП охоплює вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, 

базується на принципах, функціях, методах управління, складається з керуючої 

підсистеми, впливає на керовану підсистему та дозволяє організувати сам 

процес управління основними засобами, що сприятиме злагодженій роботі 

підприємства. Щодо МУВОЗП, то він є складовою системи управління та 

враховує вплив лише факторів внутрішнього середовища, ґрунтується на 

принципах, методах, важелях, інструментах управління, має підсистеми 

забезпечення, містить об’єкт управління, персонал, дозволяє досягнути цілей, 

сформованих завдань, а також впливати на фактори, що пливають на 

управління, використання основних засобів.  

Далі більш детальніше розглянемо порядок побудови та впровадження 

системи і механізму управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі (рис. 1.2).  

Першим етапом є етап прогнозування можливих змін у структурі, складі, 

динаміці основних засобів за умови здійснення управління їх використанням. 
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Зокрема, проводиться прогнозування показників основних засобів, результатів 

фінансово-господарської діяльності за умови використання відповідної системи 

чи механізму управління, аналіз отриманих результатів та робиться висновок 

про потребу або її відсутність у побудові, впровадженні СУВОЗП та МУВОЗП. 

За умови існування на підприємстві необхідності у використанні системи та 

механізму управління приймається рішення щодо розробки етапів їх побудови.   

Другим етапом є формування мети та визначення завдань побудови 

СУВОЗП, МУВОЗП. Основною метою алгоритму є забезпечення 

результативного управління використанням основних засобів, побудова та 

впровадження системи і механізму управління в роботу підприємств 

переробної галузі, отримання економічного ефекту за умови змінності 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Серед основних завдань слід 

виділити: аналіз факторів ринкового середовища; оцінка ефективності 

використання основних засобів; створення умов для побудови системи та 

механізму управління; налагодження взаємодії всіх етапів; обмін даними між 

всіма етапами; належний рівень ресурсного та інформаційного забезпечення; 

розробка та прийняття ефективних рішень; формування способів покращення 

управління основними засобами; визначення та створення умов для досягнення 

мети; результативність виробничої, фінансової, господарської, маркетингової 

діяльності; отримання бажаних результатів; забезпечення контролю.  

Наступний етап – це планування, тобто визначення кадрового, 

технічного, ресурсного, фінансового, інформаційного забезпечення, що є 

необхідним для розробки та здійснення етапів формування СУВОЗП та 

МУВОЗП. На етапі планування передбачається визначення порядку дій та їх 

узгодження, завдань, способів виконання завдань, узгодження роботи 

працівників, розподіл ресурсів, прийняття відповідних рішень, усунення 

невизначеності, зосередження на послідовній реалізації всіх етапів, визначення 

необхідності контролю. Планування дасть змогу розробити шляхи досягнення 

поставлених завдань щодо побудови системи та механізму управління, цілей в 

майбутньому, покращення стану основних засобів.   
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Далі йде організаційний етап, на якому передбачається дослідження стану 

підприємства та використання основних засобів, визначення напрямів, обсягу, 

видів роботи, її групування, розподіл повноважень, визначення 

відповідальності за несвоєчасне виконання роботи, створення відповідного 

рівня забезпечення та умов праці, забезпечення пристосування до змінних умов 

ринкового середовища, узгодження роботи на кожному етапі побудови 

системи, механізму управління, затвердження структури, переліку працівників, 

інформаційного обміну між етапами, визначення обов’язків, необхідної 

документації, формування керуючої та керованої підсистеми. Дослідження 

стану підприємства та використання основних засобів дозволить визначити 

стан підприємства, оцінити ефективність використання основних засобів та 

сформувати узагальнений висновок для прийняття рішення щодо вибору етапів 

побудови системи та механізму управління.   

Керуючою підсистемою є суб’єкт управління, тобто керівництво, 

підрозділ служби управління основними засобами, які використовують сучасні 

методи управління, здійснюють вплив на керовану підсистему, приймають 

ефективні рішення. В керуючій підсистемі існують тісні взаємозв’язки та вона 

здійснює функції, дотримується принципів для побудови системи і механізму 

управління, досягнення сформованої мети. Крім того, суб’єкти управління 

повинні мати високий рівень професіоналізму, приймати ефективні рішення, 

працювати автономно та ефективно. Керованою підсистемою є об’єкт 

управління, тобто основні засоби, їх використання, управління, а також 

ресурси, виробничі процеси, інформаційні дані, персонал, продукція, фінанси, 

послуги. Отже, на даному етапі відбувається визначення послідовності етапів 

побудови та впровадження СУВОЗП, МУВОЗП. 

П’ятим етапом є визначення факторів впливу на побудову системи та 

механізму управління використанням основних засобів, що дозволить 

оптимізувати витрати, зменшити число ризиків, загроз, пристосуватися до 

змінності ринкового середовища, корегувати внутрішнє середовище та 

сформувати, прийняти ефективні рішення щодо розробки системи і механізму 
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управління, визначити послідовність етапів, організувати злагоджену роботу, 

взаємозв’язок між всіма етапами, забезпечити обмін інформаційними даними, 

виявити та подолати недоліки, відхилення, досягнути мети, цілей, завдань. 

Тому, визначення та аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на 

побудову системи, механізму управління дасть змогу мінімізувати втрати, 

підвищити результативність, отримати синергетичний ефект.  

Ще одним етапом є мотивація підрозділу служби управління основними 

засобами для забезпечення успішної розробки та впровадження СУВОЗП, 

МУВОЗП, що сприятиме досягненню мети, цілей, поставлених завдань. Саме 

злагоджена роба кваліфікованих працівників даного підрозділу є передумовою 

своєчасного виконання завдань, обміну інформаційними даними, виявлення 

проблем, розробки та прийняття ефективних рішень і тому слід 

використовувати методи мотивації.   

Важливим етапом є розробний етап, тобто побудова СУВОЗП та 

МУВОЗП шляхом використання відповідних підходів, методів, тобто 

передбачається процес їх формування відповідно до процесного, системного, 

функціонального, ситуаційного, вибіркового підходів. Даний етап дозволяє 

сформувати саму структуру системи та механізму управління, визначити їх 

складові елементи, компоненти з урахуванням інформації попередніх етапів, 

конкретизувати завдання, очікувані результати, розробити та прийняти 

рішення. Щодо методів та способів побудови системи і механізму управління, 

то слід виділити: економічні методи; метод моделювання; дослідження 

операцій; математичне програмування; експертно-аналітичний підхід; 

експертних оцінок; порівняння; функціональний підхід; процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід; вибірковий підхід; структуризація цілей.  

При побудові СУВОЗП враховується вплив внутрішніх та зовнішніх 

факторів, що дозволить всебічно проаналізувати використання, стан, структуру 

основних засобів, фактори впливу на них.  

На нашу думку елементами СУВОЗП мають бути такі: цільова підсистема 

– мета управління (створення умов для ефективного використання основних 
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засобів на підприємствах переробної галузі шляхом здійснення управління, 

дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища), завдання 

управління (здійснення ефективного управління основними засобами, розробка 

та реалізація управлінських рішень, аналіз факторів впливу, визначення 

проблем в управлінні); принципи управління – використання принципів 

дозволить побудувати систему та механізм управління, визначити вимоги до їх 

формування, напрямки покращення їх роботи та основними принципами є 

ритмічності (виконання завдань, досягнення цілей відповідно до встановлених 

термінів), гнучкості (пристосування системи та механізму управління до 

змінності факторів ринкового середовища, сформованих цілей), прозорості 

(відкритість та доступність інформації як системи, так і механізму управління), 

оптимальності (вибір більш оптимальних способів побудови системи та 

механізму управління), прогресивності (застосування сучасних методів 

управління), перспективності (при побудові системи та механізму управління 

доцільно враховувати перспективи покращення використання основних 

засобів), економічності (зменшення витрат на побудову системи та механізму 

управління, забезпечення їх ефективності), оперативності (швидке прийняття 

рішень для ліквідації виявлених відхилень), комплексності (врахування впливу 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на побудову системи та 

механізму управління), простоти (можливість впровадження системи та 

механізму управління на будь-якому підприємстві переробної галузі), взаємодії 

та погодженості (підтримання взаємозв’язку між складовими елементами, 

компонентами, підрозділами для обміну інформацією, погодження прийняття 

рішень, виконання завдань, сформованих цілей), концентрації (забезпечення 

виконання поставлених завдань, досягнення мети), безперервності (постійне 

використання системи, механізму управління, постійна робота по їх розробці), 

збалансованості (встановлення відповідності між можливостями підприємства 

та впровадженням системи, механізму управління); функціональна підсистема – 

функції управління (прогнозування, планування, організація, мотивація, 

моніторинг, контроль, координація, оцінка), дотримання яких дозволить 
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систематизувати порядок виконання дій, дасть змогу підвищити ефективність 

використання основних засобів, змінити їх стан відповідно до сформованої 

мети, тобто впливати на об’єкт управління; методи управління 

(адміністративні, організаційно-розпорядчі, економічні, соціально-

психологічні); керуюча підсистема – суб’єкт управління (підрозділ служби 

управління основними засобами, який буде визначати специфіку управління, 

планувати, організовувати, контролювати використання основних засобів, 

оцінювати, аналізувати стан, склад, динаміку основних засобів, зношеність 

обладнання, прогнозувати ефективність їх використання, розробляти 

пропозиції щодо покращення управління та використання, впроваджувати 

більш сучасні методи управління, обирати методи амортизації); підсистема 

забезпечення – фінансове забезпечення (достатність ресурсів для здійснення 

управління основними засобами та підвищення ефективності їх використання), 

програмне забезпечення (застосування інформаційних технологій, комп’ютерів 

для швидкої обробки, передачі інформації, прийняття рішень), технічне 

забезпечення (використання сучасного обладнання, інструментів, технологій в 

процесі управління); вхід (ресурси, інформація); вихід (ефективне 

використання основних засобів, їх оновлення, вибуття, продукція, послуги, 

економічний ефект, отримання доходу).  

В процесі побудови МУВОЗП враховується вплив внутрішніх факторів 

для визначення особливостей використання основних засобів, причин 

погіршення, проблем в управління, взаємодії та злагодженості роботи 

підрозділів підприємства, що дозволить передати інформацію до системи 

управління для прийняття відповідних рішень (Колісник, 2020b).  

Серед основних компонентів МУВОЗП доцільно виділити такі: цілі 

управління (забезпечення ефективного використання основних засобів, 

здійснення належного управління ними, злагоджена робота персоналу, 

створення умов для нарощування виробничих потужностей, своєчасний 

ремонт, оновлення основних засобів, контроль за використанням обладнання, 

зменшення виробничих витрат, правильне нарахування амортизації); принципи 
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управління; функції управління; методи управління; керована підсистема – 

об’єкт управління (формування, використання, оновлення, вибуття основних 

засобів підприємств переробної галузі); підсистема забезпечення – 

інформаційне забезпечення (обмін інформаційними даними, наявність даних 

про стан основних засобів для оцінки ефективності їх використання, 

визначення наявних проблем), правове забезпечення (дотримання норм діючого 

законодавства щодо формування, використання, оновлення, вибуття основних 

засобів, нарахування амортизації), кадрове забезпечення (наявність 

кваліфікованих працівників), забезпечення основними засобами (наявність 

сучасного обладнання, устаткування, інструментів, машин), ресурсне 

забезпечення (достатність всіх видів ресурсів для здійснення управління та 

раціонального використання основних засобів); інструменти управління 

(фінансові, нормативно-правові, інформаційні, організаційні, економічні, 

технологічні, які використовуються для забезпечення нормального 

функціонування механізму управління) (Колісник, 2020b).  

Ще одним етапом є визначення можливих відхилень, проблем в 

побудованих системі та механізмі управління, що дозволить виявити переваги, 

недоліки, сильні та слабкі сторони, можливості до впровадження, прийняти 

рішення щодо корегування сформованих СУВОЗП та МУВОЗП, усунення 

недоліків для підвищення їх ефективності, результативності.  

Далі йде етап моніторингу попередніх етапів побудови СУВОЗП та 

МУВОЗП. Відповідно до моніторингу, то передбачається постійне 

спостереження за побудовою кожного етапу, визначенням елементів, 

компонентів системи та механізму управління, збір, обробка та узагальнення 

інформації для розробки рекомендацій та прийняття відповідних рішень задля 

покращення їх побудови, подальшого впровадження, раціонального 

використання.  

Важливим є етап координації побудованих СУВОЗП, МУВОЗП для 

забезпечення порядку формування, злагодженої взаємодії всіх етапів, 

елементів, компонентів системи та механізму управління, узгодженості дій всіх 
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етапів управління, співпраці підрозділу служби управління основними 

засобами з іншими структурними підрозділами, розподілу завдань в часі та їх 

своєчасного виконання, що сприятиме досягненню поставлених завдань, тобто 

ефективного управління та використання основних засобів. Також здійснення 

координації всіх етапів побудови та впровадження системи і механізму 

управління дозволить раціонально використовувати ресурси, організувати 

роботу відповідних працівників, досягти цілей.  

Наступним етапом є етап практичної реалізації, тобто впровадження 

СУВОЗП та МУВОЗП на підприємствах переробної галузі. На даному етапі 

передбачається створення умов для їх використання, поступового застосування, 

визначення відповідальних за використання системи, механізму управління, 

зміна процесу управління та використання основних засобів в обраному періоді 

для отримання економічного ефекту в наступних періодах.  

Слід виділити останній етап, а саме оцінка ефективності побудованих 

СУВОЗП, МУВОЗП. В рамках оцінки ефективності побудованих системи та 

механізму управління здійснюється дослідження результатів від їх 

впровадження та застосування на обраному підприємстві переробної галузі, 

досягнутих результатів, тобто ефективність управління основними засобами, їх 

використання, показники стану, структури, динаміки, виробничо-господарської 

діяльності, економічний ефект та розмір прибутку. Відповідно до отриманих 

результатів можна говорити про результативність системи і механізму 

управління, правильність прийнятого рішення щодо впровадження.  

Останнім етапом є також етап контролю результатів використання 

побудованих та реалізованих СУВОЗП, МУВОЗП. Проведення даного етапу 

дозволить з’ясувати чи досягнуто сформованої мети, поставлених завдань, 

результативності від використання системи та механізму управління на 

підприємстві переробної галузі та визначити доцільність їх подальшого 

застосування або необхідність корегування. За умови досягнення бажаних 

результатів відбувається подальше використання системи та механізму 

управління на підприємствах переробної галузі, але їх неефективність є 
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передумовою для корегування алгоритму побудови та впровадження СУВОЗП, 

МУВОЗП і повернення до попередніх етапів (етап формування мети та 

визначення завдань побудови СУВОЗП, МУВОЗП). В цілому, впровадження 

системи та механізму управління дасть змогу здійснити управління основними 

засобами (формування, використання, оновлення, вибуття, заміна застарілого 

обладнання, виробництво якісної продукції, впровадження нових технологій у 

виробництво, застосування нових методів управління, здача в оренду зайвих 

основних засобів), раціонально їх використовувати, організувати збут 

продукції, доставку товарів споживачам та отримати дохід від реалізації 

продукції (Колісник, 2020b).   

Наведений алгоритм побудови та впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі 

дозволяє визначити послідовність етапів формування системи та механізму, 

порядок їх впровадження, результати, яких має можливість досягти 

підприємство за умови застосування, сформувати напрямки покращення 

управління та використання основних засобів в майбутніх періодах та 

забезпечити успіх фінансово-господарської діяльності в довгостроковому 

періоді. Поряд з цим, підприємства переробної галузі матимуть можливість 

раціоналізувати використання основних засобів, здійснювати управління ними 

в умовах фінансової кризи, негативного впливу чинників зовнішнього 

середовища, отримати економічний ефект.  
 

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Напрямом покращення роботи підприємств переробної галузі є 

раціональне використання основних засобів, тобто впровадження новітньої 

техніки, що впливає на фінансові результати діяльності, ефективність 

виробничої діяльності та для її підвищення існує потреба в управлінні 
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основними засобами, що матиме вплив на організацію процесів формування, 

оновлення, використання основних засобів, планування, контроль, 

прогнозування їх використання. Питання управління основними засобами є 

складним, оскільки спостерігається погіршення фінансових показників 

діяльності, і тому існує потреба в його дослідженні.  

2. На основі вивчення підходів вчених до визначення понять «основні 

засоби підприємств», «управління підприємством», «управління основними 

засобами» виділено переваги та недоліки існуючих підходів та сформульовано 

власне бачення дефініції «управління основними засобами підприємств». 

Поняття «управління основними засобами підприємств» розглянуто як систему 

взаємопов’язаних елементів, що направлена на організацію процесів 

формування, оновлення, використання основних засобів, планування, 

регулювання, моніторинг, контроль, прогнозування, оптимізацію та 

реорганізацію їх використання, продовження терміну корисної служби, 

прийняття дієвих управлінських рішень шляхом використання методів 

управління, що має за мету зростання конкурентоспроможності, отримання 

економічного ефекту, забезпечення довгострокового стабільного 

функціонування, досягнення намічених темпів зростання за умови врахування 

змін внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз, ризиків, внутрішніх 

можливостей та наявного потенціалу підприємств, достатності інформаційного 

забезпечення. Запропоноване авторське визначення відображає те, що 

управління повинно здійснюватися комплексно у взаємодії зі всіма 

структурними підрозділами підприємства, слід враховувати змінність 

ринкового середовища, використовувати інформаційне забезпечення.  

3. Дослідження підходів вчених дозволило проаналізувати і визначити 

фактори впливу на управління та використання основних засобів підприємств 

переробної галузі. Було удосконалено науково-методичний підхід до 

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі шляхом врахування особливостей їх роботи та 

функціонування, дослідження управління використанням основних засобів, 
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впливу факторів на ефективність управління. За результатами підходу 

визначено фактори впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств, які поділені на внутрішні та зовнішні, що дозволяє визначити 

можливі втрати від впливу факторів, сформувати способи подолання 

негативного впливу.  

4. Обґрунтовано, що успіх діяльності підприємств переробної галузі 

залежить від управління, використання основних засобів, що впливає на 

результати фінансово-господарської діяльності. Для здійснення управління 

основними засобами слід використовувати відповідні системи, механізми, що 

дозволить розробити та прийняти управлінські рішення та потребує розробки 

плану дій, послідовності етапів щодо алгоритму їх побудови, що гарантуватиме 

дієвість інструментів управління, досягнення бажаних результатів.  

5. Удосконалено алгоритм побудови та впровадження системи і 

механізму управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі, який складається із взаємопов’язаних етапів та розроблено на підставі 

дотримання системного, процесного, ситуаційного, функціонального, 

вибіркового підходів. Використання даного алгоритму дозволило побудувати 

систему, механізм управління, а також він гарантуватиме їх успішне 

використання, сприятиме підвищенню ефективності управління основними 

засобами, дозволить досягнути бажаного ефекту.  

6. Проведене дослідження підходів вчених дало змогу сформувати власне 

бачення понять «система управління використанням основних засобів 

підприємств», «механізм управління використанням основних засобів 

підприємств». В наведених поняттях конкретизовано роль системи і механізму 

управління використанням основних засобів для підприємств та доцільність їх 

розробки, подальшого використання, що сприятиме підвищенню 

результативності управління основними засобами в довгостроковому періоді.  
 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано в працях: (Колісник, 

2019c; Колісник, 2019d; Колісник, 2020b; Колісник, 2020d).   
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РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ 

ГАЛУЗІ 

 

 

2.1. Аналіз ефективності використання основних засобів на 

підприємствах переробної галузі  

 

Ефективність функціонування, тобто стабільність показників фінансової 

діяльності, ділової активності, фінансової стійкості, майнового стану, 

рентабельності, платоспроможності, стійкості економічного розвитку є 

індикаторами, які відображають загальний стан підприємств переробної галузі. 

На зростання вище означених показників мають вплив різні фактори, але 

особливо слід відзначити використання основних засобів на підприємствах, 

тобто упровадження високотехнологічного обладнання, техніки, інструментів, 

автоматизація та механізація виробництва, навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу, ремонт та заміна зношеного устаткування, застосування сучасного 

програмного забезпечення, обладнання робочих місць потрібною технікою, 

визначення термінів корисної служби основних засобів, здача в оренду для 

отримання додаткового фінансування. Вагоме значення відіграє ефективність 

використання основних засобів, що позначається на виробництві та збуті 

продукції, наданні послуг, виконанні різних функцій, всіх сферах діяльності та 

показниках прибутковості. На більшості підприємствах спостерігається 

ситуація нестачі фінансових ресурсів, скорочення попиту, зношеності 

обладнання, зростання збитковості та існує потреба в оцінці забезпеченості та 

ефективності використання основних засобів, аналізі основних показників 

фінансово-господарської діяльності, що дозволить з’ясувати проблеми, слабкі 

сторони на підприємствах переробної галузі, достатність та раціональність 

використання основних засобів. Тому необхідно дослідити ефективність 
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використання основних засобів задля виявлення причин покращення або 

погіршення показників виробничо-господарської діяльності.       

Питанням дослідження ефективності використання основних засобів на 

підприємствах займалися чимало науковців, а саме: Орошан Т.А., Кухта К.О. 

(2019, с. 52-54); Горбань С.Ю. (2018, с. 821-823); Кодацька Н.О., Сергєєва С.В. 

(2018, с. 434-435); Кулаковська Т.А., Духова О.М. (2018, с. 48-52); 

Панченко В.С., Маркова С.В., Олійник М.О. (2018, с. 178-181); 

Покиньчереда В.В. (2018, с. 6-10); Попова В.Д., Кизима Н.М. (2018, с. 375-378); 

Бровко Л.І., Галаган Т.І., Бровко Є.І. (2017, с. 23-25); Корінєв В.Л., 

Зав’ялова М.В. (2017); Слуцький Є.В. (2017, с. 128-131); Снеткова А.В. (2017, 

с. 9-11); Удовиченко Я.А., Єршова Н.Ю. (2017); Шубіна С.В., Малахов В.А., 

Літвінцева Н.С. (2017, с. 97-100); Бабміндра Д.І., Череп О.Г. (2016); Єлькін А.В. 

(2016, с. 47-52); Чернишенко Я.Г. (2016, с. 136-140); Швець Н.В. (2016, с. 199-

201); Геращенко І.О., Стрижко О.А. (2015, с. 24-27); Терлецька І.В., 

Чухрій Ю.О. (2015, с. 87-89); Шмиголь Н.М., Антонюк А.А., Нестеренко А.А. 

(2015, с. 102-105); Буряк Л.Д., Павліковський А.М., Кремпова Н.Л. (2014, 

с. 106-108); Радєва О.Г. (2014, с. 127-129); Ущаповський К.В. (2014, с. 251-258); 

Гайдучок Т.С., Мостепанюк В.А. (2013, с. 150-153); Лиса Н.В. (2013, с. 148-

151); Следь О.М. (2013, с. 205-209); Білиця Ю.В., Шульга А.В. (2012, с. 87-88); 

Ткаченко Н. (2012, с. 161-165); Череп А.В., Пухальська А.П. (2011, с. 468-476); 

Стельмах Х.П., Кузьмін О.Є. (2010, с. 241-244); Іщенко Н.А. (2009).  

Спочатку звернемо увагу на стан основних засобів промисловості 

України для оцінки загальної ефективності їх використання (табл. 2.1). За 2013-

2018 рр. спостерігається стрімке зростання необоротних активів по 

промисловості України та за 2018 р. проти 2017 р. таке зростання становило 

155660,30 млн. грн. або 11,44%. Варто зазначити, що також відбулося зростання 

залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів за 2013-

2018 рр. та у 2018 р. відносно 2017 р. зростання становило 107536,20 млн. грн. 

або 10%. Одночасно, маємо змінну динаміку зносу вартості основних засобів та 

нематеріальних активів, які зростали у 2013-2015 рр., 2018 р. та зростання 
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відносно 2017 р. становило 581049,70 млн. грн. (39,27%). Щодо залишкової 

вартості інвестиційної нерухомості, то зростання відбулося у 2013 р., 2015 р., 

2018 р. і частка підвищення у 2018 р. відносно 2017 р. становила 

1455,50 млн. грн. (67,29%). Загалом маємо позитивну динаміку основних 

засобів на промислових підприємствах України, але одночасно спостерігається 

зростання частки зношених основних засобів (Колісник та Крилов, 2018; 

Колісник, 2020a).  

Таблиця 2.1 

Необоротні активи промислових підприємств України у 2013-2018 рр., 

млн. грн. 

Показники Необоротні активи 
– усього 

У тому числі 
основні засоби та нематеріальні 

активи 
інвестиційна 
нерухомість 

залишкова вартість Залишкова вартість знос 
2013 1032951,9 824590,0 1085747,5 3961,7 
2014 1068053,3 841383,2 1255399,2 2621,9 
2015 1154166,1 916730,5 3053695,0 3376,0 
2016 1272826,8 998731,6 2091131,6 3189,2 
2017 1360974,5 1075710,6 1479734,6 2163,1 
2018 1516634,8 1183246,8 2060784,3 3618,6 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Державної служби статистики 

України)  

 

Для більш ґрунтовного дослідження ситуації із основними засобами слід 

проаналізувати їх на підприємствах переробної галузі. Перейдемо до оцінки 

використання та забезпеченості основними засобами на прикладі обраних 

підприємств переробної галузі: ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод», ТОВ «Сватівська олія», Дочірнє підприємство з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс».  

Для детальної характеристики діяльності підприємств переробної галузі 

нами було проведено аналіз за такими напрямами: загальні економічні 

показники функціонування підприємств; структура та динаміка основних 

засобів; показники ефективності використання основних засобів (Колісник та 

Крилов, 2018). 
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Розглянемо показники функціонування на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. (табл. 2.2). Відповідно до 

узагальнених нами даних бачимо, що у 2018 р. відносно 2017 р. відбувається 

зростання вартості основних засобів (Воз) у 2,32 рази, що підтверджує 

достатність їх обсягу для потреб підприємства, зростання виробничих 

потужностей. Нами було узагальнено такі економічні показники 

функціонування підприємства: спостерігається зростання зносу основних 

засобів (Зоз) за аналізований період відносно 2017 р. в 1,3 рази; відбулося 

скорочення середньооблікової чисельності штатних працівників (СЧшп) у 

порівнянні з 2017 р. на 5,64%; зменшився обсяг товарної продукції (ТП) за 

2018 р. відносно 2017 р. на 9,55%; відбулося зростання обсягу виробленої 

продукції та послуг (ВП) проти 2017 р. на 40,35% та одночасно обсягу 

реалізованої продукції та послуг (РП) на 49,92% відносно 2017 р.; значне 

підвищення мав власний капітал (ВК), який у порівнянні з 2017 р. виріс у 

1,43 рази; знижується сума позикового капіталу (ПК), яка у 2018 р. становила 

998604 грн. та у 2017 р. – 1400686 грн. (частка скорочення склала 28,71%); 

підвищився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДрп) у порівнянні з 2017 р. на 1,60%. Щодо витрат підприємства у 2018 р., то 

порівняно з 2017 р. відбулися такі зміни: собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (Срп) виросла на 3%; сукупні витрати підприємства 

(собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) підвищилися на 2,20%; 

операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) мали зростання на 1,12%; сума 

амортизаційних відрахувань (Ав) зменшилася на 5,42%. Зауважимо, що у 

2018 р. на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» було отримано 

валовий прибуток (ВП) та у 2014 р., 2016 р., 2018 р. діяльність була збитковою. 

Таким чином, показники функціонування підприємства у 2018 р. зростають, 

підвищується обсяг основних засобів, але було отримано збиток, що 

пояснюється складною економічною ситуацією в країні (Колісник, 2019c, с. 12-

14).  
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Таблиця 2.2 

Загальні економічні показники функціонування ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр.  
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Вартість основних засобів (Воз), грн. 258854 255769 262956 271215 901491 
Первісна вартість основних засобів (Пвоз), грн. 424939 435794 458133 484710 1393473 

Знос основних засобів (Зоз), грн. 166085 180025 195177 213495 491982 
Середньооблікова чисельність штатних працівників 

(СЧшп), осіб 881 876 870 869 820 

Товарна продукція (ТП), грн. 150928 273227 312594 280413 253630 
Обсяг виробленої продукції та послуг (ВП), грн. 1227295 1089429 1670243 1915465 2688395 
Обсяг реалізованої продукції та послуг (РП), грн. 1370485 1928587 1592054 1978163 2965633 

Власний капітал (ВК), грн.  274634 407002 390118 407266 991259 
Довгострокові зобов’язання і забезпечення (ДЗЗ), грн. 82694 2857 363385 405397 441812 

Поточні зобов’язання і забезпечення (ПЗЗ), грн. 574168 710902 904291 995289 556792 
Позиковий капітал (ПК), грн. 656862 713759 1267676 1400686 998604 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (ЧДрп), грн. 1617109 2663399 2474272 3112237 3162032 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (Срп), грн. 1209918 2213918 2150785 2817872 2902676 

Витрати підприємства (собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) 

(ВП), грн.  

1435521 2585399 2495958 3133660 3202579 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)), грн. 407191 449481 323487 294365 259356 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(П(З)), грн. -12421 132378 -16892 17237 -25599 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ), грн. 1498658 2635146 2476136 3120720 3155683 
Амортизаційні відрахування (Ав), грн.  17019 19575 19811 20743 19619 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  
 

Необхідно також проаналізувати структуру та динаміку основних засобів 

на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

(Додаток А, табл. А.1). За наведеними даними можемо відзначити, що 

спостерігається зростання групи основних засобів за 2018 р. відносно 2017 р. в 

1,87 рази. У структурі основних засобів на кінець 2018 р. переважають земельні 

ділянки, які відносно 2017 р. виросли на 2,59 рази; будинки, споруди та 

передавальні пристрої, що порівняно з 2017 р. виросли на 3,58 рази; машини та 

обладнання, що виросли на 77,66% проти 2017 р.; частка транспортних засобів 

підвищилася на 42,54% відносно 2017 р.; обсяг інструментів, приладів, 

інвентаря (меблів) виріс на 46,93% порівняно з 2017 р.; інші основні засоби 

скоротилися на 10,87% у порівнянні з 2017 р. Основною частиною у структурі 

основних засобів на кінець 2018 р. є будинки, споруди та передавальні пристрої 
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(63,84%), машини та обладнання (28,89%) від загальної величини основних 

засобів. Підприємство у 2018 р. має в своєму розпорядженні достатній обсяг 

основних засобів, які необхідні для здійснення виробництва продукції.  

Для більш детального визначення ефективності використання основних 

засобів, забезпеченості ними підприємства, їх стану проведено аналіз 

показників, що наведені в табл. 2.3. На ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2018 р. відносно 2017 р. відбулося суттєве 

зростання фондоозброєності (Фо) на 1,32 рази, що є позитивним та свідчить про 

забезпеченість працівників ефективним обладнанням, зменшення кількості 

робіт, які виконуються вручну, скорочення витрат, зростання продуктивності 

праці. За 2018 р. відносно 2017 р. також відбулося зростання коефіцієнта 

реальної вартості основних засобів у майні підприємства (Крв) на 2,02 рази, що 

свідчить про підвищення суми основних засобів. Одночасно, у 2018 р. відносно 

2017 р. маємо зростання фондомісткості (Фм) на 1,16 рази, що свідчить про 

певні проблеми в забезпеченості основними засобами.  

Таблиця 2.3 

Показники ефективності використання основних засобів ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативне 
значення 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 від 0 до 1 
(зменшення) 

Фондоозброєність (Фо) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 збільшення 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів 

у майні підприємства (Крв) 0,28 0,23 0,16 0,15 0,45 від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 <0,5, від 0 до 1 
(зменшення) 

Коефіцієнт придатності основних засобів 
(Кприд) 0,61 0,59 0,57 0,56 0,65 >0,5, від 0 до 1  

(збільшення) 
Коефіцієнт відновлення основних засобів 

(Квід) 0,02 0,02 0,05 0,05 0,65 від 0 до 1 
(збільшення) 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 від 0 до 1 
(зменшення) 

Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,03 0,04 0,08 0,10 0,04 >0, від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 
Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 збільшення 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  
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Про незначне погіршення ефективності використання основних засобів 

свідчить скорочення показника фондовіддачі (Фв) у 2018 р. відносно 2017 р. на 

53,72%. Причиною такої ситуації є простої обладнання, неповне завантаження 

виробничих потужностей, наявність незадіяного обладнання (табл. 2.3, 

рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Динаміка фондовіддачі (Фв) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод»)  
 

За показниками стану основних засобів можемо зауважити, що у 2018 р. 

знизився коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) у порівнянні з 2017 р. на 

19,84%, що свідчить про зменшення частки зношеного обладнання та його 

використання відповідно до встановлених строків служби (табл. 2.3). 

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) у 2018 р. відносно 2017 р. 

виріс на 15,62% та говорить про значну частку основних засобів, які придатні 

для використання. Про швидкість заміни застарілого обладнання, купівлю 

нового устаткування говорить коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід), 

який відносно 2017 р. виріс у 10,89 рази. Спостерігається інтенсивне вибуття 

зношеного устаткування, адже у 2018 р. відносно 2017 р. коефіцієнт вибуття 

основних засобів (Квиб) підвищився на 6,75 рази. Отже, в аналізованому 

періоді на підприємстві сформувалася така динаміка: забезпеченість основними 

засобами знаходиться на достатньому рівні; відбулося покращення стану 

основних засобів; відбулося незначне зниження ефективності використання 

основних засобів. Для підвищення ефективності використання основних засобів 
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слід завантажити всі виробничі потужності, все наявне обладнання, продати не 

використані основні засоби або здати в оренду, тобто оптимізувати їх 

структуру.  

Загалом, у 2018 р. на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

ситуація за аналізованими показниками покращилася. Проте, слід підвищити 

ефективність використання основних засобів, що дозволить вплинути на 

фінансовий стан та отримати прибуток у 2019 р., забезпечити ефективне 

функціонування. Одночасно, для раціоналізації використання основних засобів 

слід здійснювати управління ними.  

Подібний аналіз було проведено на ТОВ «Сватівська олія» та у 2014-

2018 рр. отримано показники функціонування, що наведені в табл. 2.4. Наведені 

дані дозволяють нам відзначити, що у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. маємо 

зростання обсягу основних засобів в 1,29 рази, первісної вартості основних 

засобів на 95,64%, підвищення суми зносу основних засобів на 88,70%. За 

показниками фінансово-господарської діяльності сформувалася у 2018 р. 

відносно 2017 р. наступна ситуація: чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) підвищився на 0,58%; власний капітал виріс в 1,28 рази; 

сума позикового капіталу підвищилася на 9,72%; валовий прибуток скоротився 

на 42,70%; середньооблікова чисельність штатних працівників скоротилася на 

9 осіб; собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) виросла на 

5,34%; загальні витрати підприємства (собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші 

операційні витрати) також підвищилися на 5,34%; частка зростання 

операційних витрат (крім амортизації) становила 11,63%;  

амортизаційні відрахування знизилися на 2,58%. На протязі 2014-2018 рр. 

діяльність підприємства була збитковою та за аналізований період  

відбулося незначне покращення показників, але є проблеми з  

плинністю кадрів, нестачею фінансових ресурсів, зростанням витрат, 

зниженням обсягів товарної продукції та збитковістю, які впливають на 

загальне фінансове становище (Колісник, 2019c, с. 12-14).  
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Таблиця 2.4 

Загальні економічні показники функціонування ТОВ «Сватівська олія» у 2014-

2018 рр.  
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Вартість основних засобів (Воз), грн. 71279 71498 193113 185402 426024 
Первісна вартість основних засобів (Пвоз), грн. 130303 135075 1213112 1097648 2147422 

Знос основних засобів (Зоз), грн. 59024 63577 1019999 912246 1721398 
Середньооблікова чисельність штатних працівників 

(СЧшп), осіб 320 302 304 301 292 

Товарна продукція (ТП), грн. 28 2082 455 4897 4641 
Власний капітал (ВК), грн. 80312 80230 196680 190139 434391 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення (ДЗЗ), грн. 0 0 0 0 0 
Поточні зобов’язання і забезпечення (ПЗЗ), грн. 8636 11312 24741 24718 27120 

Позиковий капітал (ПК), грн. 8636 11312 24741 24718 27120 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп), грн. 48455 65882 82869 123704 124419 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (Срп), грн. 41434 57700 81503 111445 117395 

Витрати підприємства (собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) 

(ВП), грн. 

49381 68249 95982 129961 136905 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)), грн. 7021 8182 1366 12259 7024 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(П(З)), грн. -1370 -456 -11855 -6540 -4725 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ), грн. 45638 57541 61233 79509 88759 
Амортизаційні відрахування (Ав), грн. 3693 4674 15858 16414 15990 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Сватівська олія»)  
 

Перейдемо до аналізу структури та динаміки основних засобів на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. (Додаток А, табл. А.2). Відповідно до 

проаналізованих даних у 2018 р. проти 2017 р. спостерігається зростання групи 

основних засобів на 95,64%. За складовими основних засобів на кінець 2018 р. 

порівняно з 2017 р. сформувалася така ситуація: частка земельних ділянок 

скоротилася на 46,51%; обсяг будинків, споруд та передавальних пристрої виріс 

в 1,58 рази; обсяг машин та обладнання підвищився на 82,63%; обсяг 

транспортних засобів скоротився на 2,55%; відбулося зростання інструментів, 

приладів, інвентарю (меблів) на 9,15%; підвищився обсяг малоцінних 

необоротних матеріальних активів на 7,79%. Основне місце у структурі 

основних засобів на кінець 2018 р. займають будинки, споруди та передавальні 

пристрої, які становлять 30,17%, машини та обладнання, що становлять 66,99%, 

транспортні засоби, які становлять 2,28% від загальної величини основних 

засобів. Отже, підприємство на кінець 2018 р. має значний обсяг основних 
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засобів, які використовуються для господарських цілей та існує потреба в 

залученні додаткових фінансових ресурсів для своєчасного їх оновлення.  

Здійснимо оцінку ефективності використання основних засобів, 

забезпеченості ними на ТОВ «Сватівська олія», проаналізуємо стан основних 

засобів (табл. 2.5). З проаналізованих показників, які характеризують 

забезпеченість підприємства основними засобами можемо відзначити наступне: 

у 2018 р. проти 2017 р. підвищилася фондомісткість (Фм) на 60,60%, що 

свідчить про певні проблеми в розподілі та використанні основних засобів; 

відбулося надмірне підвищення фондоозброєності (Фо) на 66,51% у 2018 р. 

проти 2017 р., що обумовлено значним підвищенням вартості основних засобів 

та зменшенням чисельності працівників і свідчить, що частина основних 

засобів не задіяна у виробничо-господарській діяльності підприємства; 

коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства (Крв) у 

2018 р. проти 2017 р. виріс на 6,98% та підтверджує зростання обсягу основних 

засобів. Загалом, підприємство забезпечене основними засобами, але частина з 

них не задіяна в господарській діяльності та доцільно їх здати в оренду.   

Таблиця 2.5 

Показники ефективності використання основних засобів ТОВ «Сватівська олія» 

у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативне 
значення 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 від 0 до 1 
(зменшення) 

Фондоозброєність (Фо) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 збільшення 
Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у майні підприємства (Крв) 0,80 0,78 0,87 0,86 0,92 від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 
Коефіцієнт зносу основних засобів 

(Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 <0,5, від 0 до 1 
(зменшення) 

Коефіцієнт придатності основних 
засобів (Кприд) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 >0,5, від 0 до 1  

(збільшення) 
Коефіцієнт відновлення основних 

засобів (Квід) 0,05 0,04 0,001 -0,11 0,49 від 0 до 1 
(збільшення) 

Коефіцієнт вибуття основних засобів 
(Квиб) 0,02 0,005 0,04 0,65 0,04 від 0 до 1 

(зменшення) 
Коефіцієнт приросту основних засобів 

(Кпр) 0,09 0,07 0,01 -0,62 -0,01 >0, від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 
Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 збільшення  

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Сватівська олія»)  
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Доволі цікава динаміка у 2018 р. відносно 2017 р. спостерігалася за 

показниками, які характеризують стан основних засобів підприємства: 

зменшився коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) на 3,55%, що говорить про 

скорочення частки зношених основних засобів; виріс коефіцієнт придатності 

основних засобів (Кприд) на 17,45%, що підтверджує достатній обсяг основних 

засобів; позитивне значення мав коефіцієнт відновлення основних засобів 

(Квід), який у 2017 р. був від’ємним та підтверджує позитивну динаміку до 

оновлення зношеної частки основних засобів; відбулося скорочення 

коефіцієнта вибуття основних засобів (Квиб) на 94,09%, що свідчить про 

швидкість оновлення застарілих основних засобів; значення коефіцієнта 

приросту основних засобів (Кпр) у 2017-2018 рр. було від’ємним, що 

пояснюється значним обсягом вибуття основних засобів та свідчить про їх 

зношеність (рис. 2.2). У 2017-2018 р. стан основних засобів дещо покращився, 

адже відбувається активне оновлення зношеної частки основних засобів.  

 
Рис. 2.2. Динаміка показників, які характеризують стан основних засобів на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Сватівська олія»)  
 

За показником фондовіддачі (Фв) у 2018 р. відносно 2017 р. 

спостерігається зниження на 37,74%, що свідчить про зниження ефективності їх 

використання та переважання частки основних засобів, які простоюють, не 

задіяні в господарській діяльності підприємства і тому слід їх здавати в оренду. 

За аналізованими показниками основних засобів спостерігається незначне 

поліпшення у 2018 р., але є проблеми з раціональністю їх використання.  
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Отже, по підприємству ТОВ «Сватівська олія» відповідно до результатів 

проведеного аналізу є ряд проблем в фінансово-господарській діяльності, 

ефективності використання основних засобів та одним із способів їх 

розв’язання є здійснення управління основними засобами, коригування рішень 

щодо фінансової діяльності, стратегії розвитку.  

Зупинимося також на показниках Дочірнього підприємства з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс» та проаналізуємо стан фінансово-господарської 

діяльності (табл. 2.6). З проаналізованих даних бачимо, що у 2018 р. відбулося 

скорочення відносно 2017 р. вартості основних засобів на 19,51%, а також 

відбулося зростання зносу основних засобів на 7,66%. Необхідно відзначити, 

що основні показники діяльності підприємства у 2018 р. проти 2017 р. мали 

наступну динаміку: середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп) 

зменшилася на 10 осіб; власний капітал (ВК) на протязі 2014-2018 рр. мав 

від’ємне значення, що свідчить про відсутність власного капіталу та 

функціонування за рахунок позичених коштів, що відображає ризик настання 

банкрутства; сума позикового капіталу (ПК) виросла на 1,43% у  

порівнянні з 2017 р.; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп) у порівнянні з 2017 р. скоротився на 11,98%;  

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносно 2017 р. 

зменшилася на 13,94%; відбулося скорочення загальних витрат підприємства 

(собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),  

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) (ВП) на 

12,17% відносно 2017 р.; скорочення операційних витрат (крім амортизації) 

(ОВ) становило 10,59%; зниження амортизаційних відрахувань (Ав) склало 

7,19%; сума валовий прибутку (ВП) виросла на 19,62%; на протязі 2014-

2018 рр. було отримано збиток. З проаналізованих даних бачимо, що у 2018 р. 

на підприємстві є ряд проблем щодо нестачі основних засобів, відсутності 

власних коштів, залежності від позикового капіталу, плинності кадрів, 

зменшення доходів та існує загроза банкрутства за умови не розв’язання даних 

проблем (Колісник, 2019c, с. 12-14).  
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Таблиця 2.6 

Загальні економічні показники функціонування Дочірнього підприємства з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Вартість основних засобів (Воз), грн. 2281 4977 5376 9236 7434 
Первісна вартість основних засобів (Пвоз), грн. 3441 6225 7225 12082 10498 

Знос основних засобів (Зоз), грн. 1160 1248 1849 2846 3064 
Середньооблікова чисельність штатних працівників 

(СЧшп), осіб 60 109 101 124 114 

Товарна продукція (ТП), грн. 42509 39361 103263 71861 107561 
Власний капітал (ВК), грн.  -34271 -38942 -66535 -108881 -125335 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення (ДЗЗ), грн. 245253 0 0 0 0 
Поточні зобов’язання і забезпечення (ПЗЗ), грн. 150773 280777 620016 507163 514392 

Позиковий капітал (ПК), грн. 396026 280777 620016 507163 514392 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп), грн. 841728 823478 907788 1472255 1295856 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (Срп), грн. 663627 662977 832369 1386262 1192990 

Витрати підприємства (собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні 

витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) (ВП), 
грн.  

864267 787373 961114 1511836 1327788 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)), грн. 178101 160501 75419 85993 102866 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)), 

грн. -49513 -4137 -27432 -42197 -16367 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ), грн. 857028 801951 876688 1105300 988238 
Амортизаційні відрахування (Ав), грн.  268 672 752 1154 1071 

Примітка: розраховано автором на основі (Офіційний сайт Дочірнє підприємство з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс»)  
 

Проаналізуємо структуру та динаміку основних засобів Дочірнього 

підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» у 2014-2018 рр. 

(Додаток А, табл. А.3). З проаналізованих даних можна відзначити, що на 

кінець 2018 р. проти 2017 р. відбулося скорочення групи основних засобів на 

13,11% і за складовими основних засобів в аналізованому періоді порівняно з 

2017 р. спостерігається наступне: частка будинків, споруд та передавальних 

пристрої у 2017-2018 рр. не змінилася; частка машини та обладнання 

скоротилася на 71,72%; відбулося скорочення частки транспортних засобів на 

19,17%; частка інструментів, приладів, інвентаря (меблів) підвищилася на 

15,51%; відбулося зростання малоцінних необоротних матеріальних активів на 

3,91%. Основне місце у структурі основних засобів на кінець 2018 р. займають 

будинки, споруди та передавальні пристрої, що посіли перше місце та 

становлять 59,40%, транспортні засоби, що посіли друге місце і становлять 
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13,05%, інструменти, прилади, інвентар (меблі) (третє місце), які становлять 

11,28%, а також малоцінні необоротні матеріальні активи (четверте місце), що 

становлять 9,12% від загальної величини основних засобів. Для підприємства 

на кінець 2018 р. характерним є зменшення обсягу основних засобів, тобто 

існує потреба в їх залученні, нарощуванні обсягів власних фінансових ресурсів.  

Перейдемо до оцінки забезпеченості, стану, ефективності використання 

основних засобів, на Дочірньому підприємстві з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс» (табл. 2.7). За показниками забезпеченості 

основними засобами у 2018 р. відбулося зростання фондомісткості (Фм) 

відносно 2017 р. на 29,61%, що говорить про певні проблеми у їх використанні; 

зростання фондоозброєності (Фо) проти 2017 р. на 24,09%, що свідчить про 

забезпеченість працівників обладнанням та обумовлено зменшенням 

чисельності персоналу; коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) зменшився відносно 2017 р. на 17,68% та говорить про 

поступове зменшення частки основних засобів та майна підприємства.  

Таблиця 2.7 

Показники ефективності використання основних засобів Дочірнього 

підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» у 2014-2018 рр.  

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 Нормативне 
значення 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 

Фондомісткість (Фм) 0,002 0,004 0,006 0,005 0,006 від 0 до 1 
(зменшення) 

Фондоозброєність (Фо) 27,21 33,29 51,25 58,92 73,11 збільшення 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у 

майні підприємства (Крв) 0,006 0,021 0,010 0,023 0,019 від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,34 0,20 0,26 0,24 0,29 <0,5, від 0 до 1 
(зменшення) 

Коефіцієнт придатності основних засобів 
(Кприд) 0,66 0,80 0,74 0,76 0,71 >0,5, від 0 до 1  

(збільшення) 

Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,43 0,45 0,14 0,40 -0,15 від 0 до 1 
(збільшення) 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,16 0,48 0,06 0,03 0,22 від 0 до 1 
(зменшення) 

Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,65 0,56 0,19 0,53 -0,21 >0, від 0 до 1 
(збільшення) 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 
Фондовіддача (Фв) 515,61 226,92 175,37 201,51 155,47 збільшення 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Дочірнє підприємство з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс»)  
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За показниками стану основних засобів у 2018 р. на підприємстві 

сформувалася така динаміка: коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) виріс 

проти 2017 р. на 23,90%, тобто підвищився рівень зносу обладнання; коефіцієнт 

придатності основних засобів (Кприд) мав зниження на 7,37% відносно 2017 р., 

тобто знизилася частка основних засобів, яка придатна для подальшого 

застосування в роботі підприємства; коефіцієнт відновлення основних засобів 

(Квід) за 2018 р. мав від’ємне значення, тобто спостерігається зменшення 

частки нових основних засобів та збільшується частка обладнання термін 

корисного використання яких вже вичерпався; коефіцієнт вибуття основних 

засобів (Квиб) у порівнянні з 2017 р. виріс у 5,5 рази, що можна пояснити 

ліквідацією зношеного обладнання; коефіцієнт приросту основних засобів 

(Кпр) за 2018 р. мав від’ємне значення внаслідок зменшення вартості основних 

засобів, що також підтверджує недостатній їх обсяг для потреб підприємства 

(рис. 2.3). Отже, за аналізований період для підприємства характерним є 

незадовільний стан основних засобів.  

 
Рис. 2.3. Динаміка показників, які характеризують стан основних засобів на 

Дочірньому підприємстві з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» у 2014-

2018 рр. 
Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Дочірнє підприємство з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс»)  
 

Ефективність використання основних засобів аналізованого підприємства 

у 2018 р. також погіршилася, що підтверджує розрахований показник 

фондовіддачі (Фв), який відносно 2017 р. скоротився на 22,85% (табл. 2.7). 
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Щодо наведених показників основних засобів можемо відзначити, що у 2018 р. 

відбулося погіршення, зниження ефективності, є проблеми, які потребують 

швидкого розв’язання для покращення забезпеченості, стану, ефективності 

використання основних засобів.  

В цілому, для Дочірнього підприємства з іноземною 

інвестицією «Сангрант Плюс» характерним є зниження показників фінансово-

господарської діяльності, погіршення ефективності використання основних 

засобів, зниження показників у структурі основних засобів, що підтверджує 

загрозу банкрутства та потребує впровадження заходів для відновлення 

ефективності функціонування, а також покращення ситуації з основними 

засобами. Одним із заходів покращення ситуації підприємства є здійснення 

управління основними засобами, коригування фінансової, господарської 

діяльності, прийняття відповідних рішень, зміна стратегії розвитку.  

На аналізованих підприємствах встановлено, що існують проблеми із 

використанням основних засобів, адже у 2018 р. найкраща ситуація за 

обраними показниками спостерігається на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», дещо відбулося погіршення аналізованих 

показників на ТОВ «Сватівська олія» та зниження всіх аналізованих показників 

відбулося на Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» 

(Колісник, 2020a).  

Тому необхідним є управління основними засобами, що дасть змогу 

коригувати їх використання, поліпшити стан, структуру, контролювати 

використання основних засобів, оновити обладнання, створити умови для 

успішної діяльності, раціонально використовувати ресурси, що забезпечить 

ефективність виробничої діяльності підприємств, зростання 

конкурентоспроможності, покращення фінансового стану. Здійснення 

управління основними засобами дозволить більш детально проаналізувати рух 

основних засобів, їх динаміку, склад та структуру, рівень забезпеченості, 

з’ясувати резерви покращення основних засобів (Колісник та Крилов, 2018). 

Для більш якісного управління слід розробляти та використовувати 
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інструменти управління основними засобами, тобто системи, механізми, 

послідовність, етапи, моделі, що сприятиме прийняттю ефективних 

управлінських рішень, налагодженню інформаційних зв’язків між 

підрозділами, дозволить проаналізувати, врахувати вплив внутрішнього, 

зовнішнього середовища, організувати процес управління основними засобами, 

досягти цілей, сформованої мети, визначити недоліки в процесі управління, 

сформувати рекомендації до покращення управління, корегувати управлінську 

діяльність, що забезпечить зростання ефективності виробничо-господарської, 

фінансової діяльності, отримання прибутку (Колісник, 2020a). Тому надалі слід 

впроваджувати інструменти до управління основними засобами. Також існує 

потреба у здійсненні оцінки ефективності управління шляхом застосування 

відповідних методів, що сприятиме оцінці сукупного ефекту від впровадження 

інструментів управління основними засобами, результативності управління 

основними засобами, підвищенню ефективності управління.  

 

 

2.2. Удосконалення методичного підходу до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі  

 

У сучасних ринкових умовах господарювання, а особливо нестабільності 

внутрішнього та зовнішнього середовища, загострення фінансової кризи, для 

підприємств переробної галузі вагому роль відіграють основні засоби, їх 

використання та виступають важливим інструментом для здійснення успішної 

фінансово-господарської діяльності, організації виробничої діяльності. 

Необхідність ефективного використання основних засобів обумовлена 

потребою у визначенні шляхів, способів скорочення виробничих витрат, 

підвищення очікуваних доходів від реалізації продукції, що впливає на загальні 

результати діяльності. Зважаючи на те, що основні засоби займають важливе 

значення у роботі підприємств постає потреба до здійснення управління 
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основними засобами. Проте, на практиці підприємства стикаються з безліччю 

проблем в процесі управління основними засобами, а саме: недосконалість 

законодавчої бази; нестача власних коштів; низький рівень платоспроможності; 

зростання витрат на утримання застарілого обладнання, інструментів, техніки; 

відсутність дієвих методів управління; повільне використання програмного 

забезпечення; зношеність основних засобів; відсутність інвестиційних ресурсів; 

низький рівень кваліфікації кадрів та повільне використання методів мотивації.  

Тому ефективне управління основними засобами є можливим за умови 

створення та впровадження у роботу підприємств переробної галузі 

відповідного механізму чи системи управління використанням основними 

засобами, що забезпечить організацію, спостереження, контроль, коригування, 

моніторинг процесу управління основними засобами, дослідження 

ефективності їх використання. Безумовно, дані інструменти є передумовою для 

ефективного управління та відповідно використання основних засобів, є 

основою для побудови самого процесу управління, розробки та реалізації 

дієвих управлінських рішень щодо функціонування, коригування всіх напрямів 

діяльності. Проте, для підтвердження їх ефективності, результативності, 

дієвості та доцільності використання на підприємствах переробної галузі 

необхідно здійснити оцінку ефективності, проаналізувати відповідні дані, за 

результатами яких можна говорити про впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів, моделі управління основними 

засобами. Вище означене підтверджує актуальність дослідження зазначеного 

питання та існує потреба в оцінці результативності використання інструментів 

управління основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Тому, враховуючи умови функціонування, показники діяльності, стан, 

структуру, динаміку основних засобів на підприємствах переробної галузі було 

прийнято рішення про доцільність впровадження та подальшого використання 

системи і механізму управління використанням основних засобів, а також 

моделі управління основними засобами, що в комплексі дозволить виявити 

слабкі місця, негативні тенденції, підвищити результативність процесу 
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управління, отримати бажаний синергетичний ефект, використати рекомендації 

щодо покращення управління, управлінської діяльності, забезпечити зростання 

показників виробничо-господарської діяльності в довгостроковому періоді. 

Застосування системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі направлене на дослідження впливу негативних 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на управління основними 

засобами, встановлення інформаційного обміну даними між структурними 

підрозділами, які беруть участь в управлінні, перетворенні ресурсів в результат, 

тобто підвищення ефективності використання та управління основними 

засобами, а також дасть змогу створити умови для досягнення сформованої 

мети, поставлених завдань, що гарантуватиме ефективність від впровадження 

даних інструментів. Використання моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі передбачає створення умов та успішну 

реалізацію системи і механізму управління, з’ясування проблем в управлінні, 

розробку шляхів їх подолання, підвищення результативності управлінської 

діяльності в цілому, управління основними засобами, а також дозволяє оцінити 

отримані результати від здійснення управління, гарантує успіх виробничої, 

фінансової, господарської діяльності підприємства в запланованих періодах. 

Загалом, сукупний ефект від впровадження наведених інструментів на 

підприємствах переробної галузі полягає в результативному управлінні 

основними засобами, що залежить та одночасно впливає на достатність 

кадрового, фінансового, інвестиційного, виробничого, інформаційного 

забезпечення та дає змогу отримати відповідні ефекти.  

З огляду на вище зазначене слід відзначити, що існує потреба в оцінці 

ефективності управління та використання основних засобів на підприємствах 

переробної галузі за умови застосування системи і механізму управління 

використанням основних засобів підприємств переробної галузі (сформовані у 

підрозділі 1.3), а також моделі управління основними засобами підприємств 

переробної галузі (запропонована у підрозділі 3.1), тобто їх результативності та 

отриманих результатів.  



107 
 

Дослідження у сфері розробки теоретичних, методичних підходів, 

моделей до оцінки ефективності використання основних засобів, управління 

ними, методичних підходів до оцінки ефективності діяльності, функціонування 

підприємств, моделей управління витратами, формування механізмів та систем 

використання основних засобів, їх практичного впровадження розкриті у 

працях таких вітчизняних та закордонних вчених: Kontuš E., Mihanović D. 

(2019); Salvado F., Almeida N., Vale e Azevedo A. (2019); Narkunienė J., 

Ulbinaitė A. (2018); Soboleva Y.P., Polyanin A.V., Leonova O.V., Korgina O.A., 

Merkulov A.V. (2018); Toma M., Ionescu L., Founanou M. (2018); Гевлич Л.Л., 

Крайня Ю.С. (2018); Євтушенко О.А. (2017); Мельников О.В., Сірик М.В. 

(2017, с. 120-129); Мінєнкова О.В. (2017, с. 347-352); Пілько А.Д., 

Осташук А.М. (2017, с. 92-94); Слуцький Є.В. (2017); Шаховалова Є.О. (2017); 

Шубіна С.В., Малахов В.А., Літвінцева Н.С. (2017, с. 97-100); Ahmad K., 

Zabri S.M. (2016); Багрій К.Л. (2016, с. 196-198); Гречко А.В., Гречухін А.С. 

(2016); Лепетюха Н.В., Рудська І.О. (2016); Череп А.В., Топчанюк О.В. (2016, 

с. 5-7); Pais M.A., Gama P.M. (2015); Vintila G., Nenu E.A. (2015); Білик М.Д., 

Константінова Ю.П. (2015, с. 83-89); Грицишен Д.О., Бондарчук В.В. (2015, 

с. 305-319); Олійник Є.В. (2015a); Сорока Т.М. (2015, с. 215-219); Співак С.М., 

Кравчук Н.В. (2015, с. 79-81); Кудренко Н.В. (2014, с. 62-66); Хобта В.М., 

Лаврик У.В., Кладченко І.С. (2014, с. 150-154); Akinbowale M.A., Jinabhai D.C., 

Lourens M.E. (2013); Бедринець М.Д. (2013, с. 184-188); Kotane I., Kuzmina-

Merlino I. (2012); Бурбела Т.М. (2012, с. 16-21); Швець В.Я., Грекова В.А. 

(2012); Слава-Продан С.С., Гече С.Ф. (2011, с. 120-123); Brigham E.F., 

Houston J.F. (2009); Brigham E.F., Ehrhardt M.C. (2008); Zinkeviciene D., 

Rudzioniene K. (2005); Tangen S. (2004); Мец В.О. (1999).  

Також питання забезпечення необхідними фінансовими ресурсами, 

кадрами, інформацією, технологіями, інвестиціями підприємств, оцінки 

ефективності фінансової, виробничої, техніко-технологічної діяльності, 

використання інформаційних технологій розглянуто у працях: Крилов Д.В., 

Череп A.В., Череп O.Г., Воронкова В.Г. (2019); Єсіна О.Г. (2017, с. 973-975); 
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Тронь С.П. (2016, с. 226-232); Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. (2016, с. 36-

41); Васюта В.Б., Кирпань А.Г. (2015); Павлюк Ю.В., Лактіонова О.А. (2015, 

с. 113-116); Панкова А.Ю., Ізотова Ю.О. (2015, с. 68-72); Мартиновський В.С., 

Сьоміна Ю.О. (2014, с. 21); Гончар О.І., Білик І.В. (2013); Зайцева І.Ю. (2013); 

Наборка Р.М. (2013); Кашперська О., Ніколишин Ю. (2012); Носова Є. (2012, 

с. 54-56); Шурпенкова Р.К. (2012); Campello M., Giambona E., Graham J.R., 

Harvey C.R. (2011); Череп А.В., Лук’яненко Н.Е. (2011, с. 317-318); 

Дорохов О.В. (2010, с. 219-222); Хвостіна І. (2010); Czarnitzki D., Binz H.L. 

(2009).  

Оцінка ефективності управління та використання основних засобів 

підприємств проведена у роботах науковців: Покиньчереда В.В. (2018, с. 6-11); 

Дідур Г.І. (2017); Lyngstadaas H., Berg T. (2016); Гнатенко Є.П. (2016, с. 101-

104); Бондаренко Н.М., Бідняк К.І. (2015, с. 157-160); Геращенко І.О., 

Стрижко О.А. (2015); Буряк Л.Д., Павліковський А.М., Кремпова Н.Л. (2014, 

с. 105-108); Радєва О.Г. (2014, с. 127-130); Романіка О.М. (2014); Следь О.М. 

(2013, с. 204-209); Стратійчук В.М., Богацька Н.М. (2013, с. 39-41); Banos-

Caballero S., Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P. (2012); Гура Н.О., Кірей О.С. 

(2012, с. 30-32); Шендригоренко М.Т., Кондратенко О.О. (2012, с. 404-405); 

Юрчишена Л.В., Волинець С.М. (2011); Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P. 

(2007); Engler C. (1993).  

Проте, ґрунтовний аналіз праць вчених з означеної проблеми дозволяє 

стверджувати, що питання оцінки результативності управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробної галузі розкрите не в повній мірі. 

Зокрема, відсутній комплексний підхід, який би дозволив оцінити результати 

від застосування системи і механізму управління використанням основних 

засобів, моделі управління основними засобами, був адаптований до 

особливостей функціонування підприємств переробної галузі, дав змогу 

розрахувати очікувані ефекти, конкретизував роль даних інструментів 

управління.  
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З огляду на важливість та значимість для підприємств переробної галузі 

управління основними засобами нами удосконалено теоретико-методичний 

підхід до оцінки результативності управління використанням основних засобів 

на підприємствах переробної галузі, в основу якого, на відміну від вже 

існуючих, закладено використання збалансованого, інтегрального підходів, 

який ґрунтується на визначеному алгоритмі дій, що передбачає оцінку групи 

використання основних засобів, групи управління основними засобами, групи 

забезпечення, визначення інтегрального показника за кожною групою та 

результативності управління використанням основних засобів на підставі 

методу регресійного аналізу, дає змогу проаналізувати ефект від впровадження 

інструментів управління, а також результатом практичного застосування якого 

є отримання даних для прийняття рішень щодо подолання визначених проблем 

в управлінні, розробка заходів з підвищення результативності управління, 

забезпечення ефективності управління, подальше налагодження виробничо-

господарської діяльності в довгостроковому періоді.  

Отже, теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі (теоретико-методичний підхід до ОРУВОЗППГ) ґрунтується на 

використанні збалансованого, інтегрального підходів, які далі більш детально 

розглянемо.   

Значення збалансованого підходу в процесі розробки теоретико-

методичного підходу до ОРУВОЗППГ полягає в тому, що оцінку ефективності 

управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі 

потрібно розглядати через їх взаємозв’язок із ринковим середовищем, із 

внутрішнім середовищем підприємства. В основі зазначеного підходу 

передбачається використання системи збалансованих показників, що дозволить 

здійснити всебічну оцінку ефективності управління основними засобами, 

взаємодії процесу використання основних засобів із процесами, що 

відбуваються на підприємстві. Зокрема, ефективність управління основними 

засобами залежить та одночасно впливає на групу показників, а саме: кадрове, 
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фінансове та інвестиційне, виробниче та технічне, інформаційне забезпечення. 

Тому застосування збалансованого підходу дозволить провести оцінку за 

такими напрямами: встановлення впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища на ефективність управління та використання 

основних засобів; вивчення взаємодії між управлінням основними засобами та 

процесами, що відбуваються на підприємстві (кадрове, фінансове та 

інвестиційне, виробниче та технічне, інформаційне забезпечення); 

встановлення впливу першого та другого напрямів на результати діяльності 

підприємства. Використання підходу дозволяє оцінити результативність 

управління використанням основних засобів, результати діяльності, визначити 

всі можливі проблеми, сформувати пріоритетні способи до їх розв’язання.  

Щодо інтегрального підходу, то його використання в процесі розробки 

теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ є важливим та полягає в тому, 

що він дає змогу розрахувати інтегральну оцінку шуканого показника шляхом 

розрахунку групи показників. В нашому випадку шуканим показником є 

інтегральний показник результативності управління використанням основних 

засобів, який розраховується за групою управління основними засобами, 

групою використання основних засобів, групою кадрового, фінансового та 

інвестиційного, виробничого та технічного, інформаційного забезпечення та з 

урахуванням показників кожної групи. При цьому, всі групи показників 

розглядаються у взаємозв’язку з іншими показниками в процесі оцінки 

інтегрального показника. Отже, на відміну від збалансовано, інтегральний 

підхід у випадку оцінки результативності управління використанням основних 

засобів дозволяє встановити та проаналізувати взаємодію всіх груп між собою 

та кожної групи із відповідним набором показників.  

Застосування теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ 

здійснюється у визначеній послідовності, що дозволить здійснити оцінку 

результативності управління використанням основних засобів. Розробку та 

застосування удосконаленого теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ 

було здійснено за таким алгоритмом дій (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Алгоритм розробки теоретико-методичного підходу до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі 
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Зазначимо, що перевагою запропонованого теоретико-методичного 

підходу до ОРУВОЗППГ є його адаптованість до функціонування підприємств 

переробної галузі, простота у впровадженні, виявлення проблем в управлінні, 

прозорість отриманих даних, формування рекомендацій до покращення, 

корегувальних заходів, що забезпечить підвищення показників управління 

основними засобами, відновлення показників виробничої, господарської 

діяльності, коригування управлінської діяльності. Крім того, впровадження 

даного підходу орієнтоване на формування результативного управління 

використанням основних засобів в майбутніх періодах, що забезпечить 

безперервне покращення діяльності підприємств переробної галузі.  

Першочергово, при побудові теоретико-методичного підходу до 

ОРУВОЗППГ, відбувається визначення його мети, завдань (рис. 2.4). Основною 

метою є оцінка результативності управління використанням основних засобів, 

формування висновків, розробка рекомендацій до покращення процесу 

управління.  

Завданням даного теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ є: 

вивчення ефективності управління використанням основних засобів; вивчення 

ефективності використання основних засобів (технічний стан, структура, 

зношеність основних засобів, потреби в їх залученні); використання 

достовірних джерел інформації та дотримання внутрішніх положень, норм; 

встановлення впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на 

управління основними засобами; визначення очікуваних результатів; 

визначення впливу управління основними засобами на показники діяльності 

підприємства; отримання достовірних даних при практичній реалізації на 

підприємствах переробної галузі; визначення ефективності застосування 

інструментів управління; дотримання термінів практичної реалізації даного 

підходу; виявлення напрямків покращення управління основними засобами; 

забезпечення належної якості; мінімізація витрат на реалізацію підходу.  

Поряд із завданнями потрібно відзначити, що в процесі розробки та 

використання даного підходу слід дотримуватися переліку вимог, що дозволить 
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уникнути похибок, забезпечити його ефективність. Щодо основних вимог 

теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ, то необхідно зазначити такі: 

зрозумілість – можливість використання на підприємствах переробної галузі, 

без залучення кваліфікованих працівників; адаптивність – пристосування до 

змін зовнішнього середовища для досягнення поставленої мети; достовірність 

аналізу – відсутність помилок, правдивість отриманих результатів, що впливає 

на прийняття подальших рішень; послідовність – дотримання набору етапів 

щодо проведення оцінки результативності управління використанням основних 

засобів; неперервність – здійснення аналізу в запланований період з 

дотриманням чітко встановлених термінів, а не через декілька років, що 

призведе до недостовірності отриманих даних; практичність – передбачається 

використання для проведення аналізу, оцінки отриманих результат, 

формування висновків та рекомендацій; простота – невелика кількість 

показників для здійснення розрахунків, доступність інформаційних даних, 

можливість визначення резервів до покращення управління основними 

засобами.  

Визначивши мету, завдання, вимоги до теоретико-методичного підходу 

відбувається перехід до етапу дослідження стану підприємства та динаміки, 

структури, руху, технічного стану основних засобів. Основними джерелами 

інформації для здійснення даного етапу є: баланс (звіт про фінансовий стан); 

звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний 

капітал; примітки до річної фінансової звітності (основні засоби, запаси, 

використання амортизаційних відрахувань); нарахування амортизації; записи в 

облікових регістрах; договори купівлі-продажу об’єктів; договір підряду на 

капітальне будівництво; акти приймання-передачі майна; акт списання 

основних засобів; кошторис витрат (Бондаренко та Бідняк, 2015, с. 158-160). 

Під дослідженням стану підприємства мається на увазі аналіз інформації, 

документів, показників фінансової стійкості, платоспроможності, ділової 

активності, рентабельності, майнового стану, що дозволить зробити висновки 

про результати виробничо-господарської діяльності, успішність 
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функціонування. В рамках дослідження динаміки, структури, руху, технічного 

стану основних засобів підприємств відбувається аналіз таких показників: 

кількість та вартість основних засобів, забезпеченість основними засобами, 

відносні показники виконання плану, коефіцієнт вартості основних засобів в 

активах, коефіцієнт придатності основних засобів, коефіцієнт зносу основних 

засобів, коефіцієнт фондоозброєності праці, коефіцієнт технічної озброєності 

праці, коефіцієнт приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття основних 

засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів. Аналіз зазначених показників 

дозволить визначити забезпеченість підприємства основними засобами, їх 

якісний стан, причини зміни складу, резерви підвищення ефективності їх 

використання. За результатами даного етапу визначається загальний стан 

підприємства, забезпеченість основними засобами та приймається рішення про 

необхідність впровадження інструментів покращення управління, їх 

використання.  

Переходимо до етапу формування інформаційних даних про вплив 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на управління 

використанням основних засобів, який має важливе значення при розробці 

теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ. За результатами дослідження 

внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ефективність управління 

використанням основних засобів формується узагальнена інформація, яка потім 

використовується під час розробки підходу. В узагальненій інформації 

наводяться окремо фактори внутрішнього (імідж підприємства, управлінські, 

маркетингові, організаційні, технічні, виробничі, фінансові, матеріального 

стимулювання, інформаційне забезпечення, кваліфікація персоналу, розмір 

витрат, інвестиційна активність) та зовнішнього середовища (економічні, 

політичні, правові, технологічні, екологічні, соціально-культурні, 

постачальники, конкуренти, споживачі, якість матеріалів та сировини), які 

необхідно враховувати, що гарантуватиме успішну реалізацію підходу. 

Відсутність дослідження факторів впливу на процес управління може 

призвести до зниження достовірності отриманих даних за підходом. Отже, 
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успішність, результативність управління використанням основних засобів на 

підприємствах переробної галузі залежить від дослідження відповідних 

факторів.  

Наступний етап – вибір груп оцінки результативності управління 

використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі, який 

здійснюється за результатами попередніх етапів та було виділено такі 

взаємопов’язані групи: група використання основних засобів; група управління 

основними засобами; група кадрового, фінансового та інвестиційного, 

виробничого та технічного, інформаційного забезпечення. Щодо групи 

використання основних засобів, то їх дослідження дозволить проаналізувати 

наявність, динаміку, структуру, рух, інтенсивність та ефективність 

застосування, стан, забезпеченість основними засобами, використання 

виробничих потужностей, обладнання, а також зробити висновки щодо 

необхідності покращення, оскільки вони впливають на виробничо-господарську 

діяльність.  

Група управління основними засобами дозволяє визначити рівень 

ефективності їх використання на підприємствах та її можна  

охарактеризувати таким чином: здійснення дослідження рентабельності 

основних засобів, прибутковості основних засобів, продуктивності праці, 

фондовіддачі, фондомісткості. Тобто за результатами дослідження 

ефективності управління основними засобами виокремлюються та аналізуються 

показники, які в більшій мірі характеризують саме результативність 

управління.  

За результатами дослідження двох груп переходять до третьої, оскільки 

відбувається визначення показників, які впливають на основні засоби та 

дозволять охарактеризувати кожну складову групи забезпечення. Групу 

забезпечення слід охарактеризувати так: кадрове забезпечення відіграє важливу 

роль в управлінні основними засобами, оскільки впливає на їх використання 

через підвищення продуктивності праці персоналу для кращого використання 

основних засобів, використання методів мотивації, створення безпечних умов 
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роботи, створення соціальних гарантій та раціональне управління основними 

засобами впливає на обсяги виробництва продукції, розмір доходів та рівень 

заробітної плати працівників; фінансове та інвестиційне забезпечення – має 

ключове значення в управлінні основними засобами, оскільки достатність 

власного, позикового капіталу, наявність позикових коштів, інвестиційного 

капіталу, зростання доходів від реалізації та прибутку впливає на фінансування 

оновлення, ремонт основних засобів, що, в свою чергу, впливає на результати 

виробничо-господарської діяльності, фінансову стійкість, платоспроможність, 

зростання інвестиційної привабливості; виробниче та технічне забезпечення – 

визначає достатність та рівень забезпеченості необхідними основними 

засобами, раціональність використання ресурсів, що має вплив на показники 

виробничої діяльності, обсяги виробництва продукції, результати від 

операційної діяльності, чистий дохід від реалізації продукції; інформаційне 

забезпечення – впливає на якість прийнятих рішень в  

управлінні використанням основних засобів, їх розробку та  

швидкість реалізації, автоматизацію виробничого процесу, що позначається на 

очікуваних результатах, ефективності виробничої, господарської, фінансової 

діяльності.  

Отже, виділені групи дозволять нам на наступних етапах всебічно 

охарактеризувати та оцінити результативність управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробних галузі, визначити для кожної 

групи відповідні показники, встановити між ними взаємозв’язки, розрахувати 

інтегральні показники.  

На п’ятому етапі визначаються показники для кожної групи оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі. Тобто проаналізувати кожну групу можна шляхом 

розрахунку відповідного набору показників, які було сформовано за 

результатами аналізу попередніх етапів. Основні показники аналізу групи 

використання основних засобів наведено на рис. 2.5.  

 



117 
 

 

Рис. 2.5. Показники аналізу групи використання основних засобів підприємств 

переробної галузі 
Примітка: складено автором  

 

Для дослідження групи управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі слід проаналізувати показники, що наведені  

на рис. 2.6.  

 

Рис. 2.6. Показники аналізу групи управління основними засобами підприємств 

переробної галузі 
Примітка: складено автором  
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засобів (Кз)  

коефіцієнт придатності  
основних засобів (Кприд)  
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основних засобів (Роз) 
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засобів (Ревоз) 
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абсолютна сума прибутку  
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віддачі (Кав) 
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Перейдемо до впорядкування показників за групою забезпечення, які 

науково обґрунтовані для кожного виду забезпечення. Так, для кадрового 

забезпечення характерні показники, що зазначені на рис. 2.7.    

Щодо фінансового та інвестиційного забезпечення, то було виділено 

показники, які наведено на рис. 2.7.  

 

Рис. 2.7. Показники аналізу групи забезпечення (кадрового забезпечення, 

фінансового та інвестиційного забезпечення) підприємств переробної галузі 
Примітка: складено автором  

 

За групою виробничого та технічного забезпечення запропоновано ряд 

показників, що згруповано в рис. 2.8. За групою інформаційне забезпечення 

було наведено показники на рис. 2.8.    
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При цьому, порядок розрахунку вище зазначених показників 

здійснюється відповідно до загальноприйнятої методики та їх нормативні 

значення слід приймати як середньогалузеві значення.  

 

Рис. 2.8. Показники аналізу групи забезпечення (виробничого та технічного 

забезпечення, інформаційного забезпечення) підприємств переробної галузі 
Примітка: складено автором  

рентабельність реалізованої продукції (Ррп) 

показник комп’ютеризації виробництва (Пкв) 
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забезпечення управління основними засобами (Пепз) 

показник доступності інформації (Пді) 

рентабельність власного капіталу (Рвк) 
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основних засобів (Ків) 
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Шостий етап – це формування моделі розрахунку інтегрального 

показника за групою використання основних засобів, групою управління 

основними засобами, групою забезпечення (кадрове, фінансове та інвестиційне, 

виробниче та технічне, інформаційне забезпечення). Отримання бажаного 

ефекту залежить від якості розроблених системи і механізму управління 

використанням основних засобів, моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі, компетентності працівників, злагодженості 

роботи структурних підрозділів, послідовності реалізації теоретико-

методичного підходу до ОРУВОЗППГ та достовірності отриманих результатів, 

прозорості всього процесу управління, доступності та швидкості обробки 

інформаційних даних. Визначення узагальненого інтегрального показника за 

кожною групою можна подати на підставі визначення, врахування 

взаємозв’язків між поданими показниками та відповідно за групою 

використання основних засобів, групою управління основними засобами, 

групою забезпечення, що дозволить здійснити єдине обчислення моделі 

формування інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів (рис. 2.9). Тобто, на підставі використання 

методу регресійного аналізу ми визначаємо та оцінюємо тісний взаємозв’язок 

зазначених показників із відповідною групою.  

Отже, нами отримано функцію залежності кожної групи використання 

основних засобів, групи управління основними засобами, групи забезпечення 

від зазначених показників для кожної з них, що дало змогу визначити 

інтегральні показники та інтерпретувати їх таким чином (формула 2.1):  
 

,     (2.1)  
 

де Іj – інтегральний показник j-тої групи;  

Yj – коефіцієнт регресійного рівняння для j-тої групи;  

m – кількість показників j-тої групи;  

Aij – i-тий показник j-тої групи;   

Bij – коефіцієнт регресійного рівняння для і-того показника j-тої групи.  



121 
 

 
Рис. 2.9. Модель формування інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів 
Примітка: розроблено автором   
 

Сьомий етап – формування інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів. Відповідно до встановлених 

взаємозв’язків зазначених показників із відповідною групою можна побудувати 

модель формування інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів та з’ясувати його залежність від групи 

використання основних засобів, групи управління основними засобами, групи 

забезпечення, їх показників (рис. 2.9). Також, шляхом застосування методу 

регресійного аналізу визначено залежність шуканого інтегрального показника 

від інтегральних показників трьох груп (за групою використання основних 

засобів, групою управління основними засобами, групою забезпечення), тобто 

з’ясовано, які з них мають найбільший вплив. Враховуючи взаємозв’язки між 
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групами показників, їх складовими, інтегральними показниками та їх вплив на 

шуканий показник було запропоновано рівняння інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів (формула 2.2):  
 

, (2.2) 
 

де Ірувоз – інтегральний показник результативності управління 

використанням основних засобів;  

Y0 – коефіцієнт регресійного рівняння для інтегрального показника;  

Івоз, Іуоз, Ікз, Іфіз, Івтз, Ііз – інтегральні показники відповідно 

використання основних засобів, управління основними засобами, кадрового 

забезпечення, фінансового та інвестиційного забезпечення, виробничого та 

технічного забезпечення, інформаційного забезпечення;  

Своз, Суоз, Скз, Сфіз, Свтз, Сіз – коефіцієнти регресійного рівняння для 

відповідних інтегральних показників.  

Встановлено, що значення інтегрального показника відповідно до 

формули 2.2 може коливатися в межах від 0 до 1. Наближення значення до 1 є 

свідченням підвищення ефективності управління та використання основних 

засобів, що підтверджує дієвість використаних системи і механізму управління 

використанням основних засобів, моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі. Проте, якщо значення інтегрального показника 

наближається до 0, то слід аналізувати причини такого погіршення, розробляти 

способи підвищення результативності управління.  

Даний інтегральний показник є підсумковим індикатором, за 

результатами розрахунку якого можна говорити про результативність 

управління, використання основних засобів, наявність проблем в управлінні. 

Крім того, побудована модель формування інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів відображає 

залежність виробничо-господарської діяльності підприємства від ефективності 

управління використанням основних засобів, що, в свою чергу, залежить від 
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використання інструментів управління, зростання показників використання 

основних засобів, управління ними, кадрового, фінансового та інвестиційного, 

виробничого та технічного, інформаційного забезпечення.  

Восьмим етапом є моніторинг та контроль попередніх етапів теоретико-

методичного підходу до ОРУВОЗППГ. При здійсненні даного етапу важливим 

є перевірка правильності, коректності отриманих даних на попередніх етапах, 

здійснення аналізу та моніторингу групи показників, їх елементів, 

встановлених взаємозв’язків, що впливає на визначення шуканого показника та 

дозволить побудувати дієву модель формування інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів. Також повинен 

здійснюватися контроль всіх етапів, обраних груп, показників, визначення 

взаємозв’язків між ними, розрахунку інтегральних показників за групою 

використання основних засобів, групою управління основними засобами, 

групою забезпечення, що впливає на кінцевий результат. Здійснення 

моніторингу та контролю дозволить своєчасно реагувати на будь-які зміни 

кожного етапу для їх подолання, адже вони можуть вплинути на визначення 

шуканого показника.  

Дев’ятий етап – визначення нормативних значень інтегрального 

показника результативності управління використанням основних засобів. 

Даний етап дозволить нам інтерпретувати значення досліджуваного показника 

та визначення нормативних значень показника було здійснено шляхом 

обчислення його мінімального та максимального значення. Відповідно, якщо 

розраховане значення інтегрального показника дорівнюватиме 1, то приймемо 

його за максимальне значення (припустимо, що значення інтегральних 

показників за кожною з груп використання основних засобів, управління 

основними засобами, забезпечення будуть дорівнювати 1 та відповідно 

загальне значення інтегрального показника становитиме 1). При цьому, 

мінімальне значення становитиме 0, тобто розраховане значення інтегрального 

показника також досягне 0. Виходячи із зазначеного вище нами було виділено 

нормативні значення інтегрального показника результативності управління 
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використанням основних засобів та для кожного з них запропоновано стан 

результативності, наведено їх опис (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Нормативні значення інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів 

Нормативні 
значення 

інтегрального 
показника 

Стан 
результативності 

управління 
використанням 

основних засобів 

Опис стану результативності управління використанням 
основних засобів 

від 0 до 0,2 
 Незадовільний 

Незадовільне значення результативності управління 
використанням основних засобів, кадрового, фінансового та 
інвестиційного, виробничого та технічного, інформаційного 
забезпечення, нераціональне використання основних засобів та 
управління ними, що потребує негайного впровадження 
інструментів управління, здійснення заходів для уникнення 
ситуації збитковості виробничо-господарської діяльності.  

від 0,2 до 0,4 
 Критичний 

Даний стан сигналізує про спадну динаміку результативності 
управління використанням основних засобів, кадрового, 
фінансового та інвестиційного, виробничого та технічного, 
інформаційного забезпечення, управління та використання 
основних засобів, відсутність ефективних інструментів 
управління та потребу у прийнятті відповідних рішень для 
відновлення ефективності використання основних засобів, 
виробничо-господарської діяльності.  

від 0,4 до 0,6 
 Прийнятний 

Допустимий рівень результативності управління 
використанням основних засобів, тобто інструменти управління 
використовуються, але спостерігається незначне зниження 
ефективності управління та використання основних засобів, 
деяких показників кадрового, фінансового та інвестиційного, 
виробничого та технічного, інформаційного забезпечення та 
слід впровадити відповідні заходи для ліквідації проблем, 
коригування дій щодо раціоналізації використання основних 
засобів та підвищення показників виробничо-господарської 
діяльності.  

від 0,6 до 0,8 
 Достатній  

Нормальний рівень результативності управління 
використанням основних засобів. Процес управління відповідає 
потребам підприємства та він є результативним, всі 
інструменти управління використовуються ефективно, 
управління та використання основних засобів є ефективним, 
зростає кадрове, фінансове та інвестиційне, виробниче та 
технічне, інформаційне забезпечення. Слід розглянути способи 
до підвищення управління використанням основних засобів, що 
забезпечить зростання виробничо-господарської діяльності.  

від 0,8 до 1,0  
 Високий 

Абсолютне зростання результативності управління 
використанням основних засобів, всіх груп показників, тобто 
кадрового, фінансового та інвестиційного, виробничого та 
технічного, інформаційного забезпечення, управління та 
використання основних засобів, а також виробничо-
господарська діяльність знаходиться на високому рівні.   

Примітка: розроблено автором  
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Використання нормативних значень інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів дозволить нам 

інтерпретувати стан результативності управління використанням основних 

засобів на аналізованих підприємствах переробної галузі, що дасть змогу більш 

точно визначити проблеми в управлінні використанням основних засобів, 

заходи з підвищення результативності управління, прийняти рішення щодо 

забезпечення ефективності управління, стабільності виробничо-господарської 

діяльності.  

На підставі дотримання послідовності етапів наведеного алгоритму щодо 

розробки та застосування теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ 

відбувається його апробація на обраних підприємствах переробної галузі. За 

результатами даного етапу здійснюється розрахунок наведених груп оцінки, 

відповідних показників, інтегральних показників та підсумкової оцінки 

результативності управління використанням основних засобів, аналізуються 

отримані дані, робиться висновок про досягнуті показники, визначаються 

проблеми в процесі управління, розробляються рекомендації до покращення. 

Крім того, за результатами етапу апробації можна говорити про ефективність 

системи і механізму управління використанням основних засобів підприємств 

переробної галузі, моделі управління основними засобами підприємств 

переробної галузі, а також дієвість теоретико-методичного підходу.  

За результатами апробації теоретико-методичного підходу до 

ОРУВОЗППГ на обраних підприємствах переходять до наступного етапу – 

узагальнення результатів. На даному етапі визначаються саме проблеми в 

управлінні використанням основних засобів, заходи з підвищення 

результативності управління, відбувається прийняття рішень щодо 

забезпечення ефективності управління, стабільності виробничо-господарської 

діяльності. Щодо проблем в управлінні використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі, то їх визначення дозволить нам з’ясувати слабкі 

місця в управлінні, недоліки в організації використання основних засобів, 

негативні тенденції в управлінській діяльності. Більшість проблем в управлінні 



126 
 
використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі 

пояснюються неефективністю прогнозування, планування, організації, 

моніторингу, контролю, координації, оцінки основних засобів, відсутністю 

сучасних інструментів управління, які адаптовані під умови діяльності 

аналізованих підприємств, що позначається на показниках використання 

основних засобів. Визначивши проблеми відбувається перехід до визначення 

заходів з підвищення результативності управління використанням основних 

засобів досліджуваних підприємств, що дасть змогу не лише поліпшити процес 

управління, використання основних засобів, але й покращити показники 

виробничої, господарської, фінансової діяльності. Серед основних заходів з 

підвищення результативності управління використанням основних засобів слід 

виділити: виділення фінансових ресурсів на модернізацію виробничого 

процесу; впровадження інноваційних методів управління; постійний аналіз 

різних джерел інформації; покращення формування, оновлення, вибуття 

основних засобів; інноваційний розвиток; навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу; достатність кадрового, фінансового, інвестиційного, виробничого, 

технічного, інформаційного, програмного забезпечення; злагоджена робота 

функціональних підрозділів; контроль всіх процесів; постійне здійснення 

прогнозування, планування, організації, моніторингу, контролю, координації, 

оцінки основних засобів та порівняння із результатами в попередніх періодах; 

формування стратегії ефективного використання основних засобів; прийняття 

рішень з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього середовища; 

системне, постійне, послідовне здійснення управління основними засобами; 

аналіз інформації щодо формування, відтворення, використання основних 

засобів та її відображення у звітності; реалізація зайвого обладнання; своєчасне 

проведення поточних і капітальних ремонтів; налагодження роботи ремонтних 

служб; скорочення витрат робочого часу та простоїв роботи обладнання. Далі 

відбувається прийняття рішень щодо забезпечення ефективності управління, 

стабільності виробничо-господарської діяльності відповідно до отриманих 

результатів дослідження на попередньому етапі та визначаються напрямки 
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подальшої діяльності. Від якості розробки та прийняття управлінських рішень 

залежать майбутні результати діяльності та, в свою чергу, якість даних рішень 

залежить від достовірності проаналізованих даних, компетентності персоналу. 

Отже, етап узагальнення результатів теоретико-методичного підходу до 

ОРУВОЗППГ дозволить зробити загальні висновки із проведеного 

дослідження, внести корективи в діяльність аналізованих підприємств.  

Таким чином, удосконалений теоретико-методичний підхід до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі слід апробувати на підприємствах переробної галузі для 

визначення його теоретичної та практичної значущості, що дозволить 

визначити загальну результативність управління використанням основних 

засобів, виявити проблеми в управлінні, запропонувати напрямки покращення 

використання основних засобів, прийняти рішення щодо зростання 

ефективності управління та виробничо-господарської діяльності.  

 

 

2.3. Практична реалізація підходу до оцінки результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі  

  

Негативні тенденції в діяльності вітчизняних підприємств переробної 

галузі, а саме погіршення фінансових результатів діяльності, зниження рівня 

фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності 

обумовлено неефективністю використання, управління основними засобами, 

що, в свою чергу, спричинено переважанням застарілого обладнання, 

устаткування, неефективних технологій, зношеністю виробничих потужностей, 

нестачею фінансових ресурсів для їх відновлення. На підставі цього існує 

потреба у використанні інструментів до покращення управління основними 

засобами підприємств, що може забезпечити їх ефективне використання та 

вплине на показники виробничо-господарської діяльності, гарантувати 
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успішність функціонування. Доцільним є впровадження системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі 

(сформовані у підрозділі 1.3), а також моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі (запропонована у підрозділі 3.1), що дозволить 

підвищити результативність управління основними засобами та забезпечити 

прибутковість функціонування.  

На підставі здійснених досліджень в підрозділі 2.2 було запропоновано 

теоретико-методичний підхід до ОРУВОЗППГ та слід проаналізувати його 

практичну значимість шляхом використання на прикладі підприємств 

переробної галузі задля оцінки результативності управління, ефективності 

використання основних засобів в аналізованому періоді, використання системи 

і механізму управління за умови їх наявності або визначення доцільності 

впровадження. Для проведення даного дослідження було обрано підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ТОВ «Сватівська олія».  

Враховуючу сформовану мету, визначені вимоги до побудови теоретико-

методичного підходу до ОРУВОЗППГ, провівши дослідження стану 

підприємств, динаміки, структури, руху, стану основних засобів, сформовані 

інформаційні дані про вплив факторів ринкового середовища на управління 

використанням основних засобів, було обрано групи оцінки результативності 

управління використанням основних засобів, визначено показники для кожної 

групи та прийнято рішення до проведення аналізу на підприємствах переробної 

галузі. Почнемо зі здійснення аналізу показників групи використання основних 

засобів, групи управління основними засобами, групи забезпечення (кадрове 

забезпечення, фінансове та інвестиційне забезпечення, виробниче та технічне 

забезпечення, інформаційне забезпечення).  

Результати проведених досліджень показників групи використання 

основних засобів на підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» дають підстави стверджувати, що спостерігається незначна позитивна 

тенденція до покращення аналізованої групи показників у 2018 р. (табл. 2.9). У 

результаті проведених досліджень було виявлено, що впродовж 2018 р. 
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порівняно з 2017 р. відбулося скорочення фондовіддачі на 53,72% та зростання 

фондомісткості в 1,16 рази, що відображає певні проблеми в ефективності 

використання та управління основними засобами, але підприємство має 

збільшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 

1,6%, вартості основних засобів у 2,32 рази відносно 2017 р. Одночасно, 

персонал підприємства забезпечений основними засобами, оскільки відбулося 

зростання фондоозброєності за аналізований період проти 2017 р. в 1,32 рази.  

Таблиця 2.9 

Аналіз показників групи використання основних засобів підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 

Фондоозброєність (Фо) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) 0,28 0,23 0,16 0,15 0,45 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,61 0,59 0,57 0,56 0,65 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,02 0,02 0,05 0,05 0,65 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,03 0,04 0,08 0,10 0,04 

Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,14 0,18 0,21 0,13 0,24 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних 
засобів (Кев) 0,45 0,51 0,58 0,67 0,48 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних 
засобів (Ків) 0,45 0,52 0,61 0,69 0,71 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Відповідно до табл. 2.9 спостерігається тенденція до зменшення 

коефіцієнта зносу основних засобів у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. на 19,84%, 

що підтверджує достатній обсяг основних засобів, незначний рівень їх 

спрацювання. Позитивним є також зростання у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. 

коефіцієнта відновлення основних засобів в 10 разів, коефіцієнта вибуття 

основних засобів в 6,75 рази, що підтверджує розширене відтворення основних 

засобів, досить тривалий термін їх служби. Поряд з цим, у 2018 р. порівняно з 

2017 р. підвищився коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства у 2 рази, коефіцієнт придатності основних засобів на 15,62%, що 
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пояснюється зростання обсягу основних засобів та підтверджує можливість 

подальшої експлуатації основних засобів, їх важливу роль в майні 

підприємства. Проте, відбулося скорочення коефіцієнта приросту основних 

засобів протягом 2018 р. відносно 2017 р. на 57,98%. За аналізований період 

спостерігається зниження коефіцієнта екстенсивного використання основних 

засобів та зростання коефіцієнта інтенсивного використання основних засобів, 

що свідчить про здійснення оновлення основних засобів шляхом впровадження 

нових, скорочення темпів експлуатації наявних фондів. Зазначимо, що 

проведений аналіз групи використання основних засобів підприємства дозволяє 

відмітити покращення їх використання у 2018 р.  

Перейдемо до аналізу групи управління основними засобами 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (табл. 2.10). У 2018 р. 

відбулося зниження показника рентабельності (збитковості) основних засобів 

та даний показник був від’ємним, що спричинено збитковістю діяльності, адже 

сума збиту у 2018 р. становила 25599 тис. грн. Слід відзначити, що у 2018 р. 

порівняно з 2017 р. зросла сума основних засобів на 630276 тис. грн. 

Одночасно, на протязі 2014-2018 рр. незмінне значення мав коефіцієнт 

використання наявного обладнання, що підтверджує ефективність 

використання обладнання та достатній його обсяг для виробничих потреб 

підприємства. Відповідно до проаналізованих показників у 2014-2018 рр. слід 

зазначити наступне: від’ємне значення було за показником рентабельності 

реалізованої продукції у 2014 р., 2016 р. та 2018 р., що пояснюється отриманим 

збитком підприємства в даних періодах, але відбулося підвищення суми 

чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 

49795 тис. грн. відносно 2017 р.; скоротилася продуктивність праці на протязі 

2018 р. відносно 2017 р. на 4,15% внаслідок зменшення чисельності працівників 

на 49 осіб, що обумовило спад готової продукції на 9,56% відносно 2017 р.; має 

незначне зниження рівень ефективності використання основних засобів 

відносно 2017 р. на 56,34% та пояснюється зниженням продуктивності праці, 

кількості працівників. Узагальнюючи проаналізовані показники можна 
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відзначити, що на підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» є незначні труднощі в управлінні основними засобами, адже у 2018 р. 

було отримано збиток і тому слід вжити заходів до покращення становища.  

Таблиця 2.10 

Аналіз показників групи управління основними засобами підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 
Матеріаловіддача (Мв) 0,12 0,13 0,13 0,10 0,09 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -4,72 51,45 -6,51 6,45 -4,37 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,01 
Рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз) 0,06 0,12 0,12 0,12 0,05 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних 
засобів (Асп) -0,05 0,52 -0,06 0,06 -0,03 

Продуктивність праці (Пп) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 144,43 136,06 162,89 150,04 161,17 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Проаналізуємо отримані дані за групою забезпечення (кадрове 

забезпечення, фінансове та інвестиційне забезпечення, виробниче та технічне 

забезпечення, інформаційне забезпечення) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» (табл. 2.11). Почнемо з аналізу показників групи 

кадрового забезпечення та можна відзначити, що у 2018 р. відбулося незначне 

погіршення аналізованих коефіцієнтів. Зокрема, у 2018 р. відносно 2017 р. 

спостерігається зниження продуктивності праці на 4,15%, від’ємне значення 

мав показник прибутковості персоналу. Поряд з цим, у 2018 р. був від’ємним 

показник рентабельності витрат на персонал. У 2018 р. спостерігається 

підвищення коефіцієнта звільнення кадрів в 5,75 рази, коефіцієнта плинності 

кадрів в 1,03 рази, зниження коефіцієнта прийому кадрів на 69,72% у 

порівнянні з 2017 р. Отже, аналіз показників кадрового забезпечення свідчить 

про погіршення даної складової, оскільки у 2018 р. відбулося скорочення 

коефіцієнтів.  
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Таблиця 2.11 

Аналіз показників групи кадрового забезпечення підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 

Кадрове забезпечення 
Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 2,04 1,14 0,92 0,81 0,24 

Коефіцієнт звільнення кадрів (Кзк) 0,79 2,17 1,15 0,92 6,22 
Коефіцієнт плинності кадрів (Кплк) 6,43 6,16 4,14 4,14 8,41 

Рентабельність витрат на персонал (Рвп) -0,01 0,06 -0,01 0,01 -0,01 
Продуктивність праці (Пп) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 

Показник прибутковості персоналу (Ппп) -1,57 3,43 -2,77 0,90 -15,81 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Розглянемо отримані дані за групою забезпечення, тобто фінансове та 

інвестиційне забезпечення на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

(табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Аналіз показників групи фінансового та інвестиційного забезпечення 

підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 
Фінансове та інвестиційне забезпечення 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 
(Кооз) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк) 0,71 0,64 0,76 0,77 0,50 
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів 

(Кспвк) 2,39 1,75 3,25 3,44 1,01 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових 
ресурсів (Кевфр) 0,002 0,37 -0,004 0,06 -0,02 

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами 
(Кзвок) -0,01 0,14 0,06 0,06 0,004 

Коефіцієнт фінансової автономії (коефіцієнт 
концентрації власного капіталу) (Кфа) 0,29 0,36 0,24 0,23 0,50 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) 0,11 0,16 0,35 0,36 0,45 
Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) 0,30 0,01 0,93 1,00 0,45 

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах 
(Чдфі) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 

Коефіцієнт реінвестування прибутку (Крп) 55,36 159,99 77,91 63,76 99,97 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Щодо аналізованих показників можна зазначити, що у 2018 р. маємо 

зростання коефіцієнта фінансової стабільності на 25,69%, що пояснюється 

зростанням власного капіталу у 1,43 рази, довгострокових зобов’язань і 

забезпечення на 8,9%, необоротних активів у 2,13 рази, скорочення поточних 

зобов’язань і забезпечення на 44,05% відносно 2017 р. Також у 2018 р. 

коефіцієнт фінансової автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) 

підвищився відносно 2017 р. у 1,21 рази, тобто знаходиться в межах 

нормативного значення та зменшується число фінансових ризиків. Одночасно, 

у 2018 р. спостерігається скорочення коефіцієнта концентрації позикового 

капіталу відносно 2017 р. на 35,22% та даний показник знаходиться в межах 

нормативного значення. Крім того, підприємство функціонує ефективно, 

оскільки у 2018 р. 50% активів фінансуються за рахунок позикового капіталу. У 

2018 р. коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів становив 1 та 

відбулося зниження відносно 2017 р. на 70,71%, але значення відповідає 

нормативному (табл. 2.12). Проте, у 2018 р. коефіцієнт ефективності 

використання фінансових ресурсів мав від’ємне значення внаслідок того, що 

фінансовим результатом до оподаткування був збиток та діяльність була 

збитковою. У 2018 р. коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 

та коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами знизилися на 53,72% 

та відповідно на 93,07%, що свідчить про незначний рівень ефективності 

управління основними засобами, зростання залежності від зовнішніх 

кредиторів. Щодо інвестиційного забезпечення, то за аналізований період 

частка довгострокових фінансових інвестицій в активах підвищилася в 1,06 

рази, коефіцієнт реінвестування прибутку виріс на 56,79% у порівнянні з 

2017 р., що спричинено зростанням інших фінансових інвестицій в 1,26 рази, 

незмінним обсягом резервного капіталу (в сумі 3879 тис. грн.), зменшенням 

нерозподіленого прибутку на 9,53%, отриманим збитком  

в розмірі 25599 тис. грн. у 2018 р. відносно 2017 р. Можна підвести  

підсумки та відзначити, що у 2018 р. спостерігається поступове покращення 

фінансового та інвестиційного забезпечення підприємства відносно 2017 р., але 
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зважаючи на отриманий збиток доцільно вжити заходів для покращення 

фінансового стану.  

Перейдемо до аналізу групи забезпечення, а саме виробничого та 

технічного забезпечення на підприємстві ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» (табл. 2.13). З проаналізованих даних бачимо, що 

відбувається налагодження виробничого забезпечення в роках, коли 

підприємство отримало прибуток та протилежна ситуація спостерігається у 

2014 р., 2016 р., коли підприємство отримало збиток. Щодо аналізованих 

показників, то у 2018 р. відбулося зростання коефіцієнта інтенсивного 

використання основних засобів на 2,9%, коефіцієнта змінності на 84,62% 

відносно 2017 р. та незмінне значення мав коефіцієнт використання наявного 

обладнання. Одночасно, у 2018 р. покращилося використання основних засобів, 

оскільки коефіцієнт зносу основних засобів скоротився на 19,84% відносно 

2017 р.  

Таблиця 2.13 

Аналіз показників групи виробничого та технічного забезпечення підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 

Виробниче та технічне забезпечення 
Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,01 

Рентабельність діяльності (Рд) 0,06 9,13 -0,12 1,37 -0,81 
Рентабельність виробництва (Рв) 44,55 40,10 38,35 36,82 36,31 

Рентабельність власного капіталу (Рвк) -4,42 6,47 -4,24 4,32 -3,66 
Рентабельність операційної діяльності (Род) 6,96 2,72 1,93 1,26 -0,94 

Рентабельність активів (Ра) -0,69 3,23 -0,41 0,50 -1,35 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -4,72 51,45 -6,51 6,45 -4,37 

Продуктивність праці (Пп) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 
Матеріаловіддача (Мв) 0,12 0,13 0,13 0,10 0,09 

Матеріаломісткість (Мм) 8,69 9,06 10,55 9,73 10,93 
Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 
Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 

Коефіцієнт використання наявного обладнання 
(Квно) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Коефіцієнт змінності (Кз) 0,14 0,18 0,21 0,13 0,24 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних 

засобів (Ків) 0,45 0,52 0,61 0,69 0,71 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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У 2018 р. розмір збитку підприємства становив 25599 тис. грн., а в 2017 р. 

було отримано прибуток в розмірі 17237 тис. грн., що вплинуло на ряд 

показників, зокрема: у 2018 р. показник рентабельності реалізованої продукції 

був від’ємним, від’ємне значення мав показник рентабельності діяльності, 

рентабельність власного капіталу також була від’ємною. Крім того, у 2018 р. 

ще від’ємне значення мав показник рентабельності операційної діяльності, 

рентабельності активів, рентабельності (збитковості) основних засобів, що 

пояснюється у 2018 р. отриманим збитком від фінансового результату від 

операційної діяльності у розмірі 9060 тис. грн., зростанням операційних витрат 

на 33839 тис. грн. (1,08%) відносно 2017 р., отриманим збитком чистого 

фінансового результату, але відбулося зростання суми основних засобів на 

630276 тис. грн. (у 2,32 рази) відносно 2017 р. (табл. 2.13). Відбулося незначне 

скорочення рентабельності виробництва за 2018 р. відносно 2017 р. на 1,37% 

внаслідок збільшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) на 84804 тис. грн. (3%) відносно 2017 р. Зауважимо, що у 2018 р. 

спостерігається незначне скорочення аналізованих показників, але деякі мали 

зростання та в цілому збитковість функціонування вплинула на загальні 

показники. Проте, у 2018 р. підприємство нарощує виробничі потужності та 

склалася ситуація до незначного покращення виробничого та технічного 

забезпечення.  

Також слід проаналізувати наступну групу забезпечення, тобто 

інформаційне забезпечення на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» (табл. 2.14). Щодо даної групи, то у 2018 р. відносно 2017 р. відбулося 

зростання показника ефективності програмного забезпечення управління 

основними засобами на 16,56%, у 2014-2018 рр. незмінне значення мали 

показник витрат часу на аналіз та передачу інформації для управління 

основними засобами, показник доступності інформації. Проте, у 2018 р. 

показник комп’ютеризації виробництва дещо скоротився відносно 2017 р. на 

4,47%. Отже, на підприємстві відбувається покращення інформаційного 

забезпечення та здійснюються заходи до активізації даних процесів.  
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Таблиця 2.14 
Аналіз показників групи інформаційного забезпечення підприємства 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 
Інформаційне забезпечення 

Показник ефективності програмного забезпечення управління 
основними засобами (Пепз) -0,02 0,10 -0,02 0,012 0,014 

Показник витрат часу на аналіз та передачу інформації для 
управління основними засобами (Пві) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Показник комп’ютеризації виробництва (Пкв) 32,39 24,33 30,21 24,09 23,01 
Показник доступності інформації (Пді) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 
ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Проаналізувавши три групи показників, тобто групу використання 

основних засобів, групу управління основними засобами, групу забезпечення, 

можна перейти до здійснення розрахунку інтегрального показника за даними 

групами, що потребує виокремлення складових коефіцієнтів для розрахунку 

інтегральних показників (коефіцієнта регресійного рівняння для кожної групи, 

показників кожної групи, коефіцієнта регресійного рівняння для показників 

кожної групи).   

Враховуючи отримані результати аналізу показників за кожною групою 

здійснено регресійний аналіз для визначення взаємозв’язків зазначених 

показників між собою та з відповідною групою, що дозволило з’ясувати дані 

для розрахунку інтегральних показників та привести показники до єдиного 

обчислювального виду. Відповідно до результатів регресійного аналізу 

визначено тісний зв'язок заданих показників з відповідною групою, коефіцієнт 

регресійного рівняння для кожної групи, коефіцієнти регресійного рівняння для 

показників кожної групи.  

Отже, використання методу регресійного аналізу дало можливість 

оцінити взаємозв’язок обраних показників із відповідними групами та отримати 

функцію залежності кожної групи від зазначених показників для кожної з них, 

що дало змогу визначити дані для розрахунку інтегральних показників. Більш 

детальніше розглянемо розрахункові дані на прикладі групи використання 

основних засобів, групи управління основними засобами, групи забезпечення. 
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На підставі застосування розрахункових показників групи використання 

основних засобів аналізованого підприємства проведено регресійний аналіз для 

даної групи та отримано значення коефіцієнта регресійного рівняння для даної 

групи, коефіцієнтів регресійного рівняння для показників аналізованої групи 

(табл. 2.15). Підтвердженням достовірності розрахунків та якості побудованої 

моделі є отримане значення показника R-квадрат, який дорівнює 0,86 або 86%.  

Таблиця 2.15 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи використання 

основних засобів підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи використання основних засобів 

Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для групи 
використання основних засобів)  Yвоз 3,71 

Показники групи використання основних засобів (розрахункові дані 
зазначено в табл. 2.9) 

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних показників групи 

використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) А1 B1 -0,04 

Фондоозброєність (Фо) А2 B2 0,00 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) А3 B3 3,78 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) А4 B4 3,54 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) А5 B5 3,83 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) А6 B6 0,89 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) А7 B7 0,01 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) А8 B8 1,19 

Коефіцієнт змінності (Кз) А9 B9 -0,19 
Коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів (Кев) А10 B10 -0,05 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків) А11 B11 -0,40 

Примітка: розроблено автором 
 

Шляхом врахування та підстановки отриманих значень коефіцієнта 

регресійного рівняння для групи використання основних засобів, показників 

даної групи, коефіцієнта регресійного рівняння для показників аналізованої 

групи було розраховано інтегральний показник використання основних засобів 

за формулою 2.1 (табл. 2.16, рис. 2.10). На протязі 2015-2018 рр. спостерігається 

поступове зростання інтегрального показника використання основних засобів 

та у 2018 р. порівняно з 2017 р. частка зростання становила 9,95%. На 

підприємстві достатній обсяг обладнання, спостерігається раціональне 

використання основних засобів, модернізація та автоматизація виробництва, 
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поступове впровадження сучасної техніки, що спричинило зростання 

інтегрального показника.  

Таблиця 2.16 

Модель розрахунку інтегральних показників за групами та інтегрального 

показника результативності управління використанням основних засобів на 

підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Інтегральні показники  2014 2015 2016 2017 2018 

Аналіз групи використання основних засобів 
Івоз 0,36 0,56 0,82 0,89 0,98 

Аналіз групи управління основними засобами 
Іуоз 1,53 0,08 0,32 0,75 0,78 
Аналіз групи забезпечення основних засобів 
Ікз -0,70 0,35 0,37 0,93 0,85 
Іфіз 0,41 2,37 0,71 0,72 0,89 
Івтз 0,74 0,89 0,62 0,90 1,02 
Ііз 0,68 0,72 0,79 1,00 1,05 

Розрахунок інтегрального показника результативності управління використанням 
основних засобів 

Ірувоз -1,97 0,06 1,56 1,64 1,65 
Примітка: розроблено автором 

 

  

Рис. 2.10. Динаміка інтегральних показників за групами на підприємстві 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Примітка: розроблено автором   
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Відповідно до проаналізованих показників групи управління основними 

засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

здійснено регресійний аналіз для даної групи, отримано значення коефіцієнта 

регресійного рівняння для аналізованої групи, коефіцієнтів регресійного 

рівняння для показників відповідної групи (табл. 2.17). Підтвердженням якості 

сформованої моделі та достовірності здійснених розрахунків є розраховане 

значення показника R-квадрат, який дорівнює 0,89 або 89%.  

Таблиця 2.17 
Показники для розрахунку інтегрального показника групи управління 

основними засобами підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 
завод» у 2014-2018 рр. 

Показники розрахунку інтегрального показника групи управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для групи 

управління основними засобами) Yуоз 15,419 

Показники групи управління основними засобами 
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.10)  

Коефіцієнти регресійного 
рівняння для відповідних 

показників групи управління 
основними засобами 

Фондомісткість (Фм) А1 B1 -1,036 
Матеріаловіддача (Мв) А2 B2 3,31 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) А3 B3 5,19 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) А4 B4 -0,0033 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) А5 B5 1,49 
Рівень ефективності використання основних засобів (Ревоз) А6 B6 3,7 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів (Асп) А7 B7 3,285 
Продуктивність праці (Пп) А8 B8 -0,00077 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) А9 B9 0,059 
Примітка: розроблено автором 
 

Переходимо до розрахунку інтегрального показника управління 

основними засобами, що будемо проводити на підставі врахування та 

підстановки отриманих значень коефіцієнта регресійного рівняння для групи 

управління основними засобами, показників даної групи, коефіцієнта 

регресійного рівняння для показників аналізованої групи (табл. 2.16, рис. 2.10). 

Як бачимо, найбільше значення інтегрального показника управління основними 

засобами було у 2014 р. та у 2015 р. відбулося скорочення внаслідок 

збитковості у попередніх періодах. В цілому, у 2018 р. значення інтегрального 

показника управління основними засобами мало незначне покращення та він 

підвищився на 3,25% відносно 2017 р., що можна пояснити покращенням 



140 
 
використання основних засобів, отриманим прибутком на початок періоду, 

зростанням обсягу основних засобів. Проте, підприємству слід вжити заходів 

для покращення управління основними засобами, виходу зі стану банкрутства, 

нарощування виробничих потужностей.  

Проаналізувавши складову групи забезпечення, а саме кадрове 

забезпечення на підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» у 2014-2018 рр., також було здійснено регресійний аналіз для кадрового 

забезпечення, визначено значення коефіцієнта регресійного рівняння для даної 

групи, коефіцієнтів регресійного рівняння для показників відповідної групи 

(табл. 2.18). За результатами регресійного аналізу визначено значення 

показника R-квадрат, який дорівнює 0,99 або 99%, що є свідченням якості 

сформованої моделі та достовірності здійснених розрахунків.  

Таблиця 2.18 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи кадрового 

забезпечення підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 

2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи кадрового забезпечення  

Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для 
групи кадрового забезпечення) Yкз 12,02 

Показники групи кадрового забезпечення 
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.11) 

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних показників групи 

кадрового забезпечення 
Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) А1 B1 0,01 

Коефіцієнт звільнення кадрів (Кзк) А2 B2 -2,93 
Коефіцієнт плинності кадрів (Кплк) А3 B3 1,70 

Рентабельність витрат на персонал (Рвп) А4 B4 44,79 
Продуктивність праці (Пп) А5 B5 0,02 

Показник прибутковості персоналу (Ппп) А6 B6 -0,56 
Примітка: розроблено автором 
 

Враховуючи вище означені дані було розраховано інтегральний показник 

кадрового забезпечення, що наведений в табл. 2.16, рис. 2.10. З наведених 

даних бачимо, що у 2015-2017 рр. відбулося незначне зростання інтегрального 

показника кадрового забезпечення, але у 2018 р. він скоротився на 8,03% 

відносно 2017 р., що можна пояснити збитковістю діяльності, скороченням 

чисельності працівників у 2018 р., зниженням продуктивності праці. Відповідно 
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до розрахованого показника на підприємстві ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» необхідно впровадити заходи для покриття збитку, 

підвищити рівень мотивації, що дозволить покращити використання персоналу.  

Врахування отриманих даних за фінансовим та інвестиційним 

забезпеченням на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» дозволило 

за 2014-2018 рр. здійснити регресійний аналіз для даного виду забезпечення. На 

підставі цього було визначено значення коефіцієнта регресійного рівняння для 

фінансового та інвестиційного забезпечення, коефіцієнти регресійного рівняння 

для показників відповідної групи (табл. 2.19). Також було визначено значення 

показника R-квадрат, який дорівнює 0,98 або 98%, що підтверджує якість 

сформованої моделі та достовірність здійснених розрахунків.  

Таблиця 2.19 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи фінансового та 

інвестиційного забезпеченням підприємства ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи фінансового та інвестиційного забезпечення 

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) (Кооз) 
(коефіцієнт регресійного рівняння для групи фінансового та 

інвестиційного забезпечення) 
Yфіз 5,10 

Показники групи фінансового та інвестиційного забезпечення  
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.12) 

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних показників групи 

фінансового та інвестиційного 
забезпечення 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк) А1 B1 1,19 
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів (Кспвк) А2 B2 0,81 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (Кевфр) А3 B3 0,01 
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами (Кзвок) А4 B4 -17,00 

Коефіцієнт фінансової автономії (коефіцієнт концентрації власного 
капіталу) (Кфа) А5 B5 3,07 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) А6 B6 0,02 
Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) А7 B7 0,28 

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах (Чдфі) А8 B8 8,26 
Коефіцієнт реінвестування прибутку (Крп) А9 B9 0,01  

Примітка: розроблено автором 
 

Далі нами було розраховано інтегральний показник фінансового та 

інвестиційного забезпечення шляхом врахування зазначених вище показників 

(табл. 2.16, рис. 2.10). Покращення інтегрального показника відбулося у 2017-

2018 рр. та його зростання у 2018 р. відносно 2017 р. становило 23,64%. 

Загалом, на підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 
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спостерігається налагодження фінансового забезпечення основних засобів 

незважаючи на збитковість у 2018 р., що пояснюється отриманим прибутком на 

початок 2018 р. Також, спостерігається пожвавлення інвестиційного 

забезпечення за рахунок зростання інших фінансових інвестицій у 2018 р. 

Підприємству доцільно надалі раціонально розподіляти та використовувати 

власний та позиковий капітал, спрямовувати фінансові ресурси, інвестиції на 

оновлення основних засобів.  

Проаналізувавши показники за виробничим та технічним забезпеченням 

на підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» було також 

проведено регресійний аналіз для даного виду забезпечення. Це дозволило нам 

визначити значення коефіцієнта регресійного рівняння для виробничого та 

технічного забезпечення, коефіцієнтів регресійного рівняння для показників 

відповідної групи (табл. 2.20). Розрахункове значення показника R-квадрат 

становить 0,95 або 95%, що підтверджує якість сформованої моделі та 

достовірність здійснених розрахунків.  

Таблиця 2.20 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи виробничого та 

технічного забезпечення підприємства ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи виробничого та технічного забезпечення 

Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для 
групи виробничого та технічного забезпечення) Yвтз 69,53 

Показники групи виробничого та технічного забезпечення  
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.13) 

Коефіцієнти регресійного рівняння для 
відповідних показників групи виробничого 

та технічного забезпечення 
Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) А1 B1 0,13 

Рентабельність діяльності (Рд) А2 B2 -6,79 
Рентабельність виробництва (Рв) А3 B3 -0,16 

Рентабельність власного капіталу (Рвк) А4 B4 0,12 
Рентабельність операційної діяльності (Род) А5 B5 1,89 

Рентабельність активів (Ра) А6 B6 4,15 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) А7 B7 1,00 

Продуктивність праці (Пп) А8 B8 -0,07 
Матеріаловіддача (Мв) А9 B9 5,96 

Матеріаломісткість (Мм) А10 B10 7,95 
Фондомісткість (Фм) А11 B11 -10,67 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) А12 B12 23,35 
Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) А13 B13 0,84 

Коефіцієнт змінності (Кз) А14 B14 10,39 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів 

(Ків) А15 B15 8,43 

Примітка: розроблено автором  
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Також розраховано інтегральний показник виробничого та технічного 

забезпечення шляхом врахування отриманих значень показників (табл. 2.16, 

рис. 2.10). Відбулося зростання інтегрального показника у 2015 р., 2017-

2018 рр. та частка підвищення у 2018 р. відносно 2017 р. становила 12,38%. 

Отримане значення інтегрального показника є підтвердженням налагодження 

виробничого забезпечення, але у 2018 р. було отримано збиток та необхідно у 

2019 р. покращити фінансові показники, що впливає на всі сфери діяльності. 

Проте, раціональне використання основних засобів дозволило зберегти 

показники виробничо-господарської діяльності у 2018 р., але не впровадження 

відповідних заходів призведе до погіршення результатів у 2019 р.  

Здійснивши аналіз показників за інформаційним забезпеченням на 

підприємстві ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» перейдемо до 

регресійного аналізу для даного виду забезпечення. За результатами 

регресійного аналізу було розраховано значення коефіцієнта регресійного 

рівняння для інформаційного забезпечення, коефіцієнтів регресійного рівняння 

для показників групи інформаційного забезпечення (табл. 2.21). Також 

значення показника R-квадрат становить 0,77 або 77% і дозволяє стверджувати 

про достовірність здійснених розрахунків, якість сформованої моделі.  

Таблиця 2.21 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи інформаційного 

забезпечення підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 

2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи інформаційного забезпечення 

Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для групи 
інформаційного забезпечення) Yіз 7,30 

Показники групи інформаційного забезпечення  
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.14) 

Коефіцієнти регресійного 
рівняння для відповідних 

показників групи 
інформаційного забезпечення 

Показник ефективності програмного забезпечення управління 
основними засобами (Пепз) А1 B1 3,00 

Показник витрат часу на аналіз та передачу інформації для 
управління основними засобами (Пві) А2 B2 5,22 

Показник комп’ютеризації виробництва (Пкв) А3 B3 0,05 
Показник доступності інформації (Пді) А4 B4 3,55 

Примітка: розроблено автором 
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Нами розраховано інтегральний показник інформаційного забезпечення 

на підставі врахування коефіцієнта регресійного рівняння для даної групи, 

показників групи, коефіцієнтів регресійного рівняння для показників групи 

(табл. 2.16, рис. 2.10). Протягом аналізованого періоду, тобто 2014-2018 рр. 

відбулося повільне зростання інтегрального показника інформаційного 

забезпечення та за 2018 р. відносно 2017 р. зростання становило 4,63%. Це 

говорить про достатній рівень інформаційного забезпечення всіх процесів 

підприємства, а особливо процесу управління основними засобами, їх 

використання, що дає змогу приймати ефективні рішення, раціонально 

використовувати інструменти управління основними засобами.  

Здійснивши розрахунок інтегральних показників за трьома групами 

можна перейти до розрахунку інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр.  

Для розрахунку інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів проведено регресійний аналіз, який здійснено 

на підставі отриманих даних за розрахованими інтегральними показниками. За 

результатами регресійного аналізу було розраховано значення коефіцієнта 

регресійного рівняння для інтегрального показника, коефіцієнтів регресійного 

рівняння для відповідних інтегральних показників (табл. 2.22). Отримано 

значення показника R-квадрат в розмірі 0,97 або 97%, що дає змогу відзначити 

достовірність здійснених розрахунків, якість сформованої моделі. Зауважимо, 

що низьке значення хоча б одного з інтегральних показників за групами має 

вплив на шукане значення інтегрального показника, тобто між ними 

прослідковується тісний зв'язок. Врахувавши отримані значення інтегральних 

показників за групою використання основних засобів, групою управління 

основними засобами, групою забезпечення, значення коефіцієнта регресійного 

рівняння для інтегрального показника, коефіцієнтів регресійного рівняння для 

відповідних інтегральних показників було розраховано шуканий інтегральний 

показник на підставі формули 2.2.  
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Таблиця 2.22 
Показники для розрахунку інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів підприємства 
ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

Показники розрахунку інтегрального показника результативності управління використанням основних засобів 
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для 

інтегрального показника) Y0 0,58 

Інтегральні показники 
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.16) 

Коефіцієнти регресійного рівняння для 
відповідних інтегральних показників 

Інтегральний показник використання основних засобів Івоз С1 -2,43 
Інтегральний показник управління основними засобами Іуоз С2 1,56 

Інтегральний показник кадрового забезпечення Ікз С3 -0,98 
Інтегральний показник фінансового та інвестиційного 

забезпечення Іфіз С4 0,93 

Інтегральний показник виробничого та технічного 
забезпечення Івтз С5 -0,93 

Інтегральний показник інформаційного забезпечення Ііз С6 1,01 
Примітка: розроблено автором 
 

Зведені розрахунки інтегральних показників за групою використання 

основних засобів, групою управління основними засобами, групою 

забезпечення та інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів на підприємстві подано в табл. 2.16. В цілому, 

значення інтегрального показника результативності управління використанням 

основних засобів на підприємстві знаходиться в межах від 0 до 1 та має 

тенденцію до зростання у 2018 р. відносно 2017 р. на 0,26% (рис. 2.11). Отже, у 

2018 р. зростання інтегральних показників за групою використання основних 

засобів, групою управління основними засобами, групою забезпечення сприяло 

зростанню загального інтегрального показника.  

 
Рис. 2.11. Динаміка інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів на підприємстві ПрАТ «Пологівський 
олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

Примітка: розроблено автором   
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Проведений аналіз інтегральних показників дозволяє зазначити, що 

результативність управління використанням основних засобів на підприємстві 

покращилася в аналізованому періоді, що обумовлено використанням системи і 

механізму управління використанням основних засобів підприємств переробної 

галузі, моделі управління основними засобами підприємств переробної галузі, 

здійсненням заходів до підвищення результативності, але доцільно надалі 

впроваджувати дії до покращення стану основних засобів та визначення рівня 

результативності.  

Потім відбувається моніторинг та контроль попередніх етапів теоретико-

методичного підходу до ОРУВОЗППГ, тобто перевірка правильності 

здійснених розрахунків на підприємстві ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод». Всі розрахунки є достовірними, що 

підтверджують отримані моделі та значення.  

Для підтвердження точності здійснених розрахунків, їх інтерпретації, 

визначення загального стану результативності управління використанням 

основних засобів існує потреба в їх ранжуванні відповідно до встановлених 

нормативних значень інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів (табл. 2.8). З урахуванням наведених значень в 

табл. 2.8 було інтерпретовано та уточнено стан результативності управління 

використанням основних засобів у 2014-2018 рр. на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», що дозволило точно визначити проблеми в 

управлінні використанням основних засобів, заходи з підвищення 

результативності управління, прийняти рішення щодо забезпечення 

ефективності управління, стабільності виробничо-господарської діяльності. 

Отже, у 2016-2018 рр. стан результативності управління використанням 

основних засобів є високим, але існує потреба в ліквідації виявлених проблем. 

Здійснена інтерпретація результатів дозволила нам конкретизувати загальний 

стан управління основними засобами. Можна відзначити, що, незважаючи на 

отриманий збиток у 2018 р., підприємство докладає зусиль до підвищення 

ефективності управління використанням основних засобів, що підтверджують 
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отримані дані за показниками групи використання основних засобів, групи 

управління основними засобами, групи забезпечення (кадрове забезпечення, 

фінансове та інвестиційне забезпечення, виробниче та технічне забезпечення, 

інформаційне забезпечення). Зауважимо, на підприємстві у 2018 р. 

спостерігається лише незначне скорочення кадрового забезпечення проти 

2017 р. на 8,03% і тому доцільним є покращення ситуації з кадрами, зниження 

плинності кадрів, впровадження методів мотивації, створення умов для 

зростання продуктивності праці, раціональне витрачання коштів на персонал. 

Проте, зниження кадрового забезпечення є незначним та можемо відзначити 

загальну позитивну динаміку управління використанням основних засобів 

внаслідок використання відповідних інструментів управління.  

За результатами апробації теоретико-методичного підходу до 

ОРУВОЗППГ на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-

2018 рр. та їх узагальнення слід визначити проблеми в управлінні 

використанням основних засобів, сформувати заходи з підвищення 

результативності управління використанням основних засобів, прийняти 

рішення щодо забезпечення ефективності управління, стабільності виробничо-

господарської діяльності, що гарантуватиме зростання аналізованих показників 

в наступних періодах.  

Не зважаючи на зростання інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів на підприємстві є певні проблеми 

на 2018 р., серед яких: отриманий збиток; значний рівень плинності кадрів; 

зменшення обсягів готової продукції, виробничих потужностей; скорочення 

поточних зобов’язань і забезпечення; зменшення оборотних активів; не 

використання всіх наявних потужностей; зниження продуктивності праці; 

плинність, звільнення кадрів; зниження інвестиційної активності. Суттєвих 

проблем в управлінні використанням основних засобів не визначено, оскільки 

відбулося зростання показників. Дані чинники мають вагомий вплив на процес 

управління використанням основних засобів та їх подолання дозволить в 
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подальшому нарощувати результативність управління, що сприятиме 

отриманню прибутку.  

Враховуючи визначені проблеми в функціонуванні підприємства 

необхідно сформувати заходи з їх подолання, що сприятиме підвищенню 

результативності управління використанням основних засобів, зокрема: 

раціонально використовувати основні засоби; надалі впроваджувати нове 

обладнання; здійснювати оновлення застарілого обладнання, інструментів, 

машин; оптимізувати витрати на придбання обладнання та раціонально їх 

планувати; підвищити продуктивність праці шляхом мотивації працівників; 

скоротити плинність персоналу шляхом підвищення заробітної плати, 

впровадження різних заохочувальних заходів; підвищувати обсяги збуту 

продукції шляхом коригування цін, здійснення рекламних заходів, 

налагодження нових зв’язків з партнерами; потрібно створювати вигідні умови 

для залучення інвестиційного капіталу; планування використання власного та 

позикового капіталу, спрямування коштів за визначеними напрямами 

діяльності; необхідно надалі збільшувати кількість комп’ютеризованих робочих 

місць для автоматизації виробництва; мінімізувати витрати та залучити 

позикові кошти; здавати не задіяні у виробництві основні засоби в оренду.  

В цілому, на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» було 

прийнято рішення про доцільність подальшого використання системи і 

механізму управління, моделі управління, адже відбулося зростання 

аналізованих інтегральних показників. Використання інструментів управління є 

необхідним для забезпечення ефективності управління використанням 

основних засобів, підвищення результативності, що забезпечить стабільність 

виробничо-господарської діяльності, прибутковість функціонування, 

поліпшення фінансового стану в умовах нестабільності ринкового середовища. 

Отже, підприємство має високий рівень результативності управління 

використанням основних засобів та надалі слід впроваджувати інструменти 

управління, що дасть змогу отримати кращі результати виробничої, 
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господарської, фінансової, інвестиційної діяльності, від використання та 

управління основними засобами.  

Запропонований теоретико-методичний підхід до ОРУВОЗППГ було 

апробовано на прикладі ТОВ «Сватівська олія». На даному підприємстві також 

було дотримано послідовності етапів теоретико-методичний підхід до 

ОРУВОЗППГ та їх реалізовано. Зокрема, проведено розрахунок показників 

групи використання основних засобів, групи управління основними засобами, 

групи забезпечення (кадрове забезпечення, фінансове та інвестиційне 

забезпечення, виробниче та технічне забезпечення, інформаційне 

забезпечення); далі здійснено регресійний аналіз, що дозволило визначити 

коефіцієнти регресійного рівняння для кожної групи, коефіцієнти регресійного 

рівняння для показників кожної групи; потім розраховано значення 

інтегральних показників за кожною з груп (Додаткок Б, табл. Б.1-Б.13). Шляхом 

врахування отриманих даних було розраховано інтегральні показники для 

групи використання основних засобів, групи управління основними засобами, 

групи забезпечення у 2014-2018 рр. (табл. 2.23, рис. 2.12). Розглянемо більш 

детальніше отримані значення інтегральних показників у 2018 р. Можна 

констатувати, що у 2018 р. маємо зростання інтегрального показника 

використання основних засобів відносно 2017 р. на 10,96%, інтегрального 

показника управління основними засобами проти 2017 р. на 5,25%, 

інтегрального показника інформаційного забезпечення на 6,16% відносно 

2017 р. (табл. 2.23, рис. 2.12), що пояснюється в аналізованому періоді значним 

зростанням обсягу основних засобів на 1,29 рази відносно 2017 р., чистого 

доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 0,58% відносно 

2017 р., обсягу товарів на 4613 тис. грн. проти 2017 р., власного капіталу у 1,28 

разів відносно 2017 р., відсутністю довгострокових зобов’язань і забезпечення у 

2014-2018 рр., зростанням собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) на 5,34% відносно 2017 р., зростанням кількості комп’ютеризованих 

робочих місць на 11,08% відносно 2017 р., зменшенням часу, необхідного на 

обробку та передачу інформаційних даних на 55%, зростанням витрат на 
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здійснення інформаційної діяльності на 20,39% проти 2017 р. (Колісник, 2019b, 

с. 249-252).  

Таблиця 2.23 

Модель розрахунку інтегральних показників за групами та інтегрального 

показника результативності управління використанням основних засобів на 

підприємстві ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 

Інтегральні показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Аналіз групи використання основних засобів 
Івоз 0,67 0,71 0,76 0,67 0,75 
Аналіз групи управління основними засобами 
Іуоз 1,23 0,21 0,52 0,57 0,60 
Аналіз групи забезпечення основних засобів 
Ікз 1,02 0,14 0,61 0,48 0,40 
Іфіз 0,95 1,47 1,14 0,85 0,71 
Івтз 0,40 0,56 0,53 0,64 0,58 
Ііз 0,64 0,69 0,78 0,80 0,85 

Розрахунок інтегрального показника результативності управління використанням 
основних засобів 

Ірувоз 0,21 -0,03 0,005 0,48 0,59 
Примітка: розроблено автором 

 

 

Рис. 2.12. Динаміка інтегральних показників за групами на підприємстві 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Примітка: розроблено автором   
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Проте, у 2018 р. маємо й негативні тенденції, зокрема: відбулося 

скорочення інтегрального показника кадрового забезпечення на 17,45% 

відносно 2017 р.; зниження інтегрального показника фінансового та 

інвестиційного забезпечення на 16,07% проти 2017 р.; скорочення 

інтегрального показника виробничого та технічного забезпечення на 8,53% у 

порівнянні з 2017 р. (табл. 2.23, рис. 2.12). Зауважимо, що подібна ситуація у 

2018 р. відносно 2017 р. обумовлена зменшенням чисельності працівників на 9 

осіб; отриманим збитком на протязі 2014-2018 рр.; відсутністю кредитних 

ресурсів та довгострокових фінансових інвестицій, незмінним значенням інших 

фінансових інвестицій у 2014-2018 рр.; збитком фінансового результату до 

оподаткування на протязі 2014-2018 рр.; відсутністю резервного капіталу на 

протязі 2014-2018 рр.; наявністю непокритого збитку на протязі 2014-2018 рр.; 

збитком фінансового результату від операційної діяльності у 2016-2018 рр.; 

зростанням собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 

5,34% відносно 2017 р., адміністративних витрат на 27,92% проти 2017 р., 

матеріальних затрат на 3,93% проти 2017 р., скороченням витрат на збут 

відносно 2017 р. на 2,86%; відсутністю довгострокових зобов’язань і 

забезпечення у 2014-2018 рр. (Колісник, 2019b, с. 249-252). 

Отже, можна стверджувати, що на підприємстві є проблеми в управління 

та використанні основних засобів, що підтверджується отриманими даними.  

Перейдемо до здійснення розрахунку інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів та було 

проведено регресійний аналіз, розраховано значення коефіцієнта регресійного 

рівняння для інтегрального показника, коефіцієнтів регресійного рівняння для 

відповідних інтегральних показників (Додаток Б, табл. Б.13). Тому враховуючи 

значення інтегральних показників за всіма групами, отримані значення 

коефіцієнта регресійного рівняння для інтегрального показника, коефіцієнтів 

регресійного рівняння для відповідних інтегральних показників здійснено 

розрахунок інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр., що 
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представлено в табл. 2.23, рис. 2.13. Динаміка показника свідчить про його 

повільне зростання у 2016-2018 рр. та у 2018 р. відносно 2017 р. частка 

зростання становила 24,44% (Колісник, 2019b, с. 249-252).  

 

Рис. 2.13. Динаміка інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів на підприємстві ТОВ «Сватівська олія» у 

2014-2018 рр. 
Примітка: розроблено автором   
 

Отримані дані інтегральних показників дають змогу стверджувати, що 

результативність управління використанням основних засобів на підприємстві є 

низькою, тобто система і механізм управління використанням основних засобів, 

модель управління основними засобами на підприємстві не використовуються і 

тому слід формувати способи до покращення стану основних засобів, 

підвищення рівня результативності (Колісник, 2019b, с. 249-252).  

На підприємстві ТОВ «Сватівська олія» за результатами використання 

теоретико-методичного підходу до ОРУВОЗППГ було здійснено моніторинг та 

контроль попередніх етапів, перевірено правильність, достовірність здійснених 

розрахунків та зроблено висновок, що всі розрахунки є достовірними 

відповідно до отриманих моделей та значень показників (Колісник, 2019b, 

с. 249-252).  

Розраховане значення інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів у 2018 р. засвідчило зростання, але 

частина інтегральних показників скоротилася і тому задля підтвердження 

точності здійснених розрахунків, інтерпретації результатів було прийнято 

рішення про визначення загального стану результативності шляхом ранжування 
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на підставі встановлених нормативних значень інтегрального показника 

(табл. 2.8). У 2017-2018 рр. на ТОВ «Сватівська олія» відповідно до 

розрахованого інтегрального показника сформувався прийнятний стан 

результативності управління використанням основних засобів та у 2015-

2016 рр. – він був незадовільним, у 2014 р. – критичний стан, тобто є суттєві 

проблеми, які потребують ліквідації. Отже, враховуючи визначений загальний 

стан управління основними засобами можна відзначити, що у 2018 р. на 

підприємстві відбулося погіршення, склалася негативна динаміка управління 

використанням основних засобів, не використовуються інструменти управління 

(Колісник, 2019b, с. 249-252).  

На ТОВ «Сватівська олія» було апробовано теоретико-методичний підхід 

до ОРУВОЗППГ, отримано результати та їх узагальнено. Необхідно визначити 

проблеми в управлінні використанням основних засобів, сформувати заходи з 

підвищення результативності управління використанням основних засобів, 

прийняти рішення щодо забезпечення ефективності управління, стабільності 

виробничо-господарської діяльності, що вкрай необхідно для аналізованого 

підприємства (Колісник, 2019b, с. 249-252).   

Отримане значення інтегрального показника результативності управління 

використанням основних засобів на підприємстві є низьким на 2018 р. та було 

виділено такі проблеми: нераціональна організація розподілу та використання 

основних засобів; зношеність основних засобів; переважання екстенсивного 

використання основних засобів; частка обладнання не задіяне у виробництві та 

простоює; використання основних засобів понад терміни корисної служби; 

наявність незадіяних основних засобів; збитковість функціонування на протязі 

аналізованого періоду; звільнення та плинність кадрів; зменшення 

продуктивності праці; зниження рівня зацікавленості працівників в результатах 

роботи; відсутність позикових коштів у банківських установах; нераціональне 

використання власного капіталу; низький рівень інвестиційної активності та 

відсутність інвестиційних ресурсів; відсутність резервного капіталу на випадок 

складного фінансового становища; наявність непокритого збитку; значне 
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коливання обсягів товарів в аналізованих періодах; отримання збитку від 

операційної діяльності є свідченням проблем в реалізації товарів (Колісник, 

2018a; 2019b, с. 249-252).  

Для подолання окреслених проблем в функціонуванні підприємства, 

управлінні, використанні основних засобів запропоновано ряд заходів, що 

забезпечить підвищення результативності управління використанням основних 

засобів: перебудова процесу управління основними засобами та впровадження 

інструментів управління; потрібно здавати не задіяні основні засоби у 

виробництві в оренду, що дозволить залучити додаткові кошти; слід 

оптимізувати структуру виробництва; визначення напрямів використання 

основних засобів; проведення ремонтних робіт відповідно до встановлених 

графіків; здійснення інтенсивного використання обладнання; зменшення 

кількості недіючого устаткування, виведення з експлуатації зайвого 

обладнання; підвищення кваліфікації працівників по роботі з окремим 

обладнанням, інструментами, устаткуванням; створення безпечних умов праці; 

використання різних методів мотивації працівників; підвищення оплати праці 

за умови зростання продуктивності праці; вдосконалення процесу управління 

та оптимізація наявних ресурсів; коригування цінової політики на товари, 

дослідження ринку та конкурентів; залучення кредитних ресурсів для 

розширення виробничих потужностей, покриття збитків; раціональний розподіл 

власних ресурсів, зменшення дебіторської заборгованості; оптимізація складу 

технічних засобів; автоматизація та механізація виробництва; впровадження 

ресурсозберігаючих технологій; впровадження сучасного програмного 

забезпечення для належного рівня інформаційного забезпечення управління та 

використання основних засобів; здійснення належного контролю за 

використанням основних засобів; постійне ведення обліку основних засобів та 

прийняття на цій основні управлінських рішень; заміна застарілих основних 

засобів або проведення своєчасного ремонту; планування та розподіл 

фінансових ресурсів за напрямами, відповідно до наявних потреб; слід 

збільшувати оборотні активи; зацікавлення інвесторів для вкладання коштів у 
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підприємство, створення вигідних умов та підвищення іміджу; слід покрити 

збиток та формувати резервний капітал для покриття можливих збитків у 

майбутньому, що сприятиме створенню нерозподіленого прибутку для 

фінансування розвитку підприємства, покриття збитків, збільшення резервного 

капіталу, нарахування дивідендів; пошук ринків збуту товарів та збільшення їх 

обсягів, що сприятиме зростанню виручки від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг; пошук нових каналів збуту, активізація маркетингової діяльності; 

оптимізація витрат та їх спрямування на покращення стану основних засобів, 

інформаційне забезпечення, мотивацію працівників, організацію виробничого 

процесу, інвестиційну діяльність, впровадження інструментів управління; 

збільшення капітальних вкладень в основні засоби; використання основних 

засобів відповідно до календарного фонду часу; використання у виробництві 

незадіяних основних засобів (Колісник, 2018a; 2019b, с. 249-252).  

За результатами дослідження зазначимо, що на підприємстві 

ТОВ «Сватівська олія» доцільно прийняти рішення про впровадження та 

використання системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі (сформовані у підрозділі 1.3), а також моделі 

управління основними засобами підприємств переробної галузі (запропонована 

у підрозділі 3.1), оскільки вони не застосовуються та спостерігається низький 

рівень інтегральних показників. Здійснення зазначених заходів дозволить 

покращити управління використанням основних засобів, що вплине на 

результати виробничо-господарської діяльності, прибутковість, загальний 

фінансовий стан. За таких умов підприємство матиме змогу підвищити 

результативності управління використанням основних засобів у 2019-2020 рр., 

отримає кращі результати від використання, управління основними засобами, 

здійснення кадрової політики, господарської, виробничої, фінансової, 

інвестиційної, інформаційної діяльності (Колісник, 2019b, с. 249-252).  

Таким чином, за результатами впровадження теоретико-методичного 

підходу до оцінки результативності управління використанням основних 

засобів на підприємствах переробної галузі можна говорити про його 
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практичну значимість, оскільки він дозволив визначити переваги, недоліки, 

сильні та слабкі сторони процесу управління на аналізованих підприємствах, 

здійснити як оцінку результативності управління, так і ефективності 

використання системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі (сформовані у підрозділі 1.3), моделі управління 

основними засобами підприємств переробної галузі (запропонована у підрозділі 

3.1). В результаті використання теоретико-методичного підходу до 

ОРУВОЗППГ було розраховано показники кожної групи, інтегральні показники 

за кожною групою та шукане значення інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів, що дозволило 

визначити проблеми в управлінні використанням основних засобів, 

запропонувати заходи з підвищення результативності управління для 

аналізованих підприємств. Можемо відзначити, що теоретико-методичний 

підхід до ОРУВОЗППГ має практичне значення та дозволяє провести 

комплексну оцінку зазначених показників на підставі використання 

збалансовано, інтегрального підходів, за підсумками якого можна говорити про 

результати управління, використання основних засобів та виробничо-

господарську діяльність підприємств.  

При цьому для підтвердження результативності управління 

використанням основних засобів на підставі використання зазначених вище 

інструментів управління необхідно прогнозувати ефективність від їх 

впроваджених та очікувані результати управління. Тому доцільним є розробка 

методики, яка б дозволила оцінити ефективність управління використанням 

основних засобів в майбутніх періодах. Одночасно необхідно розглянути 

складові елементи такого інструменту управління, як модель управління 

основними засобами підприємств переробної галузі для визначення її 

практичного значення, особливостей використання, очікуваних результатів.  
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Висновки до розділу 2 
 

В результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Ефективність використання основних засобів впливає на виробництво 

та збут продукції, роботу всіх структурних підрозділів, показники 

прибутковості. Для підприємств характерним є нестача фінансових ресурсів, 

зношеність обладнання, збитковість і тому слід аналізувати забезпеченість, 

використання основних засобів, показники фінансово-господарської діяльності. 

Це дозволить з’ясувати проблеми на підприємствах переробної галузі, 

сформувати шляхи раціонального використання основних засобів, відновити 

показники діяльності.  

2. Аналіз діяльності підприємств переробної галузі показав, що існують 

проблеми із використанням основних засобів, оскільки протягом 2018 р. у 

порівнянні з 2017 р. відбулися позитивні зміни загальних економічних 

показників функціонування, показників використання основних засобів на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та спостерігається 

погіршення аналізованих показників на ТОВ «Сватівська олія», їх зниження на 

Дочірньому підприємстві з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс». Вище 

означене підтверджує необхідність здійснення управління основними засобами, 

що є можливим за умови використання інструментів управління основними 

засобами та сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень, 

зростанню ефективності виробничо-господарської діяльності.  

3. На основі проведеного аналізу було визначено необхідність оцінки 

ефективності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі за умови застосування системи і механізму управління, тобто 

їх результативності та отриманих результатів. Це пояснюється тим, що 

ефективне управління основними засобами потребує впровадження механізму, 

системи управління, які гарантують організацію, контроль, моніторинг процесу 

управління, а також є передумовою результативного управління, основою для 

розробки управлінських рішень. Вище означене підтверджує необхідність 



158 
 
оцінки результативності застосування інструментів управління використанням 

основних засобів, що дасть змогу визначити їх переваги, недоліки.  

4. На основі вивчення літературних джерел теоретичного та практичного 

характеру удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі. Даний підхід розроблено шляхом використання 

збалансованого, інтегрального підходів, дотримання сформованого алгоритму 

дій та він дозволяє розрахувати інтегральний показник результативності 

управління використанням основних засобів. Застосування підходу дозволило 

проаналізувати загальну результативність управління використанням основних 

засобів, сформувати перелік проблем в управлінні, розробити напрямки 

підвищення ефективності управління.  

5. Результатом практичного використання теоретико-методичного 

підходу є розрахунок інтегральних показників за групою використання 

основних засобів, групою управління основними засобами, групою 

забезпечення для ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за якими 

спостерігається зростання у 2018 р. та інтегрального показника 

результативності управління використанням основних засобів, який 

підвищився у 2018 р. відносно 2017 р. на 0,26%. Точність здійснених 

розрахунків підтверджена шляхом ранжування отриманих розрахунків 

відповідно до встановлених нормативних значень інтегрального показника та 

з’ясовано, що у 2016-2018 рр. стан результативності є високим. Апробація 

підходу на ТОВ «Сватівська олія» дозволила з’ясувати, що у 2017-2018 рр. 

сформувався прийнятний стан результативності управління використанням 

основних засобів, але спостерігається незначне погіршення ефективності 

управління та існує потреба у використанні інструментів управління.  
 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано в працях: (Колісник, 

2018a; Колісник та Крилов, 2018; Колісник, 2019b; Колісник, 2019c; Колісник, 

2020a).  
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

3.1. Побудова моделі управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі  

 

В умовах сьогодення на підприємствах переробної галузі вкрай 

актуальним питанням є організація та здійснення управління, оскільки успішно 

діюче підприємство може виробляти та реалізовувати продукцію, задовольняти 

потреби споживачів, створювати робочі місця, успішно здійснювати 

виробничу, комерційну, фінансову, господарську діяльність, конкурувати на 

внутрішніх та зовнішніх ринках з метою одержання прибутку. В умовах 

змінності зовнішнього середовища відбуваються зміни у системі 

функціонування підприємств та виникає потреба пристосування до зовнішніх 

факторів, коригування внутрішніх чинників і тому доцільним є здійснення 

управління для підтримання динамічної рівноваги між зовнішніми та 

внутрішніми чинниками. Крім того, ефективність функціонування підприємств 

залежить від використання сучасних технологій, програмного забезпечення, 

автоматизації та механізації виробництва, впровадження нового обладнання, 

організації роботи працівників та рівня їх продуктивності, забезпеченості 

ресурсами, взаємодії структурних підрозділів, раціонального використання 

основних засобів, а також від здійснення управління даними процесами. Під 

управлінням слід розуміти злагоджену роботу управлінського персоналу, який 

формує та приймає рішення, що направлені на стабільний розвиток, нормальне 

функціонування, зростання показників діяльності. На підприємствах 

переробної галузі процес управління є складним та його роль полягає в 

можливості координувати роботу структурних підрозділів, працівників, 

забезпеченні раціонального використання ресурсів, здійсненні контролю за 
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роботою працівників, технологічним процесом, виробництвом продукції, що 

дозволяє досягнути бажаного результату та сформованих цілей. Саме 

ефективне управління підприємством сприятиме успішному функціонуванню, 

визначенню резервів розвитку, підвищенню рівня конкурентної боротьби, 

виходу на нові ринки збуту продукції за умови впровадження ефективних 

методів господарської діяльності, управління, інновацій.  

Поряд з управлінням роботою, структурними підрозділами, розвитком 

існує потреба на підприємствах переробної галузі до покращення стану, 

структури, формування, використання, оновлення основних засобів, оскільки їх 

стан впливає на процес виробництва продукції, якість товарів, задоволення 

потреб покупців, темпи виготовлення товарів, своєчасність виконання завдань 

працівниками, рівень конкурентоспроможності. Тому, в умовах фінансової 

кризи, змінності чинників зовнішнього середовища, появи нових 

інформаційних технологій, обладнання, устаткування, інструментів, прагнення 

підприємств до підвищення результативності діяльності, існує потреба в 

управлінні основними засобами. Організація управління основними засобами 

на підприємствах переробної галузі передбачає врахування впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, коригування роботи працівників, 

визначення напрямів покращення використання основних засобів, здійснення 

контролю, моніторингу, оцінки, розробку та прийняття раціональних 

управлінських рішень.  

Одночасно, для підвищення ефективності управління основними 

засобами, результативності їх використання доцільно впроваджувати відповідні 

інструменти, методи, моделі, етапи управління, що сприятиме систематизації, 

визначенню послідовності управління основними засобами, організації, 

плануванню, координації, моніторингу, контролю дій, узгодженості роботи 

підрозділів, взаємодії працівників, обміну інформацією, розробці ефективних 

рішень та отриманню бажаного ефекту. Отже, питання управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі та використання відповідних 

інструментів, методів потребує більш детального дослідження.  
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Проблемам управління основними засобами підприємств, використання 

різних підходів та моделей до управління, впливу чинників, загроз на 

здійснення управління, формуванню шляхів, напрямів підвищення 

ефективності використання основних засобів присвячені праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як: Jin H., Schinas O. (2019); Necula S.C. (2019); 

Tamuleviciene D., Mackevicius J. (2019); Мoрдoвцев O.C., Шмакова Ю.А. (2019, 

с. 4-6); Сірик М.В. (2019, с. 165-174); Череп А.В., Моісеєва А.А. (2019, с. 33-35); 

Palacios G.M., Toledo C.R.S., Triana C.S.F. (2018); Вітюк В.О., Овандер Н.Л., 

Орлова К.Є. (2018); Вовк О.М. (2018); Євтушенко О.А. (2017, с. 137-156); 

Павлова В.А., Паршина О.А. (2017); Павлова Г.Є., Приходько І.П., 

Шалімова О.І. (2017, с. 19-21); Слуцький Є.В. (2017, с. 127-131); Дудчик О.Ю. 

(2016); Шептуха О.М. (2016, с. 560-563); Бондаренко Н.М., Бідняк К.І. (2015, 

с. 158-160); Грицишен Д.О., Бондарчук В.В. (2015, с. 306-319); Іщук С.О. (2015, 

с. 131-138); Моісеєнко Т.Є. (2015); Неміш Ю.В. (2015); Олійник Є.В. (2015a); 

Отливанська Г.А., Охрущак К.О. (2015); Гвоздь М.Я., Мицько В.І. (2014); 

Кононова І.В. (2013, с. 147-150); Швець В.Я., Дроботова М.В., Музичка А.Р. 

(2013, с. 74-77); Banerjee P.K., Turner T.R. (2012); Картузов Є.П. (2012, с. 115-

123); Приварникова І.Ю. (2012); Bornemann M. (2003); Sweeney R.J., 

Warga A.D., Winters D. (1997).  

Враховуючи доробок науковців із досліджуваного питання слід 

підкреслити, що деякі питання управління основними засобами залишилися не 

розкритими. Зокрема, більшість розробок вчених мають рекомендаційний 

характер, відсутнє їх практичне використання на підприємствах та не приділено 

достатньої уваги формуванню моделі управління основними засобами, 

обґрунтуванню доцільності її використання, а також не враховано підходи до її 

побудови. Тому існує потреба в удосконаленні моделі управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі, її впровадженні, що дозволить 

визначити практичну значимість та очікуваний результат.  

Враховуючи існуючі дослідження науковців щодо окресленої проблеми 

нами було удосконалено модель управління основними засобами підприємств 
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переробної галузі, яка направлена на поліпшення використання основних 

засобів шляхом управління, визначення результативності та ефективності 

управління. Отже, модель управління основними засобами підприємств 

переробної галузі, на відміну від існуючих, розроблена шляхом використання 

процесного, комплексного підходів, врахування тенденцій оточуючого 

середовища, особливостей діяльності підприємств, складається із 

взаємопов’язаних елементів, блоків та вона є інструментом управління 

основними засобами, результатом її практичного застосування є визначення 

недоліків, негативних тенденцій процесу управління, формування рекомендацій 

до покращення управління основними засобами, отримання інформації для 

подальшого корегування управлінської діяльності, а також вона направлена на 

підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в 

довгостроковому періоді шляхом результативного управління основними 

засобами.  

Перевагою удосконаленої моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі є її адаптованість до діяльності підприємств 

переробної галузі, простота у впровадженні, можливість визначення 

ефективності управління основними засобами шляхом використання доступних 

показників, виявлення перспектив до покращення, подальшого використання 

даної моделі та формування висновків щодо доцільності діагностики 

показників основних засобів, стану підприємства. Крім того, модель управління 

удосконалено за рахунок використання процесного, комплексного підходів, 

визначення переліку блоків, елементів, які взаємопов’язані між собою, 

аналізування впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз 

та ризиків, виділення підрозділу з управління основними засобами, 

встановлення взаємозв’язків між всіма складовими, уточнення очікуваних 

результатів.  

Серед вимог до побудови та використання моделі управління слід 

виділити такі: простота, зрозумілість (зменшення затрат часу на її 

використання); прозорість, тобто доступність інформації за результатами її 
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використання; практична значущість, тобто можливість використання на 

підприємствах переробної галузі; дієвість, тобто досягнення сформованої мети; 

гнучкість, тобто адаптація до впливу факторів ринкового середовища; 

об’єктивність (достовірність отриманих результатів, врахування даних про стан 

підприємства, основних засобів, не допущення ситуації спростування даних та 

завищення результатів); економічність, оперативність, тобто отримання 

очікуваного ефекту та зменшення витрат, швидкість прийняття рішень; 

інноваційність, тобто вона повинна базуватися на використанні сучасних 

методів управлінні, програмного забезпечення; цілісність (єдність всіх блоків, 

елементів та їх взаємодія); оптимальність (визначення найбільш дієвих 

напрямів покращення управління основними засобами) (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Вимоги до моделі управління основними засобами підприємств 

переробної галузі 
Примітка: сформовано автором  

 

Далі більш детально проаналізуємо складові елементи моделі управління 

основними засобами підприємств переробної галузі (рис. 3.2). Оскільки модель 

управління містить перелік блоків, елементів, то між ними існує тісний 

взаємозв’язок, що дасть змогу розробляти та швидко приймати ефективні 

рішення, оперативно працювати, визначати проблеми та способи їх 

розв’язання.  
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Рис. 3.2. Модель управління основними засобами підприємств переробної галузі 

Примітка: сформовано автором на основі (Мoрдoвцев та Шмакова, 2019; Сірик, 2019; Череп 
та Моісеєва, 2019; Вітюк, Овандер та Орлова 2018; Вовк, 2018; Євтушенко, 2017; Слуцький, 2017; 
Шептуха, 2016; Грицишен та Бондарчук, 2015; Іщук, 2015; Моісеєнко, 2015; Неміш, 2015; Олійник, 
2015a; Отливанська та Охрущак, 2015; Швець, Дроботова та Музичка 2013; Приварникова, 2012)  
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При управлінні основними засобами підприємств переробної галузі та 

використанні моделі управління основними засобами слід дотримуватися 

процесного, комплексного підходів, що є першим блоком.  

Передумовою підвищення результативності та ефективності моделі 

управління основними засобами є застосування процесного підходу, який 

дозволить здійснити розмежування управлінської діяльності підприємства від 

управління основними засобами, розглянути процес, структурні елементи 

управління, використати внутрішні можливості, скоротити число загроз. Крім 

того, управління основними засобами розглядається як процес упорядкування 

роботи управлінського персоналу, структурних підрозділів, які задіяні у 

використанні основних засобів, налагодження між ними зав’язків відповідно до 

інформаційного забезпечення, розробки управлінських рішень, а також 

взаємодії між елементами моделі. В рамках даного підходу відбувається 

розробка моделі управління основними засобами, використання інноваційних 

методів управління, що направлено на досягнення визначених завдань та 

здійснення таких процесів: планування, організація, мотивація, контроль, 

процес прийняття рішень, координація, моніторинг.  

Важливу роль відіграє комплексний підхід, в рамках якого, за умови 

впровадження моделі управління основними засобами, передбачається 

комплексне оцінювання отриманих результатів, тобто ефективності управління 

основними засобами, їх використання, отриманого ефекту. Крім того, 

відповідно до даного підходу передбачається загальна оцінка та аналіз стану 

основних засобів, показників роботи підприємства, визначення проблем, 

перспектив їх розв’язання, слабких та сильних сторін в управлінні, врахування 

впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також управління 

основними засобами розглядається в таких аспектах: економічний 

(ефективність управління основними засобами); організаційний (рівень 

організації управління основними засобами та досягнення цілей); технічний 

(забезпеченість процесу управління основними засобами інформаційними 

технологіями). На відміну від процесного підходу, даний підхід дає змогу не 
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розробити, а впровадити та оцінити ефективність моделі управління основними 

засобами. Слід зауважити, що в рамках підходу передбачається оцінка вже 

досягнутих показників та аналіз результатів на майбутнє за умови збереження 

досягнутих показників основних засобів підприємства.  

Формування моделі управління основними засобами підприємств 

переробної галузі слід розпочати із врахування факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища, що можуть мати негативний вплив на очікувані 

результати, результативність та ефективність управління, а також загроз, 

ризиків, що відноситься до другого блоку (рис. 3.2). Внутрішні фактори впливу 

на управління основними засобами підприємств переробної галузі обумовлені 

специфікою господарської діяльності, економічною характеристикою, 

фінансовою, інвестиційною, виробничою діяльністю та серед них слід 

виділити: організація виробництва та управління, роботи працівників; 

продуктивність обладнання; якість сировини та матеріалів; забезпечення 

робочих місць необхідною технікою; заплановані терміни заміни зношеного 

обладнання, устаткування, інструментів; частка зношених основних засобів, які 

продовжують використовувати; виробничі потужності та можливість 

виробництва нового типу продукції; логістика щодо постачання товарів; 

інформаційне забезпечення; технологічне забезпечення; методи мотивації; час 

роботи обладнання; фінансове забезпечення; рівень кваліфікації персоналу та 

продуктивність праці; умови функціонування; методи управління; достатність 

ресурсного забезпечення; обслуговування та ремонт техніки; дотримання 

законодавчої та нормативної бази тощо. Дані фактори потрібно своєчасно 

аналізувати, корегувати, що дозволить підвищити ефективність управління 

основними засобами підприємств.  

Щодо зовнішніх факторів впливу на управління основними засобами 

підприємств, то вони зумовлені станом ринку, рівнем конкурентної боротьби, 

умовами виходу на ринок, конкурентоспроможністю продукції та до них слід 

віднести: економічні; політичні; соціальні; законодавчі; фінансові; науково-

технічні; державна політика; конкуренти, постачальники, споживачі. Наведені 
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фактори, в процесі управління основними засобами підприємств переробної 

галузі, доцільно аналізувати та приймати відповідні рішення для покрашення 

використання основних засобів в наступних періодах.  

В процесі управління основними засобами також необхідно аналізувати 

вплив загроз та ризиків, які обумовлені факторами зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що дозволить своєчасно реагувати на їх проявити, 

контролювати ситуацію, здійснювати моніторинг загроз, причин їх виникнення, 

пристосувати процес управління до їх впливу, прогнозувати можливість 

виникнення ризиків, формувати заходи оперативного реагування для уникнення 

погіршення стану основних засобів.  

В межах третього блоку здійснюється збір та аналіз інформаційних даних 

на підприємстві, що проводиться для отримання даних за двома напрямами: 

щодо показників фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, 

рентабельності, майнового стану, прибутковості; щодо показників наявності, 

динаміки, структури, руху, технічного стану основних засобів, ефективності 

використання основних засобів, виробничих потужностей, обладнання 

(рис. 3.2). Подібні дані дозволять створити кращі умови для розробки, 

використання моделі управління та приймати раціональні рішення.  

Поряд із врахуванням факторів впливу на модель управління основними 

засобами слід визначити основну мету, завдання, очікувані результати та 

суб’єкт і об’єкт управління, принципи, методи, функції, важелі управління, що 

відбувається в межах четвертого блоку (рис. 3.2). Основною метою моделі 

управління основними засобами є забезпечення підвищення ефективності 

використання основних засобів, збалансованості управлінських процесів для 

отримання бажаних результатів, стабільності виробничої, господарської 

діяльності, успішного функціонування в майбутньому та створення умов для 

підвищення прибутку. Серед основних завдань управління основними засобами 

відповідно до зазначеної моделі варто виділити: забезпечення ефективного 

використання основних засобів; оцінка результативності використання 

основних засобів; усунення протиріч при відхиленнях від запланованих цілей; 
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підтримання досягнутого рівня ефективності використання основних засобів; 

визначення напрямів корегування процесу управління; розробка обґрунтованих 

управлінських рішень; корегування управлінської діяльності; злагодженість 

роботи структурних підрозділів; забезпеченість кадрами, інформацією, 

фінансами, технологією; аналіз факторів, що впливають на управління 

основними засобами; реалізація рішень щодо підвищення ефективності 

використання основних засобів. Зазначимо, що очікуваним результатом від 

використання моделі управління є підвищення ефективності управління 

основними засобами, їх раціональне використання, отримання економічного 

ефекту, налагодження діяльності підприємства та їх оцінка проводиться на 

останньому етапі.  

Суб’єктами управління відповідно до сформованої моделі управління 

повинні бути керівник підприємства, фахівці окремих підрозділів та 

спеціальний підрозділ з управління основними засобами аналізовано 

підприємства. Підрозділ з управління основними засобами повинен 

створюватися на підприємстві або залучатися зі сторони для проведення оцінки 

ефективності використання основних засобів, визначення проблем в управлінні, 

слабких сторін, недоліків, переваг, можливостей щодо покращення, 

формування та розробки пропозицій покращення стану основних засобів. До 

складу подібного підрозділу повинні входити керівник підприємства, 

представники кожного функціонального підрозділу та кваліфіковані фахівці, 

які мають досвід використання, управління основними засобами, здатні швидко 

аналізувати інформацію, приймати результативні рішення. За результатами 

роботи підрозділ з управління основними засобами аналізованого підприємства 

формує звіт, де зазначаються дані про стан, рух, динаміку, структуру, 

використання, управління основними засобами, причини зростання чи 

зниження ефективності, пропозиції до підвищення результативності 

управління, їх впровадження в роботу підприємства та очікувані результати, а 

також здійснює управління (тобто прогнозування, планування, організація, 

моніторинг, контроль, координація, оцінка процесу управління). Об’єктом 



169 
 
управління є відповідно основні засоби, тобто устаткування, будинки, споруди 

та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, 

інструменти, прилади, інвентар (меблі), інвентарна тара, інвестиційна 

нерухомість, земельні ділянки, тварини, багаторічні насадження, капітальні 

витрати на поліпшення земель, предмети прокату, малоцінні необоротні 

матеріальні активи, природні ресурси, а також їх використання, оновлення, 

вибуття, формування, стан, склад, структура. Між суб’єктами та об’єктом 

управління сформованої моделі управління повинен бути зворотній зв'язок, 

обмін інформаційними даними, а також відбувається збір, обробка, аналіз 

інформації для прийняття управлінських рішень, вплив суб’єкта на об’єкт 

управління для досягнення сформованих завдань, поставленої мети на підставі 

дотримання принципів, функцій управління, використання методів управління.  

Ефективність моделі управління основними засобами підприємств 

переробної галузі залежить від використання суб’єктами управління принципів 

управління, що дозволить підрозділу з управління основними засобами 

організувати, здійснити та покращити процес управління, забезпечити його 

ефективність, впливати на розробку та прийняття рішень, обрати дієві методи 

управління, координувати, контролювати роботу працівників. Вибір принципів 

управління здійснюється відповідно до поставлених завдань, сформованої мети 

та можна навести такі принципи: безперервності (постійність здійснення 

управління основними засобами); об’єктивності (використовується правдива, 

достовірна інформація для прийняття рішень в процесі управління основними 

засобами); гнучкості (пристосування до змін зовнішнього середовища, 

корегування внутрішніх факторів та внесення коректив в процес управління); 

альтернативності, багатоваріантності (вибір декількох напрямів, способів, 

шляхів покращення управління основними засобами); відповідальності 

(працівники повинні нести відповідальність за прийняті рішення, виконані 

завдання, передбачається визначення обов’язків персоналу, прав, що 

відображаються у відповідних інструкціях); економічності та ефективності 

(мінімізація витрат на здійснення управління основними засобами, 



170 
 
максимізація очікуваного ефекту); інноваційності (впровадження сучасних 

методів управління, інформаційних технологій при здійсненні управління 

основними засобами); єдності (всі рішення повинні прийматися на підставі 

проаналізованої інформації, використання методів управління та сприяти 

розв’язанню сформованих завдань); цілісності (всі складові процесу управління 

основними засобами повинні бути взаємопов’язані між собою, мати єдину ціль, 

мету); управління інноваціями, фінансовими ресурсами, інформацією, 

персоналом, маркетингом (дозволить скоординувати зусилля для кращого 

управління основними засобами); відкритості та прозорості (доступність 

результатів управління основними засобами для працівників підприємства, 

структурних підрозділів); компромісу при прийнятті рішень (обговорення будь-

яких рішень щодо управління основними засобами, визначення більш 

раціональних та їх прийняття); оптимальності (пошук оптимальних способів, 

методів, інструментів здійснення управління основними засобами та їх вибір 

підрозділом з управління основними засобами); оперативності (швидкість 

прийняття рішень, здійснення аналізу основних засобів, оброки інформації, 

визначення напрямів подальшого управління, реагування на зміни оточуючого 

середовища); збалансованості (оптимальне співвідношення можливостей 

підприємства та завдань до покращення управління основними засобами, 

наявних доходів та витрат на процес управління, які повинні покриватися на 

підставі очікуваного доходу від виробництва продукції); системності (тобто 

модель управління є динамічною системою, яка складається із 

взаємопов’язаних елементів, що направлені на досягнення мети).  

Відповідно до зазначених принципів управління здійснюється вибір 

методів управління, які необхідні для досягнення сформованих завдань, мети та 

коригування роботи працівників підрозділу з управління основними засобами 

підприємства. Використання економічних методів при управлінні основними 

засобами має за основу зацікавлення працівників в результатах роботи, 

визначення планово-економічних показників, переліку завдань, способів їх 

досягнення, спонукання до ефективної роботи, планування, аналіз, 
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регулювання, фінансування придбання основних засобів, стимулювання 

працівників. Щодо адміністративно-правових методів, то в процесі 

використання, управління основними засобами необхідно дотримування 

чинного законодавства, наказів, положення, інструкцій. Використання 

соціальних методів в управлінні основними засобами передбачає дослідження 

потреб персоналу, що обумовлено необхідністю зацікавити працівників у 

результатах своєї роботи, раціонального використання обладнання, 

інструментів, устаткування за призначенням.  

Для забезпечення злагодженості роботи працівників підрозділу з 

управління основними засобами, встановлення взаємозв’язків з підрозділами 

підприємства доцільним є реалізація функцій управління, які впроваджуються 

шляхом використання методів управління. Недотримання функцій управління 

може призвести до погіршення управління основними засобами та їх виконання 

– до досягнення цілей, мети. Щодо функцій управління, то слід виділити такі: 

планування (здійснюється для визначення мети, завдань моделі управління, 

працівників підрозділу з управління основними засобами, планування 

майбутніх результатів для отримання бажаного ефекту); організація 

(направлена на досягнення сформованої мети шляхом формування моделі 

управління, розподілу завдань між працівниками відповідного підрозділу, 

визначення їх відповідальності); мотивація (дана функція дозволяє досягнути 

мети шляхом погодження дій працівників, стимулювання їх роботи, дає змогу 

формувати обґрунтовані управлінські рішення); контроль (здійснюється 

підрозділом для аналізу досягнутих результатів, виконання сформованих 

планів, порівняння фактично отриманих результатів із запланованими, 

приймається рішення щодо коригування моделі управління); оцінка результатів 

(здійснюється аналіз працівниками підрозділу отриманих результатів від 

застосування моделі управління та подальше прийняття відповідних рішень); 

прогнозування (здійснення діагностики ефективності використання основних 

засобів від застосування моделі управління, а також результативності 

управління шляхом прогнозування групи показників).  
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Підрозділ з управління основними засобами дотримується принципів, 

функцій управління, використовує методи управління для впливу на об’єкт 

управління, одержання бажаного результату, досягнення цілей. Для 

забезпечення ефективності управління основними засобами також слід 

використовувати важелі управління, що дають змогу полегшити процес 

управління основними засобами та їх доцільно реалізувати за умови 

узгодженості, взаємодії протягом довгострокового періоду. До групи важелів 

управління було віднесено: організаційні – здійснення управлінського впливу 

на використання основних засобів, їх формування, розподіл; економічні – 

визначення достатності власних коштів для фінансування відновлення, ремонту 

основних засобів, доцільності залучення кредитів, інвестиційних ресурсів, 

укладення контрактів та вони впливають на збутову, виробничу, фінансову, 

технологічну, логістичну сфери; інформаційні – доступність інформаційних 

даних про стан основних засобів, фінансово-господарські показники діяльності, 

достовірність даних, забезпеченість інноваційними технологіями 

функціональних підрозділів, процесу виробництва продукції, впровадження 

інструментів продажу продукції через Інтернет, здійснення рекламних заходів.  

Щодо п’ятого блоку, то відбувається визначення масштабів діяльності 

підприємств переробної галузі та потреби в основних засобах. Передбачається 

дослідження досягнутих масштабів виробничої, збутової, маркетингової 

діяльності, обсягів виробництва та збуту продукції, існуючих потреб ринку, 

показників фінансової діяльності та формування відповідних висновків. Також 

здійснюється дослідження рівня забезпеченості основними засобами відповідно 

до потреб виробництва, виробничих потужностей в аналізованому періоді та 

оцінюються доцільність виробництва нового типу продукції з урахуванням 

потреб споживачів, потреба в залученні додаткових основних засобів, фінансові 

можливості. За результатами даного етапу приймається рішення щодо рівня 

забезпеченості основними засобами, ефективності їх використання.  

В шостому блоці визначаються проблеми в управлінні основними 

засобами підприємств відповідно до результатів попереднього етапу, які є 
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причиною погіршення ефективності їх використання. За умови зниження 

ефективності використання основних засобів відбувається погіршення 

результатів виробничої діяльності та причинами такої ситуації може бути 

неефективне управління основними засобами або відсутність інструментів до 

здійснення такого управління. Неефективне управління основними засобами 

може бути обумовлене наступним: відсутність методів управління; не 

використання сучасного інформаційного забезпечення; не якісний аналіз, 

обробка інформації щодо дії внутрішніх та зовнішніх чинників; відсутність 

взаємозв’язків між структурними підрозділами; відсутність підрозділу з 

управління основними засобами; здійснення управління не кваліфікованими 

працівниками; брак фінансового, ресурсного, програмного, технічного, 

кадрового забезпечення; зношеність обладнання; простої устаткування; не 

задіяння наявного обладнання у виробничому процесі та його зберігання на 

складі; низький рівень автоматизації та механізації виробництва; небезпечні 

умови роботи; низький рівень кваліфікації працівників; недостатня мотивація 

персоналу; зменшення часу роботи обладнання; не досконалість технології 

виробництва; не якісна сировина та матеріали; не своєчасне обслуговування 

обладнання, робочих місць; неефективна система обліку витрат на основні 

засоби; проблеми в організації виробництва, роботи працівників, постачанні 

матеріалів, матеріально-технічному забезпеченні. Відсутність інструментів 

управління є передумовою для їх впровадження, тобто подальшого 

використання моделі управління на обраному підприємстві переробної галузі 

(Колісник, 2020c).  

Сьомий блок – використання моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі та визначення способів покращення управління 

основними засобами, тобто вибір джерел їх фінансування. Під використанням 

моделі управління мається на увазі її впровадження в роботу підприємства 

(Колісник, 2019a). Серед джерел фінансування основних засобів на 

підприємствах переробної галузі найчастіше використовуються: амортизаційні 

відрахування; прибуток від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності; 
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кошти від продажу або здачі в оренду основних засобів, що не задіяні у 

виробництві; кредити в банках; залучення інвестиційного капіталу; кошти від 

продажу акцій та облігацій (Колісник, 2019a). При цьому, відтворення 

основних засобів є можливим за умови отримання прибутку, що дасть змогу 

купити нове обладнання, інструменти, устаткування, здійснити ремонт 

наявного обладнання. Також амортизаційні відрахування спрямовуються на 

ремонт основних засобів, покращення їх характеристики та за рахунок 

позикових, залучених коштів існує можливість замінити морально та фізично 

зношене устаткування (Колісник, 2019a).  

Складовим елементом моделі управління є визначення напрямів 

покращення управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі, що здійснюється в рамках восьмого блоку та є необхідним для 

підвищення ефективності управління, розв’язання визначених проблем та серед 

яких виділимо: контроль за використанням основних засобів, виробництвом 

продукції; вдосконалення якості товарів, надання послуг; впровадження 

прогресивного устаткування; підвищення рівня інформаційно-технологічного 

забезпечення; нарощування виробничих потужностей; залучення 

інвестиційного капіталу; інноваційне оновлення основних засобів; заміна 

застарілого устаткування; навчання персоналу, підвищення їх кваліфікації для 

роботи з новою технікою; використання методів мотивації; здійснення ремонту 

та технічного обслуговування обладнання, підвищення якості ремонту; 

визначення часового періоду служби обладнання; продаж або здача в оренду 

основних засобів, які не задіяні у виробничому процесі; розподіл фінансового 

забезпечення на використання та управління основними засобами; 

налагодження системи постачання та збуту продукції; організація 

безперервного процесу виробництва та управління ним; механізація та 

автоматизація виробничого процесу; взаємодія між функціональними 

підрозділами та обмін інформацією; обережне поводження працівників із 

основними засобами; збільшення часу роботи обладнання та зменшення 

внутрішньозмінних простоїв; оснащення робочих місць сучасним обладнанням; 



175 
 
купівля якісної сировини, матеріалів; вдосконалення планування, організації 

роботи працівників та виробництва; скорочення витрат на модернізацію та 

раціоналізація використання ресурсів; оптимізація витрат на установку, 

доставку обладнання; дотримання діючого законодавства щодо нарахування 

амортизації, обліку основних засобів; здійснення ефективної амортизаційної 

політики; застосування прогресивних методів організації виробництва, 

здійснення управління; використання ресурсозберігаючих технологій 

(Колісник, 2020c). Дотримання означених напрямів при здійсненні управління 

основними засобами та впровадженні моделі управління повинні забезпечити 

виконання виробничої програми за рахунок раціонального використання 

основних засобів, що дозволить досягти на підприємстві бажаних результатів, 

тобто реалізації продукції, надання послуг, скорочення витрат на оплату праці, 

собівартості продукції, що матиме вплив на успішність виробничо-

господарської діяльності, визначення напрямів діяльності, рівень 

конкурентоспроможності та імідж підприємств в цілому (Колісник, 2020c).  

В межах дев’ятого блоку здійснюється формалізація, реалізація напрямів 

покращення управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі шляхом фінансового, ресурсного, інформаційного, програмного, 

технічного, кадрового, мотиваційного, організаційного забезпечення. Тобто, 

передбачається реалізація сформованих напрямів та створення необхідних умов 

для досягнення поставленої мети.  

Десятий блок – виявлення проблем, тобто моніторинг, коригування 

попередніх блоків процесу управління основними засобами задля підвищення 

результативності. Зокрема, проводиться регулювання та перевірка вже 

досягнутих результатів в межах процесного, комплексного підходів, рівня 

узгодженості роботи працівників, всіх блоків, обміну інформаційними даними, 

виявлення протиріч, їх своєчасне ухилення та створення умов для якісного 

управління основними засобами. Проведення моніторингу дозволить 

здійснювати постійне спостереження за всіма блоками управління основними 

засобами, прийняттям якісних рішень. За умови виявлення відхилень в роботі 
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працівників, управлінні основними засобами проводиться коригування, що 

передбачає реалізацію відповідних заходів, управлінських дій.  

Останній блок – оцінка результатів процесу управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі на підставі використання моделі 

управління. В межах даного блоку передбачається здійснення оцінки, контролю 

показників за результатами використання моделі управління, прийняття рішень 

щодо її подальшого використання, необхідності корегування. Крім того, 

позитивна динаміка управління основними засобами є підтвердженням 

результативності, необхідності подальшого використання моделі управління та 

відповідно негативна динаміка свідчить про доцільність внесення коректив в 

попередні блоки для досягнення бажаного результату.  

Таким чином, використання моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі є доволі простим, адаптованим під внутрішні та 

зовнішні умови функціонування, особливості діяльності підприємств, 

ґрунтується на використанні інформаційних даних, встановленні взаємозв’язку 

між підрозділом з управління основними засобами та функціональними 

підрозділами. Впровадження моделі управління дозволить досягнути 

позитивної тенденції в управлінні основними засобами, підвищити його 

результативність на підставі впровадження комплексу заходів покращення 

процесу управління, злагодженої роботи всіх блоків, врахування наявних 

ризиків та загроз, що позначиться на показниках використання основних 

засобів, виробничої, господарської, фінансової діяльності та сприятиме 

успішному функціонуванню підприємств переробної галузі.  

Практична значущість моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі полягає в тому, що вона придатна для 

використання на підприємствах переробної галузі, оскільки враховано 

особливості їх функціонування, підтверджує доцільність її застосування для 

здійснення управління основними засобами, впровадження сформованих 

рекомендацій, подолання негативних тенденцій. 
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3.2. Шляхи вдосконалення управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі  

 

Управління основними засобами на підприємствах переробної галузі в 

умовах постійної зміни факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

значно ускладнилося та набуло вагомого значення. Вагомість даного питання 

пояснюється тим, що використання основних засобів, управління ними в 

значній мірі впливає на успіх прийняття управлінських, кадрових, 

адміністративних рішень, продуктивність праці персоналу, результати 

виробничої, господарської діяльності, сплату податкових платежів, грошові 

потоки від операційної діяльності та потім на рівень конкурентоспроможності, 

загальний фінансовий стан підприємства. Одночасно, ефективність управління 

основними засобами залежить від багатьох чинників, серед яких рівень 

кваліфікації персоналу, виробничі потужності підприємства, організаційна 

структура, стратегія розвитку, вид діяльності, амортизаційна політика, 

законодавча база держави, цінова політика, фінансове забезпечення, 

інвестиційна діяльність, фінансова, податкова, інвестиційна та цінова політика, 

строк корисного використання основних засобів, особливості виробничого 

процесу, специфіка виробництва продукції або реалізації товарів, ситуація на 

ринку, рівень конкурентної боротьби, поява нових інноваційних технологій. За 

таких обставин здійснення управління основними засобами для підприємств 

переробної галузі є доволі складним та виникає потреба у застосуванні 

інструментів управління в процесі використання основних засобів, що 

дозволить досягти поставлених цілей шляхом координації, контролю, 

стимулювання, організації даних процесів та потребує злагодженої роботи всіх 

структурних підрозділів. Зважаючи на проведений аналіз в попередніх 

підрозділах можна відзначити, що на підприємствах переробної галузі 

спостерігається незначне погіршення фінансового становища, є проблеми в 

організації збуту продукції, нарощуванні фінансових ресурсів, залученні 

інвестиційних ресурсів, здійсненні виробничої діяльності, достатності 
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кваліфікації працівників, використанні інформаційного забезпечення, а також у 

використанні та управлінні основними засобами. Проте, на аналізованих 

підприємствах виявлені відмінності у фінансовій, виробничій, господарській 

діяльності та в рівні ефективності використання, управління основними 

засобами.  

Було з’ясовано, що існує потреба в оцінці результативності управління 

використанням основних засобів та подібна оцінка була проведена на 

підприємствах переробної галузі шляхом застосування теоретико-методичного 

підходу до оцінки результативності управління використанням основних 

засобів на підприємствах переробної галузі (підрозділ 2.2). Проведена оцінка 

дозволила нам з’ясувати результативність використання, управління основними 

засобами, рівень забезпеченості підприємства (кадрове забезпечення, фінансове 

та інвестиційне забезпечення, виробниче та технічне забезпечення, 

інформаційне забезпечення), проаналізувати ефект від впровадження 

інструментів управління в обраному періоді дослідження, визначити проблеми 

в управлінні на основі отриманих розрахунків, сформувати заходи з 

підвищення результативності управління, прийняти рішення щодо корегування 

процесу управління в наступних періодах з урахуванням визначених проблем, 

налагодити виробничо-господарську діяльність в довгостроковому періоді, що 

вплине на подальші показники діяльності (Колісник, 2017).  

Проте, одночасно існує потреба, крім оцінки досягнутої ефективності 

управління основними засобами, в прогнозуванні можливих результатів на 

майбутнє. Тому, поряд з наведеною вище оцінкою результативності управління 

використанням основних, слід відзначити потребу у здійсненні прогнозування 

очікуваних результатів від управління основними засобами, результативності 

даного процесу в майбутніх періодах, що дозволить визначити проблеми та 

шляхи їх розв’язання, прийняти рішення про здійснення управління, обрати 

стратегію дій на декілька періодів вперед. Здійснення прогнозу дозволить 

побудувати модель, яка відповідає реальним можливостям підприємства, його 

фінансовому стану та отримати реальні дані щодо використання, управління 
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основними засобами для прийняття ефективних рішень по коригуванню 

управлінської діяльності в напрямі управління основними засобами. Отже, 

застосування методів прогнозування для визначення ефективності 

використання основних засобів є актуальним і дає змогу адекватно описати 

стан управління, використання основних засобів, ситуацію на підприємстві. 

Також доцільним є проведення рейтингової оцінки процесу управління 

основними засобами на підприємствах для визначення достатності управління, 

ефективності діяльності, стану фінансово-господарської діяльності, наочного 

представлення результатів, прийняття ефективних рішень (Колісник, 2017; 

2018b, с. 248-250).  

Питання проведення рейтингової оцінки, діагностики, прогнозування 

ефективності використання основних засобів на підприємствах, використання 

різних методів прогнозування є важливими та актуальними і досліджені в 

працях багатьох вчених, серед яких: Кущенко О.І., Даниленко К.І. (2019); 

Мулик Т.О. (2019, с. 159-163); Пармаклі Д.М., Деркач Т.В. (2019, с. 16-20); 

Сірик М.В. (2019); Вареник В.М., Євтушенко Я.С. (2018, с. 118-122); 

Витвицька У.Я., Штим Ю.В. (2018, с. 71-74); Дроник В.Г. (2018); 

Стельмах Х.П. (2018); Тернов С.О., Копайгора О.К. (2018); Череп А.В., 

Григорович Л.С. (2018, с. 431-433); Євтушенко О.А. (2017); Нужна О.А., 

Пиріг С.О. (2017, с. 37-39); Пілько А.Д., Осташук А.М. (2017, с. 92-94); 

Проскурович О.В., Ястремський М.М., Сорока Л.О. (2017, с. 196-199); 

Гнатенко Є.П. (2016, с. 101-104); Долінський Л.Б., Рибачок О.С. (2016, с. 32-36); 

Єлейко В.І., Кіндрат О.В. (2016); Качаловський А.С. (2016, с. 34-35); 

Кужелюк А.В., Стаднюк Т.В. (2016, с. 511-515); Плинокос Д.Д. (2016); 

Селезень О.М. (2016); Шаховалова Є.О. (2016); Бесчастна М.В. (2015); 

Магас Н.В. (2015); Неміш Ю.В. (2015); Пілько А.Д. (2015, с. 190-192); 

Афанасьєва М.Г. (2014, с. 25-28); Варенко В.М. (2014); Харченко Ю.А. (2014, 

с. 217-222); Зубрицька Я.О. (2013, с. 111-113); Карімов І.К. (2013); Сич Є.М., 

Хотько Т.В. (2012); Гречан А.П., Радіонова Н.Й. (2011); Мних Є.В. (2011); 

Кундеус О.М. (2010); Сільченко М.В., Красюк Ю.М., Кучерява Т.О., 
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Шабаліна І.В. (2010); Сафронська І.М., Бєлай Г.С. (2009, с. 66-67); 

Савицька Г.В. (2007); Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. (1997).  

Попри велику кількість досліджень щодо проблеми діагностики 

ефективності використання основних засобів, питання прогнозування 

ефективності управління досліджено не достатньо, не виділено механізм, 

методи здійснення прогнозу, порядок проведення прогнозу, застосування 

рейтингової оцінки та їх адаптацію до діяльності підприємств переробної галузі 

(Колісник, 2017).  

Нами запропоновано використати методичний підхід до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі та апробувати його на прикладі підприємств. Отже, пропонуємо 

удосконалити методичний підхід до прогнозування ефективності управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі, який, на відміну від 

існуючих, побудовано шляхом розробки схеми взаємопов’язаних етапів, 

використання рейтингової оцінки, пакету аналізу та вбудованих функцій Excel 

та в якому визначено три групи показників, що впливають на шукане значення; 

використання підходу дозволило визначити рівень ефективності управління 

основними засобами відповідно до фінансового стану підприємства, 

можливостей та потреб виробничо-господарської діяльності, розробити 

управлінські рішення, обрати інструментарій для подальшого управління, 

удосконалити управління основними засобами в довгостроковому періоді, 

запобігти порушенню та відхиленню ефективності управління від бажаного 

рівня, сформувати напрямки покращення роботи, що уможливило економічно 

обґрунтувати важливість та доцільність управління та надає змогу підвищувати 

показники виробничо-господарської діяльності, отримати додатковий прибуток 

в майбутньому.  

Практичне використання методичний підхід до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі (МППЕУОЗППГ) направлене на здійснення прогнозу визначеної групи 

показників, надання достовірної оцінки про ефективність використання та 
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управління основними засобами в прогнозному періоді, дієвість обраних 

інструментів управління та визначення необхідності їх подальшого 

використання, що сприятиме успішному функціонуванню підприємств в 

довгостроковому періоді. Крім того, в умовах сьогодення, прогнозування є 

важливим для підприємств переробної галузі, адже дозволить передбачити 

можливі зміни стану основних засобів, виявити негативні фактори впливу, 

нейтралізувати їх дію або пристосуватися до окремих з них, що, в свою чергу, 

надасть змогу мінімізувати виробничі витрати, нарощувати результати 

виробничої, господарської діяльності, отримати прибуток, вийти зі стану 

збитковості, залучити додаткові фінансові ресурси та спрямувати їх на 

придбання сучасного обладнання, автоматизацію, механізацію виробництва, 

заміну зношеного устаткування.  

Визначивши переваги методичного підходу необхідно відзначити, що він 

розроблений та адаптований до специфіки діяльності підприємств переробної 

галузі та дозволяє як спрогнозувати результати від управління основними 

засобами, так і виявити їх достатність, відповідність потребам виробничо-

господарської діяльності. Більш детальніше розглянемо послідовність розробки 

та реалізації МППЕУОЗППГ (рис. 3.3).  

Першочергово, при здійсненні прогнозу, необхідно аналізувати факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що є першим етапом. Під аналізом 

мається на увазі дослідження саме тих факторів, що впливають на 

використання, управління основними засобами, ефективність та 

результативність управління. Тобто, передбачається дослідження  

внутрішніх та зовнішніх факторів та прийняття рішення щодо  

доцільності їх врахування в процесі здійснення прогнозу для підвищення його 

точності, достовірності, дієвості. Також здійснюється збір, систематизація та 

аналітична обробка інформації за певний період часу для визначення переліку 

факторів впливу на управління основними засобами, прийняття ефективних 

рішень, вибору показників для здійснення прогнозу (Колісник, 2018b, с. 248-

250).  
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Далі необхідно проаналізувати та врахувати сформований рівень 

результативності управління використанням основних засобів на обраних для 

дослідження підприємствах відповідно до використаного теоретико-

методичного підходу до оцінки результативності управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробної галузі (підрозділи 2.2-2.3). 

Тобто, передбачається аналіз та узагальнення отриманих коефіцієнтів, 

інтегральних показників на обраних для дослідження підприємствах (Колісник, 

2018b, с. 248-250). Визначення рівня результативності управління 

використанням основних засобів дозволить більш точно спрогнозувати 

результати на майбутнє та сформувати рекомендації для підвищення 

ефективності управління основними засобами.  

На третьому етапі проводиться рейтингова оцінка управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі за 2014-2018 рр. Зауважимо, що 

використання рейтингової оцінки проводиться після аналізу результативності 

управління використанням основних засобів, отримання відповідних значень. 

Практичне значення рейтингової оцінки полягає в можливості визначити 

ефективність виробничо-господарської діяльності, прийнятих рішень, 

використання основних засобів через оцінку управління основними засобами 

(Колісник, 2018b, с. 248-250).   

Проведення рейтингової оцінки управління основними засобами 

дозволить нам стверджувати про достатній рівень ефективності, 

результативність управління, раціональність використання основних засобів, 

вчасність та правильність прийняття управлінських рішень для досягнення 

бажаного рівня результативності управління, показників виробничо-

господарської діяльності. Одночасно, за результатами рейтингової оцінки, 

можна говорити про існуючі недоліки, необхідність їх подолання, а також про 

стан основних засобів, стан результативності управління основними засобами, 

тобто високий або незадовільний. Рейтингова оцінка управління основними 

засобами є надзвичайно ефективним інструментом для підтвердження 

правильності здійснення виробничо-господарської, фінансової, інвестиційної 
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діяльності, кадрової політики, інформаційної діяльності, а також політики у 

сфері управління та використання основних засобів.  

При проведенні рейтингової оцінки управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі нами було дотримано такої послідовності дій, 

зокрема:  

1) враховано дані першого, другого етапів МППЕУОЗППГ;  

2) для обчислення рейтингової оцінки нами було обрано показники 

використання основних засобів (1 група), показники управління основними 

засобами (2 група), показники фінансово-господарської діяльності (3 група), які 

повністю відображають ефективність управління;  

3) далі здійснено розрахунок показників відповідно до аналізованих 

періодів;  

4) за результатами розрахункових даних формуємо матрицю з вихідними 

даними для кожної групи окремо (Ajin – матриця з вихідними даними для j-ої 

групи i-ого показника та n-нного періоду), де відображаються значення обраних 

показників за 2014-2018 рр.;  

5) проводиться розрахунок еталонного значення (найвищого) для кожного 

обраного показника для кожного періоду окремо, тобто для 2014 р., 2015 р., 

2016 р., 2017 р., 2018 р. та з поміж них обирається найбільше позитивне 

значення серед показників (наприклад, для 2014 р.) і складаємо матрицю з 

еталонним значенням для кожної групи окремо (Aмаксn – еталонне значення 

для n-нного періоду). Отримані значення надалі використовуються для 

рейтингової оцінки управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі;  

6) потім розраховуємо нові значення для обраних показників за 2014-

2018 рр. і формуємо матрицю з новими значеннями для кожної групи окремо 

(Bjin – матриця з новими значеннями для j-ої групи i-ого показника та n-нного 

періоду). Розрахунок матриці проводиться шляхом врахування розрахункових 

значень показників попереднього етапу (Ajin), які діляться на визначені еталонні 

значення для кожного періоду (Aмаксn);  
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7) далі здійснюється розрахунок рейтингової оцінки управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі за 2014-2018 рр. (Рjn – 

рейтингова оцінка управління основними засобами для j-ої групи та n-нного 

періоду). Розрахунок рейтингової оцінки здійснено відповідно до 

загальноприйнятої формули та для кожного аналізованого періоду, тобто 

 (m – кількість показників j-тої групи, Bjin – матриця з новими 

значеннями для j-ої групи i-ого показника та n-нного періоду). За результатами 

розрахунку аналізуємо динаміку зміни рейтингової оцінки та формуємо 

матрицю з рейтинговою оцінкою для кожної групи окремо;  

8) проводимо визначення місця в рейтингу для отриманого показника 

рейтингової оцінки за кожним роком за всіма групами, тобто здійснюється 

ранжування трьох груп за отриманим показником Рjn у 2014-2018 рр. На 

підставі отриманих значень показника Рjn обираємо серед них від найнижчого 

до найвищого значення в кожній групі для відповідного року, проставляємо 

номер місця рейтингу від 1 до 3, отримуємо такі дані: три групи показників, 

розрахована рейтингова оцінка, місце в рейтингу за кожен рік окремо;  

9) заключним етапом є формування висновків щодо отриманих 

результатів дослідження.  

Перевагою здійснення рейтингової оцінки на підприємствах переробної 

галузі є те, що дана оцінка є індикатором для діагностики управління 

основними засобами, можливості погіршення показників діяльності, 

визначення негативного впливу факторів ринкового середовища, стану 

основних засобів, фінансового стану підприємства в цілому. На підставі 

аналізованих даних приймаються рішення щодо вибору напрямів покращення 

управління основними засобами, що вплине на результати виробничо-

господарської діяльності, прибутковості. Проте, достовірність рейтингової 

оцінки залежить від вибору показників, якості проведеного аналізу, правдивості 

відібраної інформації, кваліфікації персоналу, визначення факторів впливу, що 
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дасть змогу всебічно проаналізувати та представити результати управління 

основними засобами, прийняти ефективні рішення.  

Відповідно до результатів попереднього етапу, тобто уточнення 

ефективності управління основними засобами на підприємстві, переходимо до 

здійснення прогнозних розрахунків для визначення динаміки показників в 

майбутньому.  

На четвертому етапі відбувається вибір та обґрунтування показників для 

прогнозу ефективності управління основними засобами. Здійснюємо вибір 

показників для розрахунку прогнозу ефективності управління основними 

засобами та ми орієнтувалися на дані результативності управління 

використанням основних засобів (отримані на другому етапі) і результати 

рейтингової оцінки управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі (отримані на третьому етапі), а також на результати аналізу 

виробничо-господарської діяльності, показників основних засобів, які отримані 

у другому розділі. Це дало нам змогу узагальнити дані та обрати саме групи 

показників, які в більшій мірі відображають ефективність управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі. Серед показників, за 

якими здійснюється прогноз ефективності управління основними засобами 

було обрані такі: 1 група – показники використання основних засобів 

(фондомісткість (Фм), фондоозброєність (Фо), коефіцієнт реальної вартості 

основних засобів у майні підприємства (Крв), коефіцієнт зносу основних 

засобів (Кз), коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд), коефіцієнт 

відновлення основних засобів (Квід), коефіцієнт вибуття основних засобів 

(Квиб), коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр), фондовіддача (Фв), 

коефіцієнт змінності (Кз), коефіцієнт екстенсивного використання основних 

засобів (Кев), коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків), 

інтегральний показник використання основних засобів (Івоз)); 2 група – 

показники управління основними засобами (фондовіддача (Фв), фондомісткість 

(Фм), матеріаловіддача (Мв), коефіцієнт використання наявного обладнання 

(Квно), рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз), рентабельність 
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реалізованої продукції (Ррп), рівень ефективності використання основних 

засобів (Ревоз), абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів 

(Асп), продуктивність праці (Пп), коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав), 

інтегральний показник управління основними засобами (Іуоз)); 3 група – 

показники фінансово-господарської діяльності (вартість основних засобів (Воз), 

первісна вартість основних засобів (Пвоз), знос основних засобів (Зоз), 

середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп), товарна продукція 

(ТП), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп), 

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Срп), валовий 

прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)), чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(П(З)), операційні витрати (крім амортизації) (ОВ), амортизаційні відрахування 

(Ав)) (рис. 3.4).  

Здійснення розрахунків за обраними групами показників дозволить 

отримати достовірні результати прогнозу ефективності управління основними 

засобами на аналізованих підприємствах переробної галузі та використати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень (Колісник, 2018b, 

с. 248-250). Зауважимо, що, перш ніж приступати до прогнозу зазначених 

показників, слід здійснити їх розрахунок за кожною групою та визначити 

інтегральний показник, порівняти отримані дані, узагальнити результати. 

Розрахунок першої та другої групи показників, інтегральних показників було 

здійснено шляхом використання положень запропонованого теоретико-

методичного підходу до оцінки результативності управління використанням 

основних засобів на підприємствах переробної галузі (підрозділ 2.2), що 

дозволило нам отримати достовірні дані та надалі їх використати при 

прогнозуванні.  

На п’ятому етапі передбачено вибір методів, методик, моделей для 

здійснення прогнозу ефективності управління основними засобами на 

відповідні періоди. Саме вибір інструментів для проведення прогнозу 

дозволить підвищити його точність, правдивість, практичність та за 

отриманими результатами прийняти відповідні рішення.  
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Рис. 3.4. Показники фінансово-господарської діяльності підприємств 

переробної галузі 
Примітка: складено автором  
 

Здійснення прогнозу направлено на отримання даних щодо тенденцій 

зміни показників за трьома групами у майбутніх періодах, що дозволяє 

планувати діяльність з урахуванням прогнозних даних. Зокрема, було прийнято 

рішення про використання пакету аналізу та вбудованих функцій Excel, а саме: 

кореляційно-регресійний аналіз (за допомогою кореляційного аналізу можна 

встановити ступінь залежності одного показника від іншого, між різними 

факторами, вплив одного показника на зміну інших, тобто він призначений для 

встановлення істотності зв’язку показників; за допомогою регресійного аналізу 

можна встановити ступінь впливу незалежних показників на залежний 

показник, визначити рівень їх залежності, спрогнозувати шукані показники, але 

він призначений для пошуку моделі зв’язку між показниками); функція 

ПРЕДСКАЗ (передбачає інтерпретацію даних та формування на їх основі 

вартість основних засобів (Воз) 

3 група  
показники фінансово-господарської діяльності 
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(товарів, робіт, послуг) (Срп) 
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(ОВ) 
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Показники для прогнозу ефективності управління основними засобами 
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прогнозу); функція СРЗНАЧ (дозволяє визначити середнє значення показника, 

тобто прогнозне значення на 1-2 періоди); лінійний тренд (використовується 

для прогнозування шляхом побудови лінії тренду, визначення рівняння на 

діаграмі за яким здійснюється прогноз та величина достовірності апроксимації 

R повинна дорівнювати 1 або бути близькою до даного значення, що вказує на 

хороший збіг розрахованої лінії тренду з вихідними даними, забезпечить 

точність прогнозу). Вибір даних методів для здійснення пронозу обумовлений 

тим, що ми хочемо порівняти значення прогнозних розрахунків підприємства за 

обраними методами, визначити який з них більш достовірний, точний, 

відповідає дійсності та зробити висновки (Колісник, 2018b, с. 248-250).  

На шостому етапі доцільно побудувати матрицю з вихідними даними, в 

якій наведено значення обраних показників трьох груп за 2014-2018 рр. та за 

якими буде проводитися подальше прогнозування ефективності управління 

основними засобами на відповідні періоди. Побудова даної матриці дозволить 

нам узагальнити та систематизувати дані для зручності проведення подальшого 

прогнозу. Крім того, дані розбиваються по рокам та групам, що дозволить 

уникнути помилок при розрахунках прогнозу (Колісник, 2018b, с. 248-250).  

На сьомому етапі заплановано провести розрахунок прогнозу 

ефективності управління основними засобами на відповідні періоди. 

Передбачається здійснення прогнозу ефективності управління основними 

засобами відповідно до показників за трьома групами та на підставі обраних 

методів для отримання варіантів тенденцій зміни показників, прийняття на цій 

основі подальших рішень. Отже, нами передбачається здійснення прогнозу за 

обраними методами для трьох груп показників, що дозволить порівняти 

отримані дані та з’ясувати який з них більш реалістично відображає 

ефективність управління основними засобами на заданий період (Колісник, 

2018b, с. 248-250).  

На восьмому етапів проводиться побудова матриці отриманих значень 

прогнозу, аналіз розрахованих показників прогнозу ефективності управління 

основними засобами на відповідні періоди, аналіз динаміки розрахованого 
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прогнозу та порівняння із показниками попередніх періодів. Проводиться 

аналізування та характеристика отриманих даних за прогнозними 

розрахунками, порівнюються показники прогнозу за обраними методами, 

обирається результат прогнозу за одним методом, який відповідає реаліям 

діяльності підприємств, аналізується динаміка прогнозованих показників. 

Наочне представлення отриманих результатів є доцільним, оскільки можна 

з’ясувати динаміку змін прогнозних значень показників, порівняти дані за 

попередні періоди із прогнозними (Колісник, 2018b, с. 248-250).  

На дев’ятому етапі розрахуємо прогнозну рейтингову оцінку управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі на 2019-2020 рр. Дана 

оцінка здійснюється відповідно до отриманих значень прогнозних показників 

за трьома групами та проводиться визначення динаміки зміни рейтингової 

оцінки за аналізований та прогнозний періоди, що дасть змогу з’ясувати чи 

відбудеться покращення управління основними засобами або погіршення, стан 

результативності управління основними засобами (високий або незадовільний), 

тобто його зміни в прогнозованому періоді. В цілому, використання 

рейтингової оцінки на підприємствах дозволить нам представити результати 

управління основними засобами, здійснити діагностику управління, 

використання основних засобів, стану фінансово-господарської діяльності, 

з’ясувати причини погіршення показників діяльності, сформувати способи 

покращення управління основними засобами (Колісник, 2018b, с. 248-250).  

На десятому етапі проводимо узагальнення результатів щодо 

розрахованого прогнозу ефективності управління основними засобами на 

відповідні періоди та прийняття відповідних рішень. Було визначено, що 

необхідно узагальнити отримані прогнозні дані за трьома групами показників, 

результати прогнозної рейтингової оцінки, зробити висновки щодо 

ефективності управління основними засобами в прогнозованих періодах та 

перейти до наступного етапу (Колісник, 2018b, с. 248-250). 

Останнім є одинадцятий етап на якому аналізуються причини погіршення 

або покращення ефективності управління основними засобами, розробляються 
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рекомендації для покращення результатів в майбутньому. Отже, заключний 

етап дозволить нам запропонувати для аналізованих підприємств переробної 

галузі способи для підвищення ефективності управління основними засобами в 

прогнозованих періодах, уникнути ситуації погіршення ефективності та 

підприємства матимуть змогу прийняти до уваги причини погіршення, 

негативні фактори, їх ліквідувати та забезпечити зростання виробничо-

господарської діяльності в майбутніх періодах (Колісник, 2018b, с. 248-250).  

Використання на підприємстві розробленого МППЕУОЗППГ при 

дотриманні наведеної схеми матиме успіх, сприятиме досягненню зазначених 

цілей, оптимізації витрат на його впровадження та є простим, зрозумілим у 

застосуванні. Вагомою перевагою даного МППЕУОЗППГ є те, що 

застосовується для прогнозування кореляційно-регресійний аналіз, функція 

ПРЕДСКАЗ, функція СРЗНАЧ, лінійний тренд, що дає змогу порівняти 

результати та обрати той варіант, який відповідає реальним показникам 

діяльності, що дозволяє прийняти ефективні, дієві рішення щодо коригування 

процесу управління основними засобами, доцільності застосування 

інструментів управління; ще однією перевагою є можливість визначення 

проблем, недоліків в управлінні, фінансово-господарській діяльності за 

результатами прогнозу та запропонувати шляхи їх розв’язання; також 

важливим є вибір показників для прогнозу ефективності управління, адже 

сформовано три групи показників, що дозволяє здійснити комплексний прогноз 

та більш достовірно спрогнозувати результати, на основі яких визначити 

подальші дії; суттєвою перевагою є застосування рейтингової оцінки 

ефективності управління основними засобами та її прогноз, що дозволило 

оцінити загальний стан управління, ефективність функціонування підприємств 

та уточнити проблемні аспекти у сфері управління; враховується вплив 

факторів оточуючого середовища на управління основними засобами, що 

сприяє підвищенню достовірності результатів прогнозу.  

Нами припускається, що впровадження та застосування МППЕУОЗППГ 

на обраних підприємствах дозволить визначити рівень ефективності управління 
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основними засобами, загальне фінансове становище, показники фінансово-

господарської діяльності, якість прийнятих управлінських рішень, за 

результатами прогнозних даних вдосконалити управління основними засобами 

у 2019-2020 рр., підтвердити потребу у застосуванні системи і механізму 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі 

(сформовані у підрозділі 1.3), а також моделі управління основними засобами 

підприємств переробної галузі (запропонована у підрозділі 3.1), досягнути 

бажаних результатів, передбачити можливість погіршення в майбутньому, 

розробити та впровадити заходи по покращенню процесу управління. Все це 

дозволить нам економічно обґрунтувати важливість для кожного підприємства 

переробної галузі процесу управління основними засобами, що залежить та 

одночасно впливає на виробничо-господарську діяльність, формування 

позитивного фінансового результату, використання основних засобів.   
 

 

3.3. Прогнозування рівня ефективності управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі  

 

Успішність функціонування та ефективність діяльності підприємств 

переробної галузі залежить від ефективності управління основними засобами. В 

умовах змінності ринкового середовища, крім оцінки ефективності управління 

основними засобами, існує потреба в здійсненні прогнозу. Проведення 

прогнозних розрахунків дозволить нам з’ясувати правильність обраної стратегії 

управління основними засобами, чіткість прийнятих управлінських рішень, 

ефективність використання інструментів управління або їх відсутність, 

організацію процесу управління, передбачити погіршення показників, виявити 

проблеми в управлінні, розробити рекомендації, заходи для ліквідації ситуації 

не досягнення бажаних результатів в майбутньому.  

Крім того, поряд з прогнозуванням показників діяльності, необхідно 

проводити рейтингову оцінку, за результатами якої можна говорити про 

достатність управління основними засобами, ефективність фінансово-
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господарської діяльності, організацію використання основних засобів, що 

гарантуватиме прийняття правильних рішень.  

Розглянувши схему МППЕУОЗППГ перейдемо до прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі. Для дослідження було обрано такі підприємства: ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ТОВ «Сватівська олія». Вибір даних підприємств 

обумовлений тематикою дослідження.  

Спочатку проаналізуємо використання МППЕУОЗППГ на прикладі 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014 -2018 рр. Проаналізувавши та врахувавши дані 

першого та другого етапів, які наведені в підрозділах 1.2-2.2-2.3 дисертаційної 

роботи, переходимо до третього етапу – рейтингова оцінка управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі за 2014-2018 рр. та 

розглянемо послідовність здійснення рейтингової оцінки.   

Першочергово нами було обрано показники використання основних 

засобів (1 група), показники управління основними засобами (2 група), 

показники фінансово-господарської діяльності (3 група) для обчислення 

рейтингової оцінки та розраховано значення показників для кожної групи. Дані 

показники відображають ефективність управління основними засобами. 

Обравши та розрахувавши показники нами сформовано матрицю з вихідними 

даними для кожної обраної групи окремо за 2014-2018 рр. (табл. 3.1-3.3).  

Аналізуючи наведені дані можна визначити, що на ТОВ «Сватівська олія» 

у 2014-2018 рр. загальний показник використання основних засобів покращився 

та у 2018 р. відносно 2017 р. підвищився на 10,96% (табл. 3.1). Отримане 

значення є підтвердженням незначного поліпшення ситуації із використанням 

основних засобів, що обумовлено зростанням у 2018 р. відносно 2017 р. 

фондоозброєності на 66,51%, коефіцієнта реальної вартості основних засобів у 

майні підприємства на 6,97%, коефіцієнта придатності основних засобів на 

17,45%. У 2018 р. відбулося скорочення деяких показників відносно 2017 р. за 

результатами яких можна говорити про проблеми у використанні основних 

засобів. Тому, існує потреба у визначенні загального рейтингу використання 
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основних засобів та здійснення прогнозу, що дозволить говорити про 

ефективність процесу використання, прийняти ґрунтовні рішення щодо 

подальших дій на підприємстві.   

Таблиця 3.1 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників використання 

основних засобів ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр.) (Aвозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 

Фондоозброєність (Фо) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) 0,80 0,78 0,87 0,86 0,92 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,05 0,04 0,001 -0,11 0,49 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,02 0,005 0,04 0,65 0,04 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,09 0,07 0,01 -0,62 -0,01 

Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,10 0,15 0,11 0,13 0,15 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів (Кев) 0,24 0,16 0,65 0,54 0,53 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків) 0,31 0,40 0,51 0,47 0,49 

Івоз 0,67 0,71 0,76 0,67 0,75 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
 

Щодо табл. 3.2, то можна відзначити зростання загального показника 

управління основними засобами за 2018 р. відносно 2017 р. на 5,25%, але в 

управлінні є певні проблеми. Зокрема, за 2018 р. відносно 2017 р. 

спостерігається скорочення фондовіддачі на 37,74% та одночасне зростання 

фондомісткості на 60,61%, що є негативною тенденцією; за 2018 р. відносно 

2017 р. знизився рівень ефективності використання основних засобів на 41,28%, 

зменшилася продуктивність праці на 5,15%, що засвідчує неефективне 

використання основних засобів. У 2014-2018 рр. від’ємне значення мали 

показники рентабельності (збитковості) основних засобів, рентабельності 

реалізованої продукції. Загалом, на підприємстві є проблеми з показниками 

фінансової діяльності та управління основними засобами знаходиться на 

низькому рівні. Для підтвердження зроблених висновків слід визначити 

загальний рейтинг управління основними засобами, розрахувати прогноз для 

прийняття рішень щодо коригування процесу управління основними засобами.  
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Таблиця 3.2 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників управління 

основними засобами ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр.) (Aуозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 
Матеріаловіддача (Мв) 0,001 0,06 0,04 0,43 0,39 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,03 1,05 1,06 1,07 1,04 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -1,97 -0,64 -1,21 -2,79 -1,55 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,03 -0,01 -0,14 -0,05 -0,04 
Рівень ефективності використання основних засобів (Ревоз) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів (Асп) -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,01 
Продуктивність праці (Пп) 6,13 6,89 19,79 16,76 15,89 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 13,12 14,10 5,23 7,54 7,78 
Іуоз 1,23 0,21 0,52 0,57 0,60 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
 

За даними показників фінансово-господарської діяльності 

ТОВ «Сватівська олія» бачимо, що у 2018 р. проти 2017 р. зросла вартість 

основних засобів на 129,78% (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників фінансово-

господарської діяльності ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр.) (Aфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів (Воз) 71279 71498 193113 185402 426024 

Первісна вартість основних засобів (Пвоз) 130303 135075 1213112 1097648 2147422 
Знос основних засобів (Зоз) 59024 63577 1019999 912246 1721398 

Середньооблікова чисельність штатних працівників 
(СЧшп) 320 302 304 301 292 

Товарна продукція (ТП) 28 2082 455 4897 4641 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп) 48455 65882 82869 123704 124419 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (Срп) 41434 57700 81503 111445 117395 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 7021 8182 1366 12259 7024 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)) -1370 -456 -11855 -6540 -4725 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) 45638 57541 61233 79509 88759 
Амортизаційні відрахування (Ав) 3693 4674 15858 16414 15990 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
 

Зупинимося на аналізі таких показників у 2018 р.: знос основних засобів 

(Зоз) проти 2017 р. виріс на 88,69%; середньооблікова чисельність штатних 

працівників (СЧшп) зменшилася на 9 осіб відносно 2017 р.; підвищився чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) за 2018 р. у 
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порівнянні з 2017 р. на 0,58%; у 2014-2018 рр. отримано чистий фінансовий 

результат: збиток (З). За показниками фінансово-господарської діяльності 

спостерігається незначне погіршення та необхідно проаналізувати загальний 

рейтинг, розрахувати прогнозні показники для визначення ефективності 

управління основними засобами, фінансово-господарської діяльності.  

На підставі врахування матриці з вихідними даними для кожної групи 

проводимо розрахунок еталонного значення (найвищого). Дане значення 

визначається серед обраних показників групи для кожного періоду окремо та з 

поміж них обираємо найбільше позитивне значення. Наприклад, для групи 

показників використання основних засобів еталонне значення визначаємо 

таким чином: серед обраного переліку показників у 2014 р. за допомогою 

функції МАКС в Excel обираємо те значення показника, яке є найвищим і дане 

значення є еталонним (подібним чином обираємо еталонне значення для 2015-

2018 рр.). Далі відбувається формування матриці з еталонним значенням для 

трьох груп показників (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Матриця з еталонним значенням (для трьох груп показників ТОВ «Сватівська 

олія» за 2014-2018 рр.) (Aмаксn) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Aмаксn (еталонне значення) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 

2 група – показники управління основними засобами 
Aмаксn (еталонне значення) 13,12 14,10 19,79 16,76 15,89 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності  
Aмаксn (еталонне значення) 130303,00 135075,00 1213112,00 1097648,00 2147422,00 

Примітка: розроблено автором  
 

Шляхом врахування розрахункових значень трьох груп показників 

попереднього етапу (табл. 3.1-3.3) та визначених еталонних значень за групами 

для кожного аналізованого періоду (табл. 3.4) розраховуємо нові значення для 

обраних груп показників за 2014-2018 рр. Даний розрахунок здійснюється 

шляхом ділення розрахункових значень показників попереднього етапу (Ajin) за 

відповідною групою на визначені еталонні значення відповідної групи для 

кожного періоду (Aмаксn) та отримуємо значення нової матриці (Bjin.). На 
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підставі цього формуємо матрицю з новими значеннями для кожної групи 

окремо (табл. 3.5-3.7).  

Таблиця 3.5 
Матриця з новими значеннями для групи показників використання основних 

засобів ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр. (Bвозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,0066 0,0046 0,0037 0,0024 0,0023 

Фондоозброєність (Фо) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) 0,0037 0,0033 0,0013 0,0014 0,0009 
Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,0021 0,0020 0,0013 0,0013 0,0008 

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,0025 0,0022 0,0002 0,0003 0,0002 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,0002 0,0001 0,000002 -0,0002 0,0005 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,0001 0,00002 0,0001 0,0010 0,00004 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,0004 0,0003 0,00001  -0,0010 -0,00001 

Фондовіддача (Фв) 0,0032 0,0039 0,0007 0,0010 0,0004 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,0005 0,0006 0,0002 0,0002 0,0001 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів (Кев) 0,0011 0,0007 0,0010 0,0009 0,0005 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків) 0,0014 0,0017 0,0008 0,0007 0,0005 

Івоз 0,0031 0,0030 0,0012 0,0011 0,0007 
Примітка: розроблено автором 
 

Таблиця 3.6 
Матриця з новими значеннями для групи показників управління основними 

засобами ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр. (Bуозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,05 0,07 0,02 0,04 0,03 

Фондомісткість (Фм) 0,11 0,08 0,12 0,09 0,15 
Матеріаловіддача (Мв) 0,0001 0,004 0,002 0,03 0,02 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 0,08 0,07 0,05 0,06 0,07 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -0,15 -0,05 -0,06 -0,17 -0,10 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,002 -0,0005 -0,007 -0,003 -0,002 
Рівень ефективності використання основних засобів (Ревоз) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів (Асп) -0,001 -0,0005 -0,003 -0,002 -0,001 
Продуктивність праці (Пп) 0,47 0,49 1,00 1,00 1,00 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 1,00 1,00 0,26 0,45 0,49 
Іуоз 0,09 0,01 0,03 0,03 0,04 

Примітка: розроблено автором 
 

Таблиця 3.7 
Матриця з новими значеннями для групи показників фінансово-господарської 

діяльності ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр. (Bфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
3 група – показники фінансово-господарської діяльності 

Вартість основних засобів (Воз) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 
Первісна вартість основних засобів (Пвоз) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Знос основних засобів (Зоз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 
Середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп) 0,0025 0,0022 0,0003 0,0003 0,0001 

Товарна продукція (ТП) 0,0002 0,0154 0,0004 0,0045 0,0022 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) 0,37 0,49 0,07 0,11 0,06 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Срп) 0,32 0,43 0,07 0,10 0,05 
Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 0,05 0,06 0,001 0,01 0,003 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)) -0,01 -0,003 -0,01 -0,01 -0,002 
Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) 0,35 0,43 0,05 0,07 0,04 

Амортизаційні відрахування (Ав) 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 
Примітка: розроблено автором  
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На підставі використання результатів матриці з новими значеннями в 

табл. 3.5-3.7 проводимо розрахунок рейтингової оцінки управління основними 

засобами на підприємстві за 2014-2018 рр. шляхом застосування формули 3.1 

(Кужелюк та Стаднюк, 2016, с. 511-515; Магас, 2015; Афанасьєва, 2014, с. 25-

28; Сафронська та Бєлай, 2009, с. 66-67; Шеремет та Сайфулин, 1997): 
 

,     (3.1) 

 

де Рjn – рейтингова оцінка управління основними засобами для j-ої групи 

та n-нного періоду; 

m – кількість показників j-тої групи;  

Bjin – матриця з новими значеннями для j-ої групи i-ого показника та n-

нного періоду. 

За розрахунковими даними формуємо матрицю з рейтинговою оцінкою 

для кожної групи окремо у 2014-2018 рр., аналізуємо динаміку зміни 

рейтингової оцінки (табл. 3.8). Відповідно до рейтингових оцінок за 2018 р. на 

ТОВ «Сватівська олія» можна відзначити таке: рейтинг показників 

використання основних засобів мали незмінне значення; рейтинг за 

показниками управління основними засобами знизився, що свідчить про 

покращення; рейтинг показників фінансово-господарської діяльності також не 

змінився. В цілому, рейтингова оцінка управління основними засобами у 

2018 р. вище значення 1 та дає можливість стверджувати про достатність 

управління основними засобами, але існуючу проблему в прийнятті рішень 

щодо фінансової діяльності.  

Таблиця 3.8 
Рейтингова оцінка управління основними засобами на ТОВ «Сватівська олія» за 

2014-2018 рр. для трьох груп показників  
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Рвозn 3,457 3,458 3,461 3,461 3,462 

2 група – показники управління основними засобами 
Руозn 2,995 2,983 3,043 3,030 2,981 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Рфгдn 2,577 2,492 2,892 2,850 2,891 

Примітка: розроблено автором  
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Врахувавши результати рейтингової оцінки управління основними 

засобами для трьох груп показників визначаємо місце в рейтингу для 

отриманого показника рейтингової оцінки за кожним роком за всіма групами. 

Нами було здійснено ранжування трьох груп показників за отриманим 

показником рейтингу у 2014-2018 рр. та обрано від найнижчого до найвищого 

значення в кожній групі для 2014-2018 рр. Далі проставлено номер місця 

рейтингу від 1 до 3. В цілому, отримано такі дані у 2014-2018 рр.: три групи 

показників, розрахована рейтингова оцінка, місце в рейтингу за кожен рік 

(табл. 3.9). Перше місце в рейтингу займає рейтинг за показниками фінансово-

господарської діяльності, друге місце – рейтинг за показниками управління 

основними засобами, що підтверджує незначне покращення та третє місце – 

рейтинг за показниками використання основних засобів, що говорить про 

існуючі недоліки в даній групі.  

Таблиця 3.9 

Визначення місця в рейтингу для рейтингової оцінки управління основними 

засобами на ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр.  

Показники 2014 Місце в 
рейтингу 2015 Місце в 

рейтингу 2016 Місце в 
рейтингу 2017 Місце в 

рейтингу 2018 Місце в 
рейтингу 

Рвозn 3,46 3 3,46 3 3,46 3 3,46 3 3,46 3 
Руозn 3,00 2 2,98 2 3,04 2 3,03 2 2,98 2 
Рфгдn 2,58 1 2,49 1 2,89 1 2,85 1 2,89 1 

Примітка: розроблено автором 

 

Таким чином, враховуючи отримані результати дослідження можна 

відзначити, що на підприємстві ТОВ «Сватівська олія» у 2018 р. проти 2017 р. 

ситуація щодо рейтингової оцінки управління основними засобами та 

визначення місця в рейтингу не змінилася, найгірше значення мають показники 

використання основних засобів. Для підтвердження достовірності оцінок 

необхідно здійснити прогноз ефективності управління основними засобами.  

Далі враховуючи результати четвертого етапу (вибір та обґрунтування 

показників для прогнозу ефективності управління основними засобами), 

п’ятого етапу (вибір методів, методик, моделей для здійснення прогнозу 

ефективності управління основними засобами на відповідні періоди), шостого 
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етапу (побудова матриці з вихідними даними – використовуємо дані табл. 3.1-

3.3) переходимо до сьомого етапу – проведення розрахунку прогнозу 

ефективності управління основними засобами на 2019-2020 рр. Нами здійснено 

прогноз трьох груп показників для 2019-2020 рр. на підставі використання 

функції СРЗНАЧ, кореляційно-регресійного аналізу, функції ПРЕДСКАЗ, 

лінійного тренду.  

Визначені дані згруповано та побудовано матрицю отриманих значень 

прогнозу (табл. 3.10-3.12). Проаналізуємо розраховані показники прогнозу 

ефективності управління основними засобами на 2019-2020 рр., динаміку 

розрахованого прогнозу, порівняємо із показниками попередніх періодів, що 

здійснюється на восьмому етапів. Для розрахунку прогнозу показників 

використання основних засобів підприємства було розподілено показники 

таким чином: У – Івоз; Х1 – фондомісткість (Фм); Х2 – фондоозброєність (Фо); 

Х3 – коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства (Крв); 

Х4 – коефіцієнт зносу основних засобів (Кз); Х5 – коефіцієнт придатності 

основних засобів (Кприд); Х6 – коефіцієнт відновлення основних засобів 

(Квід); Х7 – коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб); Х8 – коефіцієнт 

приросту основних засобів (Кпр); Х9 – фондовіддача (Фв); Х10 – коефіцієнт 

змінності (Кз); Х11 – коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів 

(Кев); Х12 – коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків) 

(табл. 3.10). На підставі використання зазначених показників здійснено 

розрахунок прогнозу на 2019-2020 рр. на отримано наступні результати.  

На підставі застосування функції СРЗНАЧ відбулося прогнозування 

наведених показників на 2019-2020 рр. та можна відзначити, що у 2019 р. 

відносно 2018 р. відбулося скорочення Івоз на 4,75%, у 2020 р. проти 2019 р. 

спостерігається зростання даного показника на 1,1%.  

Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволило встановити 

кореляційний зв'язок між У та заданими величинами Х і встановлено, що 

відсутній зв'язок із такими показниками: Х5 – коефіцієнт придатності основних 

засобів (Кприд); Х7 – коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб); Х9 – 
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фондовіддача (Фв) (Додаткок В, табл. В.1). Врахувавши кореляційний зв'язок 

здійснено регресійний аналіз, побудовано регресійну таблицю.  

Таблиця 3.10 

Матриця отриманих значень прогнозу для показників використання основних 

засобів ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2020 рр. (функція СРЗНАЧ, кореляційно-

регресійний аналіз, функція ПРЕДСКАЗ, лінійний тренд)  

Показники 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 У  

Івоз Фм  Фо Крв Кз Кприд Квід Квиб Кпр Фв Кз Кев Ків 

2014-2020 
(Івоз, 

прогнозний 
за 

кореляційно-
регресійним 

аналізом) 
2014 0,67 1,44 217,80 0,80 0,45 0,55 0,05 0,02 0,09 0,70 0,10 0,24 0,31 0,67 
2015 0,71 1,08 236,39 0,78 0,47 0,53 0,04 0,005 0,07 0,92 0,15 0,16 0,40 0,71 
2016 0,76 2,37 646,24 0,87 0,84 0,16 0,001 0,04 0,01 0,42 0,11 0,65 0,51 0,76 
2017 0,67 1,53 628,76 0,86 0,83 0,17 -0,11 0,65 -0,62 0,65 0,13 0,54 0,47 0,67 
2018 0,75 2,46 1046,96 0,92 0,80 0,20 0,49 0,04 -0,01 0,41 0,15 0,53 0,49 0,75 
2019  

(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,71 1,78 555,23 0,85 0,68 0,32 0,09 0,15 -0,09 0,62 0,13 0,42 0,44 0,71 

2020  
(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,72 1,84 622,72 0,86 0,72 0,28 0,10 0,18 -0,13 0,61 0,13 0,46 0,46 0,72 

2019  
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
0,75 2,20 735,69 0,88 0,77 0,23 0,20 0,03 0,01 0,50 0,13 0,52 0,49 

 

2020  
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
0,76 2,33 795,84 0,89 0,79 0,21 0,23 -0,01 0,05 0,46 0,13 0,56 0,50 

2019  
(прогноз за 
результатам
и лінійного 

тренду) 

0,75 2,52 1170,44 0,95 1,00 0,003 0,32 0,36 -0,36 0,37 0,15 0,71 0,57 

Примітка: розроблено автором 
 

Результатом регресійного аналізу є значення шуканих коефіцієнтів та 

значення R-квадрат, яке наближається до 1, підтверджує якість сформованої 

моделі. Нами було враховано отримане значення на перетині рядка «Y-

перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та на перетині граф «Мінлива X1-Х12» і 

«Коефіцієнти», розраховано прогнозне значення показника У (Івоз) для 2014-

2020 рр. Прогнозне значення показника У (Івоз) для 2014-2020 рр. розраховано 

шляхом співставлення отриманих значень коефіцієнтів за регресійною 

таблицею та розрахунків даних коефіцієнтів на 2014-2020 рр. (значення 

коефіцієнтів на 2019-2020 рр. було розраховано за функцією СРЗНАЧ), тобто 

на підставі рівняння регресії (формула 3.2):  
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,    (3.2) 

 

де Yj – шукане значення показника для j-ої групи; 

Aj – коефіцієнт регресійного рівняння для j-тої групи;  

Х1…Хjin – коефіцієнт регресійного рівняння для j-тої групи і-того 

показника та n-нного періоду;  

B1…Bjin – розраховане значення для j-ої групи i-ого показника та n-нного 

періоду;  

m – кількість показників j-тої групи.  

Наприклад, за результатами аналізу для визначення показника YІвоз на 

2019 р. було сформовано таке регресійне рівняння: YІвоз = 0,694+(-

0,082×Х1)+0,0004×Х2+0,00×Х3+0,00×Х4+(-0,326×Х6)+0,289×Х8+0,00×Х10+ 

+0,00×Х11+0,00×Х12=0,713. Під Х1…Х12 використано значення показників, 

що наведено в табл. 3.10. Як бачимо, прогноз на підставі кореляційно-

регресійного аналізу відповідає отриманим значенням показника Івоз за 

функцією СРЗНАЧ. При здійсненні регресійного аналізу було виключено 

фактор впливу Х5, Х7, Х9 на У.  

Для прогнозування показників використання основних засобів 

використано статистичну функцію Excel – ПРЕДСКАЗ. Використання функції 

ПРЕДСКАЗ дозволило нам спрогнозувати обрані показники на 2019-2020 рр., 

що наведені в табл. 3.10, рис. 3.5.  

 
Рис. 3.5. Динаміка прогнозування показників використання основних засобів за 

функцією Excel – ПРЕДСКАЗ для ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2020 рр.  
Примітка: розроблено автором  
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Як бачимо, прогнозний показник Івоз у 2018-2019 рр. мав однакове 

значення та у 2020 р. відносно 2019 р. він виріс на 1,56%. Щодо інших 

показників, то їх прогнозні значення у 2019-2020 рр. були змінними. 

Також було побудовано лінію тренду для обраних показників, що 

дозволило сформувати рівняння на діаграмі та винести на діаграму величину 

достовірності апроксимації (R). Величина достовірності апроксимації R 

повинна дорівнювати 1 або бути близькою до даного значення, що підтверджує 

хороший збіг розрахованої лінії тренду з вихідними даними, забезпечить 

точність прогнозу. Відповідно до лінійного тренду здійснено прогнозний 

розрахунок шуканих показників на 2019 р., але величина достовірності 

апроксимації є низькою і тому було прийнято рішення про не доцільність 

здійснення прогнозу на 2020 р. (Додаткок В, рис. В.1-В.7). Зауважимо, що 

значення прогнозованого Івоз у 2019 р. відповідало значенню, що отримано на 

підставі функції ПРЕДСКАЗ.  

Загалом, у 2019 р. прогнозне значення ефективності використання 

основних засобів дещо зменшується та у 2020 р. відбувається його зростання. 

Нами визначено, що більш достовірні прогнозні розрахунки отримано на 

підставі функції ПРЕДСКАЗ, оскільки відповідають реаліям діяльності 

підприємства та підтверджуються достовірністю показника детермінації R, 

який наближається до 1.  

Для розрахунку прогнозу показників управління основними засобами 

підприємства було розподілено показники таким чином: У – Іуоз; Х1 – 

фондовіддача (Фв); Х2 – фондомісткість (Фм); Х3 – матеріаловіддача (Мв); Х4 

– коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно); Х5 – рентабельність 

(збитковість) основних засобів (Роз); Х6 – рентабельність реалізованої 

продукції (Ррп); Х7 – рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз); Х8 – абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів (Асп); 

Х9 – продуктивність праці (Пп); Х10 – коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 

(табл. 3.11).  
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Таблиця 3.11 

Матриця отриманих значень прогнозу для показників управління основними 

засобами ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2020 рр. (функція СРЗНАЧ, 

кореляційно-регресійний аналіз, функція ПРЕДСКАЗ, лінійний тренд)  

Показники 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 У 

Іуоз Фв Фм Мв Квно Роз Ррп Ревоз Асп Пп Кав 

2014-2020 
(Іуоз, 

прогнозний 
за 

кореляційно-
регресійним 

аналізом) 
2014 1,23 0,70 1,44 0,001 1,03 -1,97 -0,03 0,01 -0,02 6,13 13,12 0,73 
2015 0,21 0,92 1,08 0,06 1,05 -0,64 -0,01 0,01 -0,01 6,89 14,10 0,67 
2016 0,52 0,42 2,37 0,04 1,06 -1,21 -0,14 0,01 -0,06 19,79 5,23 0,63 
2017 0,57 0,65 1,53 0,43 1,07 -2,79 -0,05 0,01 -0,04 16,76 7,54 0,42 
2018 0,60 0,41 2,46 0,39 1,04 -1,55 -0,04 0,01 -0,01 15,89 7,78 0,67 

2019 (прогноз 
за функцією 

СРЗНАЧ) 
0,62 0,62 1,78 0,19 1,05 -1,63 -0,05 0,01 -0,03 13,09 9,55 0,62 

2020 (прогноз 
за функцією 

СРЗНАЧ) 
0,50 0,61 1,84 0,22 1,05 -1,56 -0,06 0,01 -0,03 14,48 8,84 0,60 

2019 (прогноз 
за функцією 
ПРЕДСКАЗ) 

0,35 0,65 1,77 0,22 1,05 -1,34 -0,06 0,01 -0,03 14,36 9,12 

 

2020 (прогноз 
за функцією 
ПРЕДСКАЗ) 

0,26 0,66 1,76 0,23 1,06 -1,24 -0,06 0,01 -0,03 14,78 8,98 

2019 (прогноз 
за 

результатами 
лінійного 
тренду) 

0,35 0,37 2,52 0,53 1,06 -2,02 -0,07 0,01 -0,03 21,91 4,38 

Примітка: розроблено автором 

  

За результатами застосування функції СРЗНАЧ на ТОВ «Сватівська олія» 

отримано прогнозне значення У та відповідні значення Х. За прогнозними 

даними бачимо зростання у 2019 р. відносно 2018 р. Іуоз на 4,17% та його 

скорочення у 2020 р. проти 2019 р. на 19,45%. Динаміка інших показників була 

доволі змінною.  

За результатами кореляційного аналізу було встановлено взаємозв’язок 

між У та різними показниками, крім таких: Х1 – фондовіддача (Фв); Х3 – 

матеріаловіддача (Мв); Х4 – коефіцієнт використання наявного обладнання 

(Квно); Х5 – рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз); Х7 – рівень 

ефективності використання основних засобів (Ревоз); Х8 – абсолютна сума 

прибутку на одну гривню основних засобів (Асп); Х9 – продуктивність праці 

(Пп) (Додаткок В, табл. В.2). Врахувавши дані кореляційного аналізу складено 



205 
 
таблицю регресійного аналізу, отримано значення шуканих коефіцієнтів та 

значення R-квадрат, яке наближається до 1 та підтверджує якість сформованої 

моделі. На підставі врахування отриманого значення на перетині рядка «Y-

перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та на перетині граф «Мінлива X1-Х10» і 

«Коефіцієнти» розраховано прогнозне значення для шуканого показника Іуоз 

шляхом використання отриманих значень коефіцієнтів та відповідних 

розрахункових даних у 2014-2020 рр. (формула 3.2). Наприклад, за 

результатами аналізу для визначення показника YІуоз на 2019 р. було 

сформовано таке регресійне рівняння: YІуоз = (-0,562)+0,273×Х2+(-

1,394×Х6)+0,065×Х10=0,624. Під Х1…Х10 використано значення показників, 

що наведено в табл. 3.11. У 2019 р. та 2020 р. спостерігається поступове 

скорочення Іуоз, що свідчить про зниження ефективності у майбутніх періодах. 

Зазначимо, що при здійсненні регресійного аналізу було виключено фактор 

впливу Х1, Х3, Х4, Х5, Х7, Х8, Х9 на У.  

Використано статистичну функцію Excel – ПРЕДСКАЗ для 

прогнозування показників управління основними засобами на підприємстві 

(табл. 3.11, рис. 3.6). У 2019 р. відносно 2018 р. спостерігається скорочення 

прогнозного Іуоз на 40,90% та у 2020 р. проти 2019 р. таке скорочення 

становило 25,42%. Отримані дані також засвідчили негативну динаміку інших 

показників у 2019-2020 рр.  

 

Рис. 3.6. Динаміка прогнозування показників управління основними засобами 

за функцією Excel – ПРЕДСКАЗ для ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2020 рр.  
Примітка: розроблено автором  
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Для 2019 р. було здійснено прогноз на підставі використання 

сформованого рівняння на діаграмі за результатами побудованої лінії тренду 

для обраних показників, що також дозволило винести на діаграму величину 

достовірності апроксимації (R). Величина достовірності апроксимації R не 

відповідає нормативному значенню, що підтверджує відсутність збігу 

розрахованої лінії тренду з вихідними даними. Здійснено прогнозний 

розрахунок шуканих показників на 2019 р. відповідно до отриманого рівняння 

на лінії тренду, але величина достовірності апроксимації є низькою і тому було 

прийнято рішення про не доцільність здійснення прогнозу на 2020 р. 

(Додаткок В, рис. В.8-В.13). Шукане значення Іуоз за результатами 

використання рівняння на лінії тренду було таким як прогнозне значення 

відповідно до функції ПРЕДСКАЗ, але інші значення показників за 2019 р. 

відрізняються.  

В цілому, у 2019-2020 рр. прогнозне значення ефективності управління 

основними засобами зменшилося. Більш достовірні прогнозні розрахунки 

отримано на підставі функції ПРЕДСКАЗ, адже результати отримані на підставі 

її використання відповідають фінансовому стану, показникам діяльності 

підприємства, підтверджуються достовірністю показника детермінації R, який 

наближається до 1.  

Для розрахунку прогнозу показників фінансово-господарської діяльності 

підприємства було сформовано показники таким чином: У – вартість основних 

засобів (Воз); Х1 – первісна вартість основних засобів (Пвоз); Х2 – знос 

основних засобів (Зоз); Х3 – середньооблікова чисельність штатних працівників 

(СЧшп); Х4 – товарна продукція (ТП); Х5 – чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп); Х6 – собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) (Срп); Х7 – валовий прибуток (збиток) 

(ВП(ВЗ)); Х8 – чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)); Х9 – 

операційні витрати (крім амортизації) (ОВ); Х10 – амортизаційні відрахування 

(Ав) (табл. 3.12).   
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Застосування функції СРЗНАЧ дозволило нам спрогнозувати показники 

фінансово-господарської діяльності на 2019-2020 рр. для ТОВ «Сватівська 

олія». Відповідно до отриманих значень можемо відзначити, що у 2019 р. 

відносно 2018 р. відбулися наступні зміни: вартість основних засобів (Воз) 

скоротилася на 55,53%; первісна вартість основних засобів (Пвоз) скоротилася 

на 56%; знос основних засобів (Зоз) мав скорочення на 56,13%; 

середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп) зросла на 4%; 

товарна продукція (ТП) скоротилася на 47,84%; чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) знизився на 28,41%; частка 

собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (Срп) знизилася на 

30,24%; валовий прибуток (ВП) виріс на 2,08%; виросла сума чистого 

фінансового результату: збитку (З) на 5,59%; зменшилися операційні витрати 

(крім амортизації) (ОВ) на 25,04%; скоротилися амортизаційні відрахування 

(Ав) на 29,17%. Проте, прогнозні дані на 2020 р. мають покращення, але також 

було отримано збиток.  

Щодо результатів кореляційного аналізу, то було встановлено 

кореляційний взаємозв’язок між шуканим показником та обраними факторами, 

крім таких: Х3 – середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп); 

Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)); Х8 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (П(З)) (Додаткок В, табл. В.3). Нами було враховано 

кореляційний зв'язок для побудови регресійної таблиці. Результатом 

регресійного аналізу є значення шуканих коефіцієнтів та значення R-квадрат, 

яке наближається до 1 та підтверджує якість сформованої моделі. Врахувавши 

отримане значення на перетині рядка «Y-перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та 

на перетині граф «Мінлива X1-Х10» і «Коефіцієнти» було розраховано 

прогнозне значення показника У (вартість основних засобів (Воз)) за формулою 

3.2, яке у 2019 р. скоротилося та у 2020 р. виросло (табл. 3.12). Наприклад, за 

результатами аналізу для визначення показника YВоз на 2019 р. було 

сформовано таке регресійне рівняння: YВоз = 3,57692E-09+1×Х1+(-

1×Х2)+0,00×Х4+7,35722E-14×Х5+0,00×Х6+(-1,67991E-13×Х9)+0,00×Х10= 
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=189463,200. Під Х1…Х10 використано значення показників, що наведено в 

табл. 3.12. Зауважимо, що при здійсненні регресійного аналізу було виключено 

фактор впливу Х3, Х7, Х8 на У.  

Також використано статистичну функцію Excel – ПРЕДСКАЗ, що 

дозволило спрогнозувати показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства на 2019-2020 рр. Проаналізуємо отримані значення на 2019 р.: 

вартість основних засобів підвищилася відносно 2018 р. на 2,45% (рис. 3.7); 

обсяг товарної продукції виріс на 4,87% відносно 2018 р.; чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підвищився на 8,83% проти 2018 р.; 

валовий прибуток скоротився на 5,38% проти 2018 р.; отримано чистий 

фінансовий результат: збиток. За 2020 р. спостерігається подібна динаміка 

проаналізованих показників.  

 
Рис. 3.7. Динаміка прогнозування показників фінансово-господарської 

діяльності за функцією Excel – ПРЕДСКАЗ для ТОВ «Сватівська олія» у 2014-

2020 рр.  
Примітка: розроблено автором  

 

На підставі використання лінійного тренду побудовано лінію тренду, 

сформовано рівняння на діаграмі для всіх обраних показників та розраховано 

прогноз на 2019 р. На діаграму винесено величину достовірності апроксимації 

(R), яка не відповідає нормативному значенню і підтверджує відсутність збігу 

розрахованої лінії тренду з деякими вихідними даними (Додаткок В, рис. В.14-

В.19). Вище означене дозволило здійснити прогнозний розрахунок шуканих 

показників на 2019 р. відповідно до отриманого рівняння на лінії тренду, але, 

враховуючи величину достовірності апроксимації, було прийнято рішення про 
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не доцільність здійснення прогнозу на 2020 р. Розраховані значення прогнозних 

показників на 2019 р. наведені в табл. 3.12.  

Отже, у 2019-2020 рр. прогнозне значення ефективності фінансово-

господарської діяльності дещо покращилося, але підприємство залишається 

збитковим. За основу було взято прогнозні розрахунки отримані на підставі 

функції ПРЕДСКАЗ, адже вони відображають реальний фінансовий стан, 

показники діяльності підприємства, а також підтверджено достовірністю 

показника детермінації R, який наближається до 1.   

За результатами розрахованих показників прогнозу ефективності 

управління основними засобами на 2019-2020 рр. та їх порівняння із 

показниками попередніх періодів можна зазначити, що на ТОВ «Сватівська 

олія» відбудеться незначне покращення показників використання та управління 

основними засобами, фінансово-господарської діяльності, але існує потреба до 

виходу зі стану збитковості, що матиме позитивний вплив на всі сфери 

діяльності аналізованого підприємства.  

Доцільним є також розрахунок прогнозної рейтингової оцінки управління 

основними засобами на підприємстві за 2019-2020 рр. Порядок рейтингової 

оцінки управління основними засобами будемо здійснювати відповідно до 

третього етапу і до сформованої нами матриці з вихідними даними для кожної 

групи показників, матриці з еталонним значенням для кожної групи, матриці з 

новими значеннями для кожної групи, рейтингової оцінки управління 

основними засобами для трьох груп показників, визначення місця в рейтингу 

для рейтингової оцінки управління основними засобами за 2014-2018 рр. 

додаємо до визначених значень прогнозні значення на 2019-2020 рр., які 

отримані за результатами розрахунку прогнозу за статистичною функцією 

Excel – ПРЕДСКАЗ (Додаткок Г, табл. Г.1-Г.3). Порядок розрахунку прогнозної 

рейтингової оцінки управління основними засобами на підприємстві за 2019-

2020 рр. наведений в Додатку Г, табл. Г.1-Г.8. Отже, нами було отримано 

прогнозну рейтингову оцінку управління основними засобами для трьох груп 
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показників та визначено місце в рейтингу на 2019-2020 рр., що наведено в 

табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 

Визначення місця в рейтингу для рейтингової оцінки управління основними 

засобами на ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз)  
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Рвозn 3,457 3 3,458 3 3,461 3 3,461 3 3,462 3 3,461 3 3,462 3 
Руозn 2,995 2 2,983 2 3,043 2 3,030 2 2,981 2 2,966 2 2,971 2 
Рфгдn 2,577 1 2,492 1 2,892 1 2,850 1 2,891 1 2,895 1 2,899 1 

Примітка: розроблено автором 

 

З даних видно, що у 2019-2020 рр. ситуація у порівнянні з 2018 р. не 

змінилася, тобто перше місце в рейтингу займає рейтинг за показниками 

фінансово-господарської діяльності, друге місце – рейтинг за показниками 

управління основними засобами, що підтверджує незначне покращення та третє 

місце – рейтинг за показниками використання основних засобів. На 

підприємстві ТОВ «Сватівська олія» за 2019-2020 рр. ситуація щодо 

рейтингової оцінки управління основними засобами та визначення місця в 

рейтингу не змінилася, тобто спостерігається погіршення. Отже, базуючись на 

розрахованому значенні прогнозної рейтингової оцінки управління основними 

засобами на підприємстві на 2019-2020 рр., визначеній динаміці зміни 

рейтингової оцінки за аналізований та прогнозний періоди було з’ясовано, що 

не відбудеться покращення управління основними засобами, тобто 

спостерігається погіршення стану управління та його незадовільний рівень. 

Представлені результати рейтингової оцінки управління основними засобами, 

здійснена діагностика управління основними засобами, використання основних 

засобів, стану фінансово-господарської діяльності є свідченням необхідності 

з’ясування причин погіршення, формування способів покращення.  
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Враховуючи узагальнення результатів щодо розрахованого прогнозу 

ефективності управління основними засобами за трьома групами показників, 

результатів прогнозної рейтингової оцінки на 2019-2020 рр. слід прийняти 

рішення про доцільність врахування в роботі підприємства отриманих даних, 

оскільки управління основними засобами в прогнозованих періодах є 

неефективним. 

Останнім етапом є аналіз причин погіршення ефективності управління 

основними засобами та розробка рекомендацій для покращення результатів в 

майбутньому. Серед причин погіршення ефективності управління основними 

засобами на підприємстві є: відсутність інструментів здійснення управління 

основними засобами; нестабільність фінансового становища, збитковість 

функціонування; нераціональне використання основних засобів; зношеність 

обладнання; повільна заміна зношених інструментів; екстенсивне використання 

обладнання; простої обладнання; низький рівень ефективності використання 

основних засобів; низький рівень продуктивності праці; значний рівень зносу 

основних засобів; надмірне зростання витрат порівняно з чистим доходом від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

Нами запропоновано для ТОВ «Сватівська олія» такі способи підвищення 

ефективності управління основними засобами в прогнозованих періодах: 

налагодити фінансове становище та вийти зі стану збитковості; зменшити 

плинність кадрів; нарощувати обсяги товарної продукції та покращити її збут; 

коригувати ціни на продукції, аналізувати роботу конкурентів, що сприятиме 

зростанню чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 

валового прибутку; скоротити витрати на виробництво та збут продукції; 

раціонально використовувати основні засоби; впровадити інструменти 

управління основними засобами; використовувати все наявне обладнання або 

здати його в оренду; впроваджувати методи мотивації персоналу; підвищити 

забезпеченість персоналу необхідним обладнанням; підвищувати кваліфікацію 

працівників; замінити зношене обладнання; використовувати обладнання 

відповідно до встановлених строків.  



213 
 

Це дасть змогу уникнути ситуації погіршення ефективності, прийняти до 

уваги виявлені причини погіршення, негативні фактори, своєчасно їх 

ліквідувати, забезпечити поступове зростання виробничо-господарської 

діяльності в прогнозних періодах.  

На підприємстві ТОВ «Сватівська олія» за результатами рейтингової 

оцінки, проведеного прогнозу показників використання основних засобів, 

показників управління основними засобами, показників фінансово-

господарської діяльності було з’ясовано, що у 2019-2020 рр. відбудеться 

незначне покращення використання основних засобів, погіршення управління 

та часткове зростання результатів фінансово-господарської діяльності, оскільки 

було отримано збиток та загалом ситуація із управлінням основними засобами є 

негативною. Тому необхідно вжити заходів для покращення фінансового стану 

підприємства, що матиме вплив на використання та управління основними 

засобами та їх покращення, в свою чергу, сприятиме поліпшенню ситуації із 

фінансовою, інвестиційною, виробничою, господарською діяльністю, 

уникненню ситуації банкрутства.  

Одночасно проаналізуємо використання МППЕУОЗППГ на прикладі 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014 -2018 рр. 

Послідовність реалізації МППЕУОЗППГ буде такою як на ТОВ «Сватівська 

олія».  

Нами також було проаналізовано та враховано дані першого і другого 

етапів, які наведені в підрозділах 1.2-2.2-2.3 дисертаційної роботи. Далі 

переходимо до третього етапу – рейтингова оцінка управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі.  

Нами проводено рейтингову оцінку управління основними засобами за 

2014-2018 рр. на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (Додаток Д, 

табл. Д.1-Д.9). Відповідно до отриманих результатів можна відзначити, що 

ефективність виробничо-господарської діяльності, використання основних 

засобів, управління використанням основних засобів дещо покращилися. Щодо 

місця в рейтингу, то перше місце займає група показників фінансово-
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господарської діяльності, друге місце – група показників управління основними 

засобами, третє місце – група показників використання основних засобів 

(рис. 3.8). Проте, існує негативний вплив факторів ринкового середовища на 

діяльність підприємства, що позначається на стані основних засобів, 

фінансових показниках і доцільним є прийняття рішення щодо впровадження 

напрямів покращення управління основними засобами, що вплине на 

результати виробничо-господарської діяльності. В цілому, отримані значення 

рейтингової оцінки мають оптимальний діапазон та зростають, що дозволяє 

стверджувати про достатній рівень управління, використання основними 

засобами, фінансово-господарської діяльності, але існують певні фінансові 

труднощі, оскільки у 2018 р. було отримано збиток, що потребує відповідних 

рішень.  

 

Рис. 3.8. Рейтингова оцінка управління основними засобами на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. для трьох 

груп показників  
Примітка: розроблено автором  

 

Для підтвердження достовірності визначення рейтингової оцінок 

необхідно здійснити прогноз ефективності управління основними засобами.  

На підставі врахування результатів четвертого етапу (вибір та 

обґрунтування показників для прогнозу ефективності управління основними 

засобами), п’ятого етапу (вибір методів, методик, моделей для здійснення 

прогнозу ефективності управління основними засобами на відповідні періоди), 
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шостого етапу (побудова матриці з вихідними даними – використовуємо дані 

Додатку Д, табл. Д.1-Д.3) переходимо до сьомого етапу – проведення 

розрахунку прогнозу ефективності управління основними засобами на 2019-

2020 рр. Було розраховано прогноз трьох груп показників для 2019-2020 рр. на 

підставі застосування функції СРЗНАЧ, кореляційно-регресійного аналізу, 

функції ПРЕДСКАЗ, лінійного тренду.  

На підставі визначених даних було згруповано та побудовано матрицю 

отриманих значень прогнозу (Додаток Е, табл. Е.1, табл. Е.3, табл. Е.5). На 

восьмому етапів проаналізуємо розраховані показники прогнозу ефективності 

управління основними засобами на 2019-2020 рр., динаміку розрахованого 

прогнозу, порівняємо із показниками попередніх періодів. В Додатку Е, 

табл. Е.1 наведено розрахунок прогнозу для групи показників використання 

основних засобів.  

Відповідно до результатів функції СРЗНАЧ бачимо, що у 2019-2020 рр. 

відбудеться скорочення прогнозного показника Івоз та у 2020 р. проти 2019 р. 

він дещо підвищиться на 9,94%, але у 2019 р. відносно 2018 р. відбулося 

скорочення на 26,36% (Додаток Е, табл. Е.1).  

За результатами використання кореляційно-регресійного аналізу було 

визначено кореляційний зв'язок між У та заданими величинами Х. Відсутній 

зв'язок із такими показниками: Х1 – фондомісткість (Фм); Х4 – коефіцієнт 

зносу основних засобів (Кз). На підставі врахованого кореляційного зв'язку 

здійснено регресійний аналіз, побудовано регресійну таблицю. Отримане 

значення R-квадрат наближається до 1 та підтверджує якість сформованої 

моделі. Нами було враховано отримане значення на перетині рядка «Y-

перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та на перетині граф «Мінлива X1-Х12» і 

«Коефіцієнти» (Додаток Е, табл. Е.2). Відповідно до результатів аналізу для 

визначення показника YІвоз на 2019 р. нами сформовано регресійне рівняння та 

далі здійснено розрахунок прогнозного значення показника на 2014-2020 рр. 

(для визначення показника YІвоз на 2019 р. було отримано таке регресійне 

рівняння: YІвоз = (-0,762)+(-0,0003×Х2)+0,00×Х3+0,00×Х5+0,00×Х6+ 
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+0,00×Х7+0,00×Х8+(-0,006×Х9)+1,271×Х10+0,00×Х11+2,416×Х12=0,724). Під 

Х1…Х12 використано значення показників, що наведено в Додатку Е, табл. Е.1. 

Прогноз на підставі кореляційно-регресійного аналізу відповідає отриманим 

значенням показника Івоз за функцією СРЗНАЧ.   

Показники використання основних засобів також було спрогнозовано 

шляхом використання статистичної функції Excel – ПРЕДСКАЗ. Прогнозні 

показники на 2019-2020 рр. наведені в Додатку Е, табл. Е.1, рис. 3.9. Як бачимо, 

прогнозний показник Івоз у 2018-2019 рр. зростав та у 2020 р. відносно 2019 р. 

зростання становило 13,15% та у 2019 р. відносно 2018 р. зростання склало 

21,62%. Інші показники у 2019-2020 рр. мали змінне значення.  

 

Рис. 3.9. Динаміка прогнозування показників використання основних засобів за 

функцією Excel – ПРЕДСКАЗ для ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» у 2014-2020 рр.  
Примітка: розроблено автором  

 

Нами побудовано лінію тренду для обраних показників, сформовано 

рівняння на діаграмі та винесено на діаграму величину достовірності 

апроксимації (R). Показник апроксимації R повинен дорівнювати 1 або бути 

близьким до даного значення, що підтверджує хороший збіг розрахованої лінії 

тренду з вихідними даними. На підставі використання лінійного тренду 

здійснено прогнозний розрахунок шуканих показників на 2019 р., але величина 

достовірності апроксимації є низькою і тому було прийнято рішення про не 

доцільність здійснення прогнозу на 2020 р. (Додаток Е, табл. Е.1, рис. Е.1-Е.7). 
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Значення прогнозованого Івоз у 2019 р. відносно 2018 р. підвищилося на 

21,62%. 

Можна відзначити, що у 2019 р. шукане прогнозне значення ефективності 

використання основних засобів покращується та у 2020 р. відбувається теж 

зростання. Встановлено, що більш достовірні прогнозні розрахунки одержано 

на підставі функції ПРЕДСКАЗ (підтверджено достовірністю показника 

детермінації R, який наближається до 1), які відповідають реаліям діяльності 

аналізованого підприємства.  

Розрахунок прогнозу за показниками управління основними засобами 

підприємства наведено в Додатку Е, табл. Е.3 відповідно до сформованих 

показників. 

Шляхом застосування функції СРЗНАЧ на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» визначено прогнозне значення У та відповідних 

значень Х. У 2019 р. відносно 2018 р. показник Іуоз скоротився на 10,99% та 

його скорочення у 2020 р. проти 2019 р. становило 24,17% (Додаток Е, 

табл. Е.3). Інші показники також мали змінну динаміку у 2019-2020 рр.  

На підставі здійсненого кореляційного аналізу було встановлено 

взаємозв’язок між У та різними показниками, крім таких: Х1 – фондовіддача 

(Фв); Х3 – матеріаловіддача (Мв); Х5 – рентабельність (збитковість) основних 

засобів (Роз); Х6 – рентабельність реалізованої продукції (Ррп); Х7 – рівень 

ефективності використання основних засобів (Ревоз); Х8 – абсолютна сума 

прибутку на одну гривню основних засобів (Асп); Х9 – продуктивність праці 

(Пп) (Додаток Е, табл. Е.4). Відповідно до результатів кореляційного аналізу 

сформовано таблицю регресійного аналізу, отримано значення шуканих 

коефіцієнтів та значення R-квадрат. Значення R-квадрат наближається до 1 та 

підтверджує якість сформованої моделі. Шляхом врахування отриманого 

значення на перетині рядка «Y-перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та на 

перетині граф «Мінлива X1-Х10» і «Коефіцієнти» розраховано прогнозне 

значення для шуканого показника Іуоз шляхом використання отриманих 

значень коефіцієнтів та відповідних розрахункових даних у 2014-2020 рр. 
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(формула 3.2). Відповідно до результатів аналізу для визначення показника 

YІуоз на 2019 р. нами сформовано регресійне рівняння (для визначення 

показника YІуоз на 2019 р. було отримано таке регресійне рівняння: YІуоз = (-

476,221)+3,887×Х2+467,206×Х4+0,054×Х10=0,691). Під Х1…Х10 використано 

значення показників, що наведено в (Додаток Е, табл. Е.3). Прогнозне значення 

Іуоз у 2019 р. відносно 2018 р. скоротилося на 35,08% та у 2020 р. проти 2019 р. 

скорочення становило 14,17%.  

Застосування статистичної функції Excel – ПРЕДСКАЗ дозволило нам 

здійснити прогнозування показників управління основними засобами на 

підприємстві (Додаток Е, табл. Е.3). За 2019 р. відносно 2018 р. шуканий 

показник Іуоз зменшився на 42,96%, а також у 2020 р. скорочення становило 

18,68% відносно 2019 р. Щодо інших показників, то вони у 2019-2020 рр. мали 

змінну динаміку.   

За результатами побудованої лінії тренду для обраних показників було 

також здійснено прогноз у 2019 р. На діаграму було винесено величину 

достовірності апроксимації (R), яка не відповідає нормативному значенню, що 

підтверджує відсутність збігу розрахованої лінії тренду з вихідними даними 

(Додаток Е, рис. Е.8-Е.13). Нами отримано прогнозний розрахунок шуканих 

показників на 2019 р. відповідно до отриманого рівняння на лінії тренду, але 

величина достовірності апроксимації є низькою і тому було прийнято рішення 

про не доцільність здійснення прогнозу на 2020 р. Прогнозований показник 

Іуоз відповідно до рівняння на лінії тренду був таким як прогнозне значення, 

що отримане за функцією ПРЕДСКАЗ, але інші значення показників за 2019 р. 

відрізняються.   

У 2019-2020 рр. значення ефективності управління основними засобами 

зменшиться та достовірні прогнозні розрахунки отримано на підставі функції 

ПРЕДСКАЗ, що підтверджено достовірністю показника детермінації R, який 

наближається до 1. Результати отримані на підставі її використання 

відповідають фінансовому стану, аналізованим показникам діяльності.  
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Також було здійснено прогноз для показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

(Додаток Е, табл. Е.5).  

Нами було здійснено прогнозний розрахунок показників фінансово-

господарської діяльності на 2019-2020 рр. на підставі застосування функції 

СРЗНАЧ для ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». Враховуючи 

отримані прогнозні дані на 2019 р. можна відзначити, що відносно 2018 р. 

вартість основних засобів зменшилася на 56,73%, середньооблікова чисельність 

штатних працівників виросла на 5,27%, обсяг товарної продукції виріс на 

0,20%, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився 

на 17,59%, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

скоротилася на 22,17%, валовий прибуток виріс на 33,71%, операційні витрати 

(крім амортизації) скоротилися на 18,33%, амортизаційні відрахування 

знизилися на 1,35%, у 2019-2020 рр. планується отримання прибутку 

(Додаток Е, табл. Е.5). Щодо прогнозних даних на 2020 р., то бачимо позитивні 

зрушення.  

Відповідно до результатів кореляційного аналізу, то визначено, що 

відсутній кореляційний взаємозв’язок між шуканим показником та такими 

показниками: Х3 – середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп); 

Х7 – валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)); Х8 – чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (П(З)) (Додаток Е, табл. Е.6). Враховуючи кореляційний 

зв'язок побудовано регресійну таблицю та визначено значення шуканих 

коефіцієнтів, значення R-квадрат (наближається до 1, підтверджує якість 

сформованої моделі). Далі враховуючи отримане значення на перетині рядка 

«Y-перетин» і шпальти «Коефіцієнти» та на перетині граф «Мінлива X1-Х10» і 

«Коефіцієнти» було розраховано прогнозне значення показника У (вартість 

основних засобів (Воз)) за формулою 3.2 (для визначення показника YВоз на 

2019 р. було отримано таке регресійне рівняння: YВоз = (-

49713,008)+0,697×Х1+0,00×Х2+(-0,007×Х4)+0,071×Х5+(-0,083×Х6)+0,00×Х9+ 

+0,00×Х10=390057,000). За 2019 р. вартість основних засобів (Воз) відносно 
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2018 р. скоротилася на 56,73%, але у 2020 р. відбулося зростання на 6,73% 

відносно 2019 р. (Додаток Е, табл. Е.5). Крім того, для визначення показника 

YВоз  нами сформовано регресійне рівняння та під Х1…Х10 маємо на увазі 

значення показників, що наведено в Додатку Е, табл. Е.5.  

Слід відзначити, що прогноз показників фінансово-господарської 

діяльності підприємства на 2019-2020 рр. на підставі використання 

статистичної функції Excel – ПРЕДСКАЗ дало змогу отримати більш точні дані. 

Зокрема, у 2019 р. проти 2018 р. було отримано такі дані: вартість основних 

засобів скоротилася на 13,45%; середньооблікова чисельність штатних 

працівників виросла на 1,24%; товарна продукція виросла на 0,29%; чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) скоротився на 3,89%; 

відбулося скорочення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) на 4,9%; валовий прибуток (збиток) підвищився на 7,38%; у 2019-

2020 рр. було отримано збиток; операційні витрати (крім амортизації) 

скоротилися на 4,05%; амортизаційні відрахування мали скорочення на 0,20%. 

За 2020 р. відбулися деякі позитивні зрушення у порівнянні з 2019 р. 

(Додаток Е, табл. Е.5). 

Також було використано лінійний тренд для побудови лінії тренду, 

формування рівняння на діаграмі для всіх обраних показників та розрахунку 

прогнозу на 2019 р. Нами було винесено на діаграму величину достовірності 

апроксимації (R) та з’ясовано, що вона не відповідає встановленому 

нормативному значенню та свідчить про відсутність збігу розрахованої лінії 

тренду з деякими вихідними даними (Додаток Е, рис. Е.14-Е.19). Виходячи з 

отриманих значень величини достовірності апроксимації було здійснено 

прогноз шуканих показників лише на 2019 р. та визначено не доцільність 

здійснення прогнозу на 2020 р. Усі отримані значення прогнозних показників 

на 2019 р. за групою показників фінансово-господарської діяльності наведено в 

Додатку Е, табл. Е.5.  

Таким чином можемо відзначити, що у 2019 р. спостерігається деяке 

погіршення за показниками фінансово-господарської діяльності, але у 2020 р. 
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відбувається незначне покращення. Проте, у 2019-2020 рр. підприємство 

отримає збиток. Більш точними вважаються прогнозні розрахунки отримані на 

підставі функції ПРЕДСКАЗ (підтверджено достовірністю показника 

детермінації R, який наближається до 1), адже вони відповідають 

проаналізованим показникам діяльності підприємства.  

Слід підсумувати, що загальний прогноз ефективності управління 

основними засобами на 2019-2020 рр. по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» відобразив змінну динаміку та незначне 

погіршення за групою показників управління основними засобами, покращення 

за групою показників використання основних засобів, за групою показників 

фінансово-господарської діяльності. Однак, слід вжити заходів до покриття 

збитків у 2019-2020 рр., що сприятиме покращенню показників діяльності 

підприємства.  

Перейдемо до розрахунку прогнозної рейтингової оцінки управління 

основними засобами на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 

2019-2020 рр. З урахуванням третього етапу МППЕУОЗППГ,  

тобто порядку здійснення рейтингової оцінки управління основними засобами, 

нами так само сформовано: матриці з вихідними даними для  

кожної групи показників; матриці з еталонним значенням для кожної групи; 

матриці з новими значеннями для кожної групи; дані рейтингової оцінки 

управління основними засобами для трьох груп показників; визначення місця в 

рейтингу для рейтингової оцінки управління основними засобами  

за 2014-2018 рр. До зазначених вище матриць додано прогнозні значення на 

2019-2020 рр., що одержано відповідно до результатів розрахунку  

прогнозу за статистичною функцією Excel – ПРЕДСКАЗ (Додаток Д, 

табл. Д.10-Д.17). Сама послідовність розрахунку прогнозної рейтингової оцінки 

управління основними засобами на 2019-2020 рр. зображена в Додатку Д, 

табл. Д.10-Д.17. На 2019-2020 рр. було отримано прогнозну рейтингову оцінку 

управління основними засобами для трьох груп показників та визначено місце в 

рейтингу (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14 

Визначення місця в рейтингу для рейтингової оцінки управління основними 

засобами на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 

2019-2020 рр. (прогноз)  
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Рвозn 3,455 3 3,451 3 3,451 3 3,450 3 3,460 3 3,457 3 3,458 3 
Руозn 2,996 2 2,989 2 3,033 2 3,027 2 3,034 2 3,016 2 3,016 2 
Рфгдn 2,549 1 2,607 1 2,616 1 2,655 1 2,497 1 2,513 1 2,497 1 

Примітка: розроблено автором 
 

Зазначимо, що у 2019-2020 рр. не спостерігається змін ситуації та 

значення рейтингової оцінки були ж такими як у 2018 р. Тому зроблені нами 

висновки за розрахунками у 2014-2018 рр. підтверджуються. Для покращення 

показників у 2019-2020 рр. необхідно вжити заходів щодо підвищення 

ефективності управління основними засобами та надалі з’ясування причини 

погіршення, сформувати способи покращення.  

Нами було розраховано прогноз ефективності управління основними 

засобами за трьома групами показників, отримано прогнозне значення 

рейтингової оцінки на 2019-2020 рр. та прийнято рішення про необхідність 

подальшого врахування отриманих даних на підприємстві для більш 

ефективного управління основними засобами в прогнозних періодах.  

Проаналізовано причини погіршення ефективності управління основними 

засобами в майбутньому відповідно до результатів за функцією ПРЕДСКАЗ та 

виділено наступні: зменшення обсягу основних засобів у 2019 р.; плинність 

кадрів; прийняття неефективних рішень у виробничо-господарській діяльності, 

що призвело до зниження чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) у 2019 р.; на ефективність управління вплинув нестійкий 

фінансовий стан, адже у 2019-2020 рр. отримано збиток; неефективність рішень 

в управлінні та використанні основних засобів.  
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Задля подолання означених проблем на аналізованому підприємстві слід 

використати такі способи підвищення ефективності управління основними 

засобами: оновлювати зношені основні засоби; своєчасно ліквідовувати 

спрацьоване обладнання; забезпечити працівників сучасним устаткуванням та 

здійснювати постійне навчання, мотивувати персонал; доцільно нарощувати 

обсяги виробництва продукції, скорочувати витрати та коригувати ціну, 

розширювати ринки збуту; необхідно покращити фінансовий стан, залучити 

кредитні ресурси, інвестиції для покращення ефективності управління та 

виділення коштів на даний процес.  

В цілому, врахування виявлених причин погіршення ефективності 

управління основними засобами, дії факторів, вжиття заходів до їх ліквідації 

сприятиме відновленню виробничо-господарської діяльності у 2019-2020 рр.  

Для ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» сформувалася 

більш краща ситуація, ніж на ТОВ «Сватівська олія» у 2019-2020 рр. Отримані 

прогнозні дані за показниками використання основних засобів, показниками 

управління основними засобами, показниками фінансово-господарської 

діяльності, результати рейтингової оцінки дозволяють стверджувати, що у 

2020 р. ефективність управління основними засобами матиме високий рівень та 

відбудеться покращення використання основних засобів, незначний спад 

ефективності управління, зростання результатів фінансово-господарської 

діяльності. Поряд з цим, необхідно покращувати показники фінансового стану, 

ліквідувати збиток, що гарантуватиме зростання ефективності управління, 

використання основних засобів та вплине на інвестиційну, фінансову, 

виробничо-господарську діяльність.  

Отже, методичний підхід до прогнозування ефективності управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі є доцільним для 

практичного використання на обраних для дослідження підприємствах, що 

засвідчують результати аналізу. Даний МППЕУОЗППГ дозволив нам здійснити 

прогнозний розрахунок показників використання основних засобів, показників 

управління основними засобами, показників фінансово-господарської 
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діяльності та запропонувати способи покращення ефективності управління 

основними засобами, передбачити проблеми в майбутньому, вплив негативних 

факторів, вжити заходів до їх ліквідації, визначити причини погіршення 

ефективності управління, покращити результативність виробничо-

господарської діяльності. Перевагою даного МППЕУОЗППГ є його простота, 

зрозумілість, адаптованість до роботи підприємств переробної галузі. Тому 

проведені розрахунки підтвердили, що удосконалений МППЕУОЗППГ дав 

змогу сформувати заходи для запобігання порушення ефективності управління, 

можливих відхилень від отримання бажаних показників, оптимізувати роботу, 

вдосконалити управління основними засобами, розробити та прийняти 

ефективні управлінські рішення, обрати інструментарій для подальшого 

управління, що підтверджує важливість та доцільність управління, його 

важливу роль в підвищенні показників виробничо-господарської діяльності. 

Крім того, підприємства переробної галузі матимуть змогу впровадити за умови 

відсутності такі інструменти, як систему і механізм управління використанням 

основних засобів підприємств переробної галузі (сформовані у підрозділі 1.3), 

модель управління основними засобами підприємств переробної галузі 

(запропонована у підрозділі 3.1), що вплине на управління і використання 

основних засобів та, як результат, на отримання прибутку, виробничу, 

господарську, фінансову, інвестиційну діяльність, інформаційне, кадрове, 

технічне забезпечення, загальну ефективність функціонування.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

В результаті проведеного дослідження було сформульовано такі 

висновки:  

1. Встановлено, що актуальним питанням для підприємств переробної 

галузі є організація та здійснення управління, адже даний процес є складним та 

впливає на роботу структурних підрозділів, раціональне використання ресурсів, 



225 
 
роботу працівників, виробництво продукції. Також, в умовах змінності 

ринкового середовища, існує потреба в управлінні основними засобами, що 

можливе на підставі впровадження відповідних інструментів, моделей, методів, 

етапів управління, які сприятимуть систематизації, визначенню послідовності 

управління, організації, плануванню, координації, моніторингу, контролю дій, 

узгодженості роботи підрозділів, розробці ефективних рішень.  

2. Проаналізувавши та узагальнивши підходи вчених щодо управління 

основними засобами, удосконалено модель управління основними засобами 

підприємств переробної галузі шляхом використання процесного, 

комплексного підходів, врахування змін ринкового середовища, специфіки 

роботи підприємств та впроваджується на підставі реалізації взаємопов’язаних 

елементів, блоків. Практичне використання моделі управління на 

підприємствах дозволяє визначити недоліки процесу управління, рекомендації 

до покращення управління, впровадити сформовані рекомендації, подолати 

негативні тенденції, досягти результативного управління основними засобами.  

3. На підставі здійсненої оцінки результативності управління 

використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі визначено 

результативність використання, управління основними засобами, ефект від 

впровадження інструментів управління. Обґрунтовано доцільність здійснення 

прогнозування результатів від управління основними засобами для визначення 

проблем та шляхів їх розв’язання на майбутні періоди, що дозволить 

побудувати модель, яка відповідає реальним можливостям підприємства та 

отримати дані для подальшого використання, управління основними засобами. 

За результатами прогнозних розрахунків існує можливість коригування 

управлінської діяльності в напрямі управління основними засобами.  

4. Розроблені рекомендації щодо удосконалення методичного підходу до 

прогнозування ефективності управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі, що сформований відповідно до схеми взаємопов’язаних 

етапів, передбачає використання рейтингової оцінки, пакету аналізу та 

вбудованих функцій Excel. На підставі використання методичного підходу 
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здійснюється прогнозний розрахунок трьох груп показників шляхом 

кореляційно-регресійного аналізу, застосування функції ПРЕДСКАЗ, функції 

СРЗНАЧ, лінійного тренду, що дозволило визначити рівень ефективності 

управління основними засобами, напрямки покращення роботи в майбутніх 

періодах, передбачити можливі зміни стану основних засобів, нарощувати 

результати виробничої, господарської діяльності, уникнути збитковості.  

5. Методичний підхід до прогнозування ефективності управління 

основними засобами на підприємствах переробної галузі було апробовано на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ТОВ «Сватівська олія». На 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» загальний прогноз 

ефективності управління основними засобами на 2019-2020 рр. має змінну 

динаміку та відбудеться незначне погіршення за групою показників управління 

основними засобами, покращення за групою показників використання основних 

засобів, за групою показників фінансово-господарської діяльності. На 

ТОВ «Сватівська олія» у 2019-2020 рр. відбудеться незначне покращення 

показників використання та погіршення управління основними засобами, 

покращення фінансово-господарської діяльності, але існує потреба до виходу зі 

стану збитковості, підвищення ефективності управління. На даних 

підприємствах слід вжити заходи до підвищення ефективності управління 

основними засобами, що сприятиме покращенню показників діяльності.  

6. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних підприємствах переробної 

галузі (Додаток И).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано в працях: (Колісник, 

2017; Колісник, 2018b; Колісник, 2019a; Колісник, 2020c).  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі. За результатами дослідження 

сформульовано такі основні висновки та рекомендації:  

1. Дослідивши підходи вчених до визначення сутності понять «основні 

засоби», «управління підприємством», «управління основними засобами», 

запропоновано власне визначення дефініції «управління основними засобами 

підприємств», яке запропоновано розглядати як систему взаємопов’язаних 

елементів, що направлена на організацію процесів формування, оновлення, 

використання основних засобів, планування, регулювання, моніторинг, 

контроль, прогнозування, оптимізацію та реорганізацію їх використання, 

продовження терміну корисної служби, прийняття дієвих управлінських рішень 

шляхом використання методів управління, що має за мету зростання 

конкурентоспроможності, отримання економічного ефекту, забезпечення 

довгострокового стабільного функціонування, досягнення намічених темпів 

зростання за умови врахування змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 

загроз, ризиків, внутрішніх можливостей та наявного потенціалу підприємств, 

достатності інформаційного забезпечення.  

2. Проаналізувавши підходи науковців до визначення факторів впливу на 

управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі, 

виявлено їх недоліки та удосконалено науково-методичний підхід до 

визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі. В даному підході враховано специфіку 

функціонування підприємств переробної галузі, особливості управління та 

використання основних засобів, виділено внутрішні та зовнішні фактори 

впливу на ефективність управління, в результаті чого визначено можливі 

витрати від впливу факторів, наведено шляхи їх подолання, нейтралізації, 

виділено резерви підвищення ефективності управління.   
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3. Вивчення результатів дослідження наукових розробок та підходів 

вчених щодо використання механізму та системи управління основними 

засобами підприємств дозволило удосконалити алгоритм побудови та 

впровадження системи і механізму управління використанням основних засобів 

підприємств переробної галузі шляхом виділення етапів, які охоплюють 

прогнозування, планування, організацію, мотивацію, моніторинг, контроль, 

координацію, оцінку результатів. На підставі реалізації системного, 

процесного, ситуаційного, функціонального, вибіркового підходів було 

побудовано систему і механізм управління. Їх апробація сприяла підвищенню 

результативності управління основними засобами.   

4. Надано авторське визначення понять: «система управління 

використанням основних засобів підприємств», яке містить набір підсистем, 

елементів та дій, реалізація яких дозволить визначити завдання та мету, 

організувати процес управління основними засобами на підставі впливу 

керуючої підсистеми на керовану, фінансового, програмного, технічного 

забезпечення, що гарантуватиме підвищення ефективності використання 

основних засобів, перетворення ресурсів, інформації в забезпеченість 

обладнанням, продукцію, отримання доходу; «механізм управління 

використанням основних засобів підприємств», який розглянуто як складову 

системи управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, 

ресурсне забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) та 

підсистеми, що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, 

створити умови для виконання завдань, сформованої мети, коригувати 

внутрішні фактори, які здійснюють вплив на управління та використання 

основних засобів. Впровадження даних інструментів управління на 

підприємствах переробної галузі дозволить підвищити ефективність управління 

основними засобами, розробляти та приймати управлінські рішення, досягти 

бажаних результатів та економічного ефекту.  

5. Аналіз загальних економічних показників функціонування та 

ефективності використання основних засобів показав, що у 2018 р. порівняно з 
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2017 р. спостерігається покращення на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», але надалі необхідно підвищувати ефективність 

використання основних засобів, здійснювати управління ними, що матиме 

вплив на досягнення бажаних результатів. У 2018 р. порівняно з 2017 р. 

відбулося зниження ефективності використання основних засобів та показників 

фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Сватівська олія», тобто 

спостерігається підвищення фондомісткості на 60,60%, фондоозброєності на 

66,51%, зниження фондовіддачі на 37,74%; на Дочірньому підприємстві з 

іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» відбулося зростання фондомісткості 

на 29,61%, фондоозброєності на 24,09%, скорочення фондовіддачі на 22,85%.  

6. Удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки 

результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 

переробної галузі, який передбачає застосування збалансованого, інтегрального 

підходів, реалізується шляхом дотримання послідовності дій, що передбачає 

використання методу регресійного аналізу для розрахунку інтегрального 

показника результативності управління використанням основних засобів. 

Даний підхід апробовано на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ТОВ «Сватівська олія», що дозволило оцінити результативність управління 

використанням основних засобів, ефективність впровадження інструментів 

управління, визначити переваги та недоліки управління, впровадити заходи з 

покращення ефективності управління, коригувати управлінську діяльність.  

7. На основі аналізу досліджень науковців щодо використання та 

управління основними засобами удосконалено модель управління основними 

засобами підприємств переробної галузі. Дана модель розроблена в результаті 

використання процесного, комплексного підходів, на підставі визначення 

специфіки діяльності підприємств, дослідження зовнішнього середовища, 

складається із послідовності взаємопов’язаних блоків та є інструментом 

управління основними засобами. Впровадження моделі управління основними 

засобами на підприємствах переробної галузі дозволяє здійснити управління 

основними засобами, виявити негативні тенденції та їх подолати, виявити 



230 
 
ризики та загрози, використати комплекс заходів покращення процесу 

управління, що позначиться на результативності управління, показниках 

використання основних засобів, виробничої, господарської, фінансової 

діяльності, гарантуватиме успішне функціонування.   

8. Удосконалено методичний підхід до прогнозування ефективності 

управління основними засобами на підприємствах переробної галузі, який 

розроблено на підставі дотримання взаємопов’язаних етапів та реалізується 

шляхом використання пакету аналізу та вбудованих функцій Excel, здійснення 

рейтингової оцінки, що дозволяє розрахувати прогнозні значення показників 

використання основних засобів, показників управління основними засобами, 

показників фінансово-господарської діяльності. Запропонований підхід 

апробовано на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», 

ТОВ «Сватівська олія», що дало змогу спрогнозувати ефективність управління 

основними засобами, передбачити проблеми в майбутньому, визначити 

причини зниження ефективності управління, обрати та впровадити 

інструментарій управління основними засобами, запропонувати способи 

покращення процесу управління, що матиме вплив на показники діяльності 

підприємств.    
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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Аналіз структури та динаміки основних засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2014 рік 

Земельні ділянки 4370           4370      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 177984 43979 3200   5 5 4659    181179 48633   11736 1739 

Машини та обладнання 189367 78608 7128   828 794 10442    195667 88256   3720 1391 
Транспортні засоби 26061 16653 646   1475 917 2272    25323 18008   5452 3596 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 18315 9689 85   46 43 1405    18354 11051   3 3 

Інші основні засоби 137 137          137 137     Разом 416234 149066 11059   2354 1759 18778    424939 166085   20911 6729 
2015 рік 

Земельні ділянки 4370           4370      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 181178 48633 2730     4916    183908 53549   12180 2438 

Машини та обладнання 195668 88256 11099   1838 1222 10644    204929 97678   498 498 
Транспортні засоби 25232 18007 3237   4902 3547 1939    23567 16399   629 575 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 18352 11052 737   208 188 1398    18881 12262   9 9 

Інші основні засоби 137 137          137 137     Разом 424938 166085 17803   6948 4957 18897    435792 180025   13316 35220 
2016 рік 

Земельні ділянки 4370           4370      271 
 



272 
 

Продовження табл. А.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 183908 53549 3577   121 74 4351    187364 57826   2573 705 

Машини та обладнання 204929 97678 15353   2773 1460 11140    217509 107358   539 537 
Транспортні засоби 23567 16399 7552   3071 2380 2253    28048 16272   473 459 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 18883 12262 1838   16 16 1338    20705 13584   11 10 

Інші основні засоби 137 137          137 137     Разом 435794 180025 28320   5981 3930 19082    458133 195177   3596 1711 
2017 рік 

Земельні ділянки 4370           4370      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 187364 57826 6959     4459    194323 62285   2130 101 

Машини та обладнання 217509 107358 10499   1411 1334 11524    226597 117548   921 45 
Транспортні засоби 28048 16272 9229   391 381 2832    36886 18723   1768 83 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 20705 13584 1792   101 100 1318    22396 14802     

Інші основні засоби 137 137 1         138 137     Разом 458133 195177 28480   1903 1815 20133    484710 213495   4846 229 
2018 рік 

Земельні ділянки 4370   11318  14      15674      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 194323 62285 12571 764188 236879 12144 134 3700  -69320 -12990 889618 289740   2130 90 

Машини та обладнання 226597 117548 38829 199021 61691 891 793 12732  -60981 -21114 402575 170064   510  Транспортні засоби 36886 18723 412 25412 7877 1943 1553 5129  -8191 -8250 52576 21926   2136 381 
Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 22396 14802 518 20771 6439 222 196 1264  -10556 -12180 32907 10129     
Інші основні засоби 138 137  73 23     -88 -37 123 123     Разом 484710 213495 52330 1020783 312909 15214 2676 22825  -149136 -54571 1393473 491982   4776 471 

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця А.2 

Аналіз структури та динаміки основних засобів ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2014 рік 

Земельні ділянки 184           184      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 95899 41823 3390   628 171 1625    98611 43277     

Машини та обладнання 26146 12698 3648   23 17 1780    29771 14461     Транспортні засоби 535 311 25   11 9 66    549      Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 371 194 79   6 6 43    444      

Багаторічні насадження 36 30      1    36 31     Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 600 600 483   425 55 111    658 656     

Разом 123771 55656 7625   1093 258 3626    130303 59024     2015 рік 
Земельні ділянки 184                 Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 98661 43277 1281     1885    99942 45162     
Машини та обладнання 29771 14461 2936   34 14 2417    32673 16864     Транспортні засоби 549 368 361     129    910 497     Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 444 231 150     56    594 287     
Багаторічні насадження 36 31      1    36 32     Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 658 656 365   287 34 113    736 735     
Разом 130303 59024 5093   321 48 4601    135075 63577     2016 рік 

Земельні ділянки 215           215      273 
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Продовження табл. А.2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 248116 123781 2650     5733    250766 129514     

Машини та обладнання 900557 827348 6223   4833 4748 9309    901947 831909     Транспортні засоби 53433 52157    2993 2991 447    50440 49623     Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 7228 6631 139   4 4 121    7363 6748     

Багаторічні насадження 1463 1282      5    1463 1287     Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 736 236 241   59 59 241    918 918     

Разом 1211748 1011945 9253   7889 7802 15856    1213112 1019999     2017 рік 
Земельні ділянки 215           215      Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 250766 129514 519   992 592 5996    250293 134918     
Машини та обладнання 901947 831909 8937   123179 122533 9781    787705 719157     Транспортні засоби 50440 49623    216 211 336    50224 49748     Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 7363 6748 159   737 731 147    6785 6164     
Багаторічні насадження 1463 1287      9    1463 1296     Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 918 918 116   71 71 116    963 963     
Разом 1213112 1019999 9731   125195 124138 16385    1097648 912246     2018 рік 

Земельні ділянки 215   -100        115      Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 250293 134918 323 397245 210675   6048    647861 351641     

Машини та обладнання 787705 719157 697 653711 586508 3556 3333 9375    1438557 1311707     Транспортні засоби 50224 49748  2224 629 3507 3507 257    48941 47127     Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 6785 6164 16 605 453   140    7406 6757     

Багаторічні насадження 1463 1296  2041 1822   10    3504 3128     Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 963 963 117   42 42 117    1038 1038     

Разом 1097648 912246 1153 1055726 80087 7105 6882 15947    2147422 1721398     
Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт ТОВ «Сватівська олія») 
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Таблиця А.3 

Аналіз структури та динаміки основних засобів Дочірнього підприємства з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс» у 

2014-2018 рр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2014 рік 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 157 17 1197     8    1354 25     Машини та обладнання 56 31 41   5 5 7    92 33     Транспортні засоби 889 550 53   414 70 102    801 582     Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 582 346 253   6 1 66    829 411     Малоцінні необоротні матеріальні активи 225 25 6   6      281 25     Інші необоротні матеріальні активи 50 6 36   2 2 80    84 84     Разом 1959 975 1642   160 78 263    3441 1160     2015 рік 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 1354 25 1877   286 27 28    2945 26     Машини та обладнання 92 33 155   5 2 35    242 66     

Транспортні засоби 801 582 1124   541 45
7 174    1384 299     

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 829 411 315   165 26 172    979 557     Малоцінні необоротні матеріальні активи 281 25 405   102 64 248    584 209     Інші необоротні матеріальні активи 84 84 7     7    91 91     
Разом 3441 1160 3883   1099 57

6 664    6225 1248     
2016 рік 

Будинки, споруди та передавальні пристрої 2945 26 176   100  122    3021 148     Машини та обладнання 242 66 180   6  66    416 132     
Транспортні засоби 1384 299 632   154 13

4 289    1862 454     
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 979 557 64   18 2 97    1025 652     275 
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Продовження табл. А.3  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 584 209 211   3 3 148    792 354     

Інші необоротні матеріальні активи 91 91 25   7  18    109 109     Разом 6225 1248 1288   288 139 740    7225 1849     2017 рік 
Будинки, споруди та передавальні 

пристрої 3021 148 3215     146    6236 294     
Машини та обладнання 416 132 1667   11 4 317    2072 445     Транспортні засоби 1862 454    167 44 347    1695 757     Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 1025 652      105    1025 757     
Малоцінні необоротні матеріальні 

активи 792 354 131   2 2 113    921 465     
Інші необоротні матеріальні активи 109 109 24     19    133 128     Разом 7225 1849 5037   180 50 1047    12082 2846     2018 рік 
Будинки, споруди та передавальні 

пристрої 6236 294      85    6236 379     
Машини та обладнання 2072 445 64   1550 410 283    586 318     Транспортні засоби 1695 757 16   341 237 320    1370 840     Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 1025 757 179   20 10 110    1184 857     
Малоцінні необоротні матеріальні 

активи 921 465 113   77 76 132    957 521     
Інші необоротні матеріальні активи 133 128 55   23  24    165 149     Разом 12082 2846 427   2011 736 954    10498 3064     

Примітка: складено автором на основі (Офіційний сайт Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс»)  
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Аналіз показників групи використання основних засобів підприємства 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр.  
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 

Фондоозброєність (Фо) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) 0,80 0,78 0,87 0,86 0,92 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,05 0,04 0,001 -0,11 0,49 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,02 0,005 0,04 0,65 0,04 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,09 0,07 0,01 -0,62 -0,01 

Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,10 0,15 0,11 0,13 0,15 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних 
засобів (Кев) 0,24 0,16 0,65 0,54 0,53 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних 
засобів (Ків) 0,31 0,40 0,51 0,47 0,49 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  

 

Таблиця Б.2 

Аналіз показників групи управління основними засобами підприємства 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 
Матеріаловіддача (Мв) 0,001 0,06 0,04 0,43 0,39 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,03 1,05 1,06 1,07 1,04 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -1,97 -0,64 -1,21 -2,79 -1,55 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,03 -0,01 -0,14 -0,05 -0,04 
Рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз) 
0,0088 0,01 0,01 0,009 0,005 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних 
засобів (Асп) 

-0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,01 

Продуктивність праці (Пп) 6,13 6,89 19,79 16,76 15,89 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 13,12 14,10 5,23 7,54 7,78 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
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Таблиця Б.3 

Аналіз показників групи кадрового забезпечення підприємства 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 
Кадрове забезпечення 

Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 3,75 3,31 3,95 0,66 1,03 
Коефіцієнт звільнення кадрів (Кзк) 1,56 9,27 3,29 1,66 4,11 
Коефіцієнт плинності кадрів (Кплк) 0,98 14,90 9,46 3,19 6,85 

Рентабельність витрат на персонал (Рвп) -0,03 -0,01 -0,37 -0,18 -0,12 
Продуктивність праці (Пп) 6,13 6,89 19,79 16,76 15,89 

Показник прибутковості персоналу (Ппп) -4,28 -1,51 -19,50 -21,73 -16,18 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  

 

Таблиця Б.4 

Аналіз показників групи фінансового та інвестиційного забезпечення 

підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 

Фінансове та інвестиційне забезпечення 
Коефіцієнт оборотності основних засобів 

(фондовіддача) (Кооз) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк) 0,10 0,12 0,11 0,12 0,06 
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних 

коштів (Кспвк) 0,11 0,14 0,13 0,13 0,06 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових 
ресурсів (Кевфр) -0,016 -0,01 -0,059 -0,03 -0,01 

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими 
коштами (Кзвок) 0,22 0,06 -0,43 -0,15 -0,029 

Коефіцієнт фінансової автономії (коефіцієнт 
концентрації власного капіталу) (Кфа) 0,90 0,88 0,89 0,88 0,94 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) 0,29 0,06 -0,30 -0,13 -0,03 
Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Частка довгострокових фінансових інвестицій в 
активах (Чдфі) 0,0006 0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 

Коефіцієнт реінвестування прибутку (Крп) -0,73 -341,45 98,98 75,66 85,90 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  

 

 

 

 



279 
 

Таблиця Б.5 

Аналіз показників групи виробничого та технічного забезпечення підприємства 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 
Виробниче та технічне забезпечення 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,03 -0,01 -0,14 -0,05 -0,04 
Рентабельність діяльності (Рд) -1,39 -0,27 -5,26 -2,23 -1,06 

Рентабельність виробництва (Рв) 116,95 114,18 101,68 111,00 105,98 
Рентабельність власного капіталу (Рвк) -1,69 -0,57 -5,85 -3,38 -1,51 

Рентабельність операційної діяльності (Род) 1,06 0,41 -5,13 -20,00 -4,24 
Рентабельність активів (Ра) -1,52 -0,51 -5,37 -3,00 -1,40 

Рентабельність (збитковість) основних засобів 
(Роз) -1,97 -0,64 -1,21 -2,79 -1,55 

Продуктивність праці (Пп) 6,13 6,89 19,79 16,76 15,89 
Матеріаловіддача (Мв) 0,001 0,06 0,04 0,43 0,39 

Матеріаломісткість (Мм) 303,45 283,30 22,58 24,44 2,55 
Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 
Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 

Коефіцієнт використання наявного обладнання 
(Квно) 1,03 1,05 1,06 1,07 1,04 

Коефіцієнт змінності (Кз) 0,10 0,15 0,11 0,13 0,15 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних 

засобів (Ків) 0,31 0,40 0,51 0,47 0,49 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  

 

Таблиця Б.6 

Аналіз показників групи інформаційного забезпечення підприємства 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

Показники аналізу групи забезпечення основних засобів 
Інформаційне забезпечення 

Показник ефективності програмного 
забезпечення управління основними 

засобами (Пепз) 
-0,05 -0,01 -0,07 -0,101 -0,06 

Показник витрат часу на аналіз та 
передачу інформації для управління 

основними засобами (Пві) 
0,40 0,41 0,46 0,38 0,36 

Показник комп’ютеризації виробництва 
(Пкв) 32,00 30,20 30,40 33,44 34,72 

Показник доступності інформації (Пді) 0,01 0,09 0,10 0,21 0,53 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
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Таблиця Б.7 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи використання 

основних засобів підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи використання основних засобів 

R-квадрат = 0,998  
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для 

групи використання основних засобів) Yвоз 8,40 

Показники групи використання основних засобів (розрахункові дані 
зазначено в табл. Б.1) 

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних показників групи 

використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) А1 B1 -0,60 

Фондоозброєність (Фо) А2 B2 0,001 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) А3 B3 -0,02 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) А4 B4 3,07 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) А5 B5 8,98 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) А6 B6 -0,01 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) А7 B7 0,61 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) А8 B8 0,52 

Коефіцієнт змінності (Кз) А9 B9 8,04 
Коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів 

(Кев) А10 B10 6,06 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів 
(Ків) А11 B11 -0,59 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Б.8 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи управління 

основними засобами підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи управління основними засобами 

R-квадрат = 0,956 
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння для 

групи управління основними засобами) Yуоз 4,016 

Показники групи управління основними засобами 
(розрахункові дані зазначено в табл. Б.2)  

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних показників групи 
управління основними засобами 

Фондомісткість (Фм) А1 B1 -0,38 
Матеріаловіддача (Мв) А2 B2 0,53 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) А3 B3 -0,02 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) А4 B4 0,36 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) А5 B5 0,50 
Рівень ефективності використання основних засобів (Ревоз) А6 B6 3,93 
Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів 

(Асп) А7 B7 0,57 
Продуктивність праці (Пп) А8 B8 0,19 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) А9 B9 0,22 
Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Б.9 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи кадрового 

забезпечення підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи кадрового забезпечення  

R-квадрат = 0,841 
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного 
рівняння для групи кадрового забезпечення) Yкз 4,08 

Показники групи кадрового забезпечення 
(розрахункові дані зазначено в табл. Б.3) 

Коефіцієнти регресійного 
рівняння для відповідних 

показників групи кадрового 
забезпечення 

Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) А1 B1 0,39 
Коефіцієнт звільнення кадрів (Кзк) А2 B2 0,91 
Коефіцієнт плинності кадрів (Кплк) А3 B3 -0,40 

Рентабельність витрат на персонал (Рвп) А4 B4 0,06 
Продуктивність праці (Пп) А5 B5 -0,01 

Показник прибутковості персоналу (Ппп) А6 B6 -0,15 
Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Б.10 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи фінансового та 

інвестиційного забезпеченням підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-

2018 рр.  
Показники розрахунку інтегрального показника групи фінансового та інвестиційного забезпечення 

R-квадрат = 0,975 
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 

(Кооз) (коефіцієнт регресійного рівняння для групи 
фінансового та інвестиційного забезпечення) 

Yфіз 2,01 

Показники групи фінансового та інвестиційного забезпечення 
(розрахункові дані зазначено в табл. Б.4) 

Коефіцієнти регресійного 
рівняння для відповідних 

показників групи фінансового та 
інвестиційного забезпечення 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Ккпк) А1 B1 0,26 
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів 

(Кспвк) А2 B2 1,05 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів 
(Кевфр) А3 B3 6,33 

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами 
(Кзвок) А4 B4 1,05 

Коефіцієнт фінансової автономії (коефіцієнт концентрації 
власного капіталу) (Кфа) А5 B5 1,18 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) А6 B6 -0,98 
Коефіцієнт фінансового левериджу (Кфл) (не 

використовували у розрахунках, оскільки довгострокові 
зобов’язання і забезпечення рівні 0,00) 

А7 B7 0,00 

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах 
(Чдфі) А8 B8 0,19 

Коефіцієнт реінвестування прибутку (Крп) А9 B9 0,00187 
Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Б.11 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи виробничого та 

технічного забезпечення підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи виробничого та технічного забезпечення 

R-квадрат = 0,865  
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння 
для групи виробничого та технічного забезпечення) Yвтз 3,01 

Показники групи виробничого та технічного забезпечення 
(розрахункові дані зазначено в табл. Б.5) 

Коефіцієнти регресійного рівняння для 
відповідних показників групи 

виробничого та технічного забезпечення 
Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) А1 B1 5,21 

Рентабельність діяльності (Рд) А2 B2 -0,21 
Рентабельність виробництва (Рв) А3 B3 0,02 

Рентабельність власного капіталу (Рвк) А4 B4 -0,03 
Рентабельність операційної діяльності (Род) А5 B5 0,03 

Рентабельність активів (Ра) А6 B6 0,02 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) А7 B7 -0,11 

Продуктивність праці (Пп) А8 B8 -0,02 
Матеріаловіддача (Мв) А9 B9 -0,15 

Матеріаломісткість (Мм) А10 B10 -0,004 
Фондомісткість (Фм) А11 B11 -0,15 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) А12 B12 -1,37 
Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) А13 B13 1,33 

Коефіцієнт змінності (Кз) А14 B14 1,65 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів 

(Ків) А15 B15 0,23 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Б.12 

Показники для розрахунку інтегрального показника групи інформаційного 

забезпечення підприємства ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника групи інформаційного забезпечення 

R-квадрат = 0,959 
Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння 

для групи інформаційного забезпечення) Yіз 2,08 

Показники групи інформаційного забезпечення 
(розрахункові дані зазначено в табл. Б.6) 

Коефіцієнти регресійного 
рівняння для відповідних 

показників групи 
інформаційного 

забезпечення 
Показник ефективності програмного забезпечення 

управління основними засобами (Пепз) А1 B1 1,93 

Показник витрат часу на аналіз та передачу 
інформації для управління основними засобами (Пві) А2 B2 0,43 

Показник комп’ютеризації виробництва (Пкв) А3 B3 0,04 
Показник доступності інформації (Пді) А4 B4 -0,55 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Б.13 

Показники для розрахунку інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів підприємства ТОВ «Сватівська 

олія» у 2014-2018 рр. 
Показники розрахунку інтегрального показника результативності управління використанням 

основних засобів 
R-квадрат = 0,947 

Фондовіддача (Фв) (коефіцієнт регресійного рівняння 
для інтегрального показника) Y0 2,96 

Інтегральні показники 
(розрахункові дані зазначено в табл. 2.23) 

Коефіцієнти регресійного рівняння 
для відповідних інтегральних 

показників 
Інтегральний показник використання основних засобів Івоз С1 0,64 
Інтегральний показник управління основними засобами Іуоз С2 0,02 

Інтегральний показник кадрового забезпечення Ікз С3 0,51 
Інтегральний показник фінансового та інвестиційного 

забезпечення Іфіз С4 1,24 

Інтегральний показник виробничого та технічного 
забезпечення Івтз С5 -0,02 

Інтегральний показник інформаційного забезпечення Ііз С6 0,94 
Примітка: розроблено автором  
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ДОДАТОК В  

 

Таблиця В.1 

Результати кореляційного аналізу для показників використання основних 

засобів ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 
У 1             Х1 0,80 1            Х2 0,61 0,85 1           Х3 0,58 0,89 0,98 1          Х4 0,50 0,75 0,84 0,87 1         Х5 -0,50 -0,75 -0,84 -0,87 -1 1        Х6 0,52 0,57 0,65 0,58 0,14 -0,14 1       Х7 -0,49 -0,17 0,16 0,19 0,47 -0,47 -0,46 1      Х8 0,41 0,10 -0,25 -0,28 -0,55 0,55 0,40 -0,99 1     Х9 -0,66 -0,98 -0,82 -0,90 -0,78 0,78 -0,48 0,03 0,03 1    Х10 0,23 -0,04 0,38 0,21 0,10 -0,10 0,47 0,04 -0,10 0,18 1   Х11 0,54 0,82 0,77 0,85 0,97 -0,97 0,10 0,35 -0,42 -0,86 -0,12 1  Х12 0,70 0,71 0,80 0,78 0,92 -0,92 0,20 0,27 -0,36 -0,65 0,36 0,85 1 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця В.2 

Результати кореляційного аналізу для показників управління основними 

засобами ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
У 1           Х1 -0,18 1          Х2 0,02 -0,98 1         Х3 -0,21 -0,33 0,29 1        Х4 -0,44 -0,07 -0,001 0,44 1       Х5 -0,50 0,19 0,01 -0,57 -0,44 1      Х6 0,06 0,68 -0,66 0,13 -0,44 0,002 1     Х7 -0,14 0,47 -0,49 -0,63 0,38 0,16 -0,32 1    Х8 -0,004 0,52 -0,45 0,12 -0,60 0,20 0,95 -0,48 1   Х9 -0,28 -0,79 0,78 0,50 0,63 -0,25 -0,78 -0,14 -0,72 1  Х10 0,15 0,85 -0,82 -0,46 -0,57 0,29 0,82 0,16 0,75 -0,99 1 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця В.3 

Результати кореляційного аналізу для показників фінансово-господарської 

діяльності ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2018 рр. 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
У 1           Х1 0,97 1          Х2 0,96 1,00 1         Х3 -0,76 -0,77 -0,76 1        Х4 0,63 0,62 0,61 -0,77 1       Х5 0,79 0,85 0,85 -0,81 0,90 1      Х6 0,83 0,89 0,90 -0,83 0,86 0,99 1     Х7 -0,08 -0,13 -0,13 -0,11 0,67 0,36 0,25 1    Х8 -0,35 -0,54 -0,58 0,27 0,001 -0,41 -0,48 0,51 1   Х9 0,87 0,88 0,87 -0,88 0,92 0,98 0,98 0,32 -0,30 1  Х10 0,74 0,87 0,89 -0,68 0,58 0,87 0,91 -0,07 -0,80 0,80 1 

Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. В.1. Динаміка лінії тренду для показника Івоз та фондомісткості (Фм) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників використання 

основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.2. Динаміка лінії тренду для фондоозброєності (Фо) та коефіцієнта 

реальної вартості основних засобів у майні підприємства (Крв) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників використання 

основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. В.3. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта зносу основних засобів (Кз) та 

коефіцієнта придатності основних засобів (Кприд) на ТОВ «Сватівська олія» у 

2014-2019 рр. (група показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.4. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта відновлення основних засобів 

(Квід) та коефіцієнта вибуття основних засобів (Квиб) на ТОВ «Сватівська 

олія» у 2014-2019 рр. (група показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. В.5. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта приросту основних засобів 

(Кпр) та фондовіддачі (Фв) на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група 

показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.6. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта змінності (Кз) та коефіцієнта 

екстенсивного використання основних засобів (Кев) на ТОВ «Сватівська олія» 

у 2014-2019 рр. (група показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. В.7. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта інтенсивного використання 

основних засобів (Ків) на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група 

показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.8. Динаміка лінії тренду для Іуоз та фондовіддачі (Фв) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. В.9. Динаміка лінії тренду для фондомісткості (Фм) та матеріаловіддачі 

(Мв) на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.10. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта використання наявного 

обладнання (Квно) та рентабельності (збитковості) основних засобів (Роз) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  
 

  
Рис. В.11. Динаміка лінії тренду для рентабельності реалізованої продукції 

(Ррп) та рівня ефективності використання основних засобів (Ревоз) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.12. Динаміка лінії тренду для абсолютної суми прибутку на одну гривню 

основних засобів (Асп) та продуктивності праці (Пп) на ТОВ «Сватівська олія» 

у 2014-2019 рр. (група показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. В.13. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта амортизаційної віддачі (Кав) 

на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 



292 
 

  
Рис. В.14. Динаміка лінії тренду для вартості основних засобів (Воз) та 

первісної вартості основних засобів (Пвоз) на ТОВ «Сватівська олія» у 2014-

2019 рр. (група показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
 

 
Рис. В.15. Динаміка лінії тренду для зносу основних засобів (Зоз) та 

середньооблікової чисельності штатних працівників (СЧшп) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.16. Динаміка лінії тренду для товарної продукції (ТП) та чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) на ТОВ «Сватівська 

олія» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. В.17. Динаміка лінії тренду для собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (Срп) та валового прибутку (збитку) (ВП(ВЗ)) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. В.18. Динаміка лінії тренду для чистого фінансового результату: прибуток 

(збиток) (П(З)) та операційних витрат (крім амортизації) (ОВ) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. В.19. Динаміка лінії тренду для амортизаційних відрахувань (Ав) на 

ТОВ «Сватівська олія» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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ДОДАТОК Г 
 

Таблиця Г.1 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників використання 

основних засобів ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. 

(прогноз)) (Aвозin)  

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

(прогноз за  
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 2,20 2,33 

Фондоозброєність (Фо) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 735,69 795,84 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у 

майні підприємства (Крв) 0,80 0,78 0,87 0,86 0,92 0,88 0,89 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 0,77 0,79 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 0,23 0,21 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,05 0,04 0,001 -0,11 0,49 0,20 0,23 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,02 0,005 0,04 0,65 0,04 0,03 -0,01 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,09 0,07 0,01 -0,62 -0,01 0,01 0,05 

Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 0,50 0,46 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,10 0,15 0,11 0,13 0,15 0,13 0,13 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних 
засобів (Кев) 0,24 0,16 0,65 0,54 0,53 0,52 0,56 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних 
засобів (Ків) 0,31 0,40 0,51 0,47 0,49 0,49 0,50 

Івоз 0,67 0,71 0,76 0,67 0,75 0,75 0,76 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
 

Таблиця Г.2 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників управління 

основними засобами ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. 

(прогноз)) (Aуозin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 0,65 0,66 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 1,77 1,76 
Матеріаловіддача (Мв) 0,001 0,06 0,04 0,43 0,39 0,22 0,23 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,03 1,05 1,06 1,07 1,04 1,05 1,06 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -1,97 -0,64 -1,21 -2,79 -1,55 -1,34 -1,24 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,03 -0,01 -0,14 -0,05 -0,04 -0,06 -0,06 
Рівень ефективності використання основних засобів (Ревоз) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів (Асп) -0,02 -0,01 -0,06 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03 
Продуктивність праці (Пп) 6,13 6,89 19,79 16,76 15,89 14,36 14,78 

Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 13,12 14,10 5,23 7,54 7,78 9,12 8,98 
Іуоз 1,23 0,21 0,52 0,57 0,60 0,35 0,26 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  
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Таблиця Г.3 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників фінансово-

господарської діяльності ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. 

(прогноз)) (Aфгдin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
(прогноз за функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів 

(Воз) 71279 71498 193113 185402 426024 436481,40 518820,80 

Первісна вартість основних 
засобів (Пвоз) 130303 135075 1213112 1097648 2147422 2348443,35 2816353,80 

Знос основних засобів (Зоз) 59024 63577 1019999 912246 1721398 1911961,95 2297533,00 
Середньооблікова 

чисельність штатних 
працівників (СЧшп) 

320 302 304 301 292 290,60 286,20 

Товарна продукція (ТП) 28 2082 455 4897 4641 4867,21 5682,75 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп) 
48455 65882 82869 123704 124419 135405,07 150851,49 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) (Срп) 
41434 57700 81503 111445 117395 128759,37 144380,69 

Валовий прибуток (збиток) 
(ВП(ВЗ)) 7021 8182 1366 12259 7024 6645,70 6470,80 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток (збиток) 

(П(З)) 
-1370 -456 -11855 -6540 -4725 -7695,03 -8596,97 

Операційні витрати (крім 
амортизації) (ОВ) 45638 57541 61233 79509 88759 92205,43 100761,91 

Амортизаційні відрахування 
(Ав) 3693 4674 15858 16414 15990 19530,87 22265,89 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ТОВ «Сватівська олія»)  

 

Таблиця Г.4 

Матриця з еталонним значенням (для трьох груп показників ТОВ «Сватівська 

олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз)) (Aмаксn) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Aмаксn 

(еталонне 
значення) 

217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 735,69 795,84 

2 група – показники управління основними засобами 
Aмаксn 

(еталонне 
значення) 

13,12 14,10 19,79 16,76 15,89 14,36 14,78 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Aмаксn 

(еталонне 
значення) 

130303,00 135075,00 1213112,00 1097648,00 2147422,00 2348443,35 2816353,80 
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Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.5 

Матриця з новими значеннями для групи показників використання основних 

засобів ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз) 

(Bвозin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,0066 0,0046 0,0037 0,0024 0,0023 0,003 0,0029 

Фондоозброєність (Фо) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у майні підприємства (Крв) 0,0037 0,0033 0,0013 0,0014 0,0009 0,0012 0,0011 
Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,0021 0,0020 0,0013 0,0013 0,0008 0,001 0,001 

Коефіцієнт придатності основних 
засобів (Кприд) 0,0025 0,0022 0,0002 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 

Коефіцієнт відновлення основних 
засобів (Квід) 0,0002 0,0001 0,000002 -0,0002 0,0005 0,0003 0,0003 

Коефіцієнт вибуття основних засобів 
(Квиб) 0,0001 0,00002 0,0001 0,0010 0,00004 0,00004 -0,00001 

Коефіцієнт приросту основних засобів 
(Кпр) 0,0004 0,0003 0,00001  -0,0010 -0,00001 0,00002 0,0001 

Фондовіддача (Фв) 0,0032 0,0039 0,0007 0,0010 0,0004 0,0007 0,0006 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,0005 0,0006 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 
Коефіцієнт екстенсивного 

використання основних засобів (Кев) 0,0011 0,0007 0,0010 0,0009 0,0005 0,0007 0,0007 
Коефіцієнт інтенсивного використання 

основних засобів (Ків) 0,0014 0,0017 0,0008 0,0007 0,0005 0,0007 0,0006 
Івоз 0,0031 0,0030 0,0012 0,0011 0,0007 0,001 0,001 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.6 

Матриця з новими значеннями для групи показників управління основними 

засобами ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз) 

(Bуозin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,05 0,07 0,02 0,04 0,03 0,05 0,04 

Фондомісткість (Фм) 0,11 0,08 0,12 0,09 0,15 0,12 0,12 
Матеріаловіддача (Мв) 0,0001 0,004 0,002 0,03 0,02 0,02 0,02 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 0,08 0,07 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -0,15 -0,05 -0,06 -0,17 -0,10 -0,09 -0,08 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,002 -0,0005 -0,007 -0,003 -0,002 -0,004 -0,004 
Рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0003 0,001 0,001 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних 
засобів (Асп) -0,001 -0,0005 -0,003 -0,002 -0,001 -0,002 -0,002 

Продуктивність праці (Пп) 0,47 0,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 1,00 1,00 0,26 0,45 0,49 0,64 0,61 
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Іуоз 0,09 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 
Примітка: розроблено автором 

 

 

Таблиця Г.7 

Матриця з новими значеннями для групи показників фінансово-господарської 

діяльності ТОВ «Сватівська олія» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз) 

(Bфгдin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів (Воз) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 0,19 0,18 

Первісна вартість основних засобів (Пвоз) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Знос основних засобів (Зоз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 0,81 0,82 

Середньооблікова чисельність штатних працівників 
(СЧшп) 

0,0025 0,0022 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 

Товарна продукція (ТП) 0,0002 0,0154 0,0004 0,0045 0,0022 0,002 0,002 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп) 
0,37 0,49 0,07 0,11 0,06 0,06 0,05 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (Срп) 

0,32 0,43 0,07 0,10 0,05 0,05 0,05 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 0,05 0,06 0,001 0,01 0,003 0,003 0,002 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)) -0,01 -0,003 -0,01 -0,01 -0,002 -0,003 -0,003 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) 0,35 0,43 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 
Амортизаційні відрахування (Ав) 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Г.8 

Рейтингова оцінка управління основними засобами на ТОВ «Сватівська олія» за 

2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз) для трьох груп показників 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 група – показники використання основних засобів 
Рвозn 3,457 3,458 3,461 3,461 3,462 3,461 3,462 

2 група – показники управління основними засобами 
Руозn 2,995 2,983 3,043 3,030 2,981 2,966 2,971 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Рфгдn 2,577 2,492 2,892 2,850 2,891 2,895 2,899 

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників використання 

основних засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-

2018 рр.) (Aвозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 

Фондоозброєність (Фо) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 

підприємства (Крв) 0,28 0,23 0,16 0,15 0,45 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,61 0,59 0,57 0,56 0,65 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,02 0,02 0,05 0,05 0,65 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,03 0,04 0,08 0,10 0,04 

Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,14 0,18 0,21 0,13 0,24 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних засобів (Кев) 0,45 0,51 0,58 0,67 0,48 
Коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів (Ків) 0,45 0,52 0,61 0,69 0,71 

Івоз 0,36 0,56 0,82 0,89 0,98 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Таблиця Д.2 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників управління 

основними засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-

2018 рр.) (Aуозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 
Матеріаловіддача (Мв) 0,12 0,13 0,13 0,10 0,09 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -4,72 51,45 -6,51 6,45 -4,37 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,01 
Рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз) 0,06 0,12 0,12 0,12 0,05 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних 
засобів (Асп) -0,05 0,52 -0,06 0,06 -0,03 

Продуктивність праці (Пп) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 144,43 136,06 162,89 150,04 161,17 

Іуоз 1,53 0,08 0,32 0,75 0,78 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  
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Таблиця Д.3 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 

2014-2018 рр.) (Aфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів (Воз) 258854 255769 262956 271215 901491 

Первісна вартість основних засобів 
(Пвоз) 424939 435794 458133 484710 1393473 

Знос основних засобів (Зоз) 166085 180025 195177 213495 491982 
Середньооблікова чисельність 
штатних працівників (СЧшп) 881 876 870 869 820 

Товарна продукція (ТП) 150928 273227 312594 280413 253630 
Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) 1617109 2663399 2474272 3112237 3162032 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (Срп) 1209918 2213918 2150785 2817872 2902676 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 407191 449481 323487 294365 259356 
Чистий фінансовий результат: 

прибуток (збиток) (П(З)) -12421 132378 -16892 17237 -25599 

Операційні витрати (крім амортизації) 
(ОВ) 1498658 2635146 2476136 3120720 3155683 

Амортизаційні відрахування (Ав) 17019 19575 19811 20743 19619 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Таблиця Д.4 

Матриця з еталонним значенням (для трьох груп показників 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр.) (Aмаксn) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Aмаксn (еталонне 

значення) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 

2 група – показники управління основними засобами 
Aмаксn (еталонне 

значення) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Aмаксn (еталонне 

значення) 1617109,00 2663399,00 2476136,00 3120720,00 3162032,00 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.5 

Матриця з новими значеннями для групи показників використання основних 

засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. 

(Bвозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 

Фондоозброєність (Фо) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у 

майні підприємства (Крв) 0,0009 0,0008 0,0005 0,0005 0,0006 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,0013 0,0014 0,0014 0,0014 0,0005 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,002 0,002 0,0019 0,0018 0,0009 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,0001 0,0001 0,00016 0,0002 0,0009 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,00003 0,00009 0,0001 0,00002 0,00008 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,0001 0,0001 0,00028 0,0003 0,00006 

Фондовіддача (Фв) 0,02 0,035 0,032 0,0379 0,0075 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,0005 0,0006 0,0007 0,0004 0,0003 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних 
засобів (Кев) 0,0015 0,0017 0,0019 0,0022 0,0007 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних 
засобів (Ків) 0,0015 0,0018 0,0020 0,0022 0,0010 

Івоз 0,0012 0,0019 0,0027 0,0029 0,0014 
Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.6 

Матриця з новими значеннями для групи показників управління основними 

засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. 

(Bуозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 

Фондомісткість (Фм) 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0006 
Матеріаловіддача (Мв) 0,0007 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 

Коефіцієнт використання наявного обладнання 
(Квно) 0,01 0,003 0,003 0,003 0,003 

Рентабельність (збитковість) основних засобів 
(Роз) -0,03 0,17 -0,02 0,02 -0,01 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,00005 0,0002 -0,00002 0,00002 -0,00003 
Рівень ефективності використання основних 

засобів (Ревоз) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0002 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню 
основних засобів (Асп) -0,0003 0,0017 -0,0002 0,0002 -0,0001 

Продуктивність праці (Пп) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 0,85 0,44 0,52 0,47 0,52 

Іуоз 0,01 0,0003 0,001 0,0023 0,0025 
Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Д.7 

Матриця з новими значеннями для групи показників фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. 

(Bфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 
3 група – показники фінансово-господарської діяльності 

Вартість основних засобів (Воз) 0,16 0,10 0,11 0,09 0,29 
Первісна вартість основних засобів (Пвоз) 0,26 0,16 0,19 0,16 0,44 

Знос основних засобів (Зоз) 0,10 0,07 0,08 0,07 0,16 
Середньооблікова чисельність штатних працівників (СЧшп) 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 

Товарна продукція (ТП) 0,09 0,10 0,13 0,09 0,08 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(ЧДрп) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
(Срп) 0,75 0,83 0,87 0,90 0,92 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 0,25 0,17 0,13 0,09 0,082 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (П(З)) -0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,008 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 
Амортизаційні відрахування (Ав) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.8 

Рейтингова оцінка управління основними засобами на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. для трьох груп показників 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 група – показники використання основних засобів 
Рвозn 3,455 3,451 3,451 3,450 3,460 

2 група – показники управління основними засобами 
Руозn 2,996 2,989 3,033 3,027 3,034 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Рфгдn 2,549 2,607 2,616 2,655 2,497 

Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.9 

Визначення місця в рейтингу для рейтингової оцінки управління основними 

засобами на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр. 

Показники 2014 Місце в 
рейтингу 2015 Місце в 

рейтингу 2016 Місце в 
рейтингу 2017 Місце в 

рейтингу 2018 Місце в 
рейтингу 

Рвозn 3,455 3 3,451 3 3,451 3 3,450 3 3,460 3 
Руозn 2,996 2 2,989 2 3,033 2 3,027 2 3,034 2 
Рфгдn 2,549 1 2,607 1 2,616 1 2,655 1 2,497 1 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.10 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників використання 

основних засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-

2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз)) (Aвозin)  

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 0,12 0,12 

Фондоозброєність (Фо) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 581,29 647,53 
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у 

майні підприємства (Крв) 0,28 0,23 0,16 0,15 0,45 0,29 0,30 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 0,40 0,40 
Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,61 0,59 0,57 0,56 0,65 0,60 0,60 
Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,02 0,02 0,05 0,05 0,65 0,47 0,57 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 0,04 0,05 
Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,03 0,04 0,08 0,10 0,04 0,09 0,10 

Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 9,29 9,51 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,14 0,18 0,21 0,13 0,24 0,22 0,24 

Коефіцієнт екстенсивного використання основних 
засобів (Кев) 0,45 0,51 0,58 0,67 0,48 0,62 0,65 

Коефіцієнт інтенсивного використання основних 
засобів (Ків) 0,45 0,52 0,61 0,69 0,71 0,80 0,87 

Івоз 0,36 0,56 0,82 0,89 0,98 1,20 1,35 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Таблиця Д.11 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників управління 

основними засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-

2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз)) (Aуозin) 

Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 9,34 9,58 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 0,12 0,11 
Матеріаловіддача (Мв) 0,12 0,13 0,13 0,10 0,09 0,12 0,12 

Коефіцієнт використання наявного обладнання (Квно) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -4,72 51,45 -6,51 6,45 -4,37 15,17 17,41 

Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,01 0,01 0,02 
Рівень ефективності використання основних засобів 

(Ревоз) 0,06 0,12 0,12 0,12 0,05 0,11 0,11 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних 
засобів (Асп) -0,05 0,52 -0,06 0,06 -0,03 0,16 0,18 

Продуктивність праці (Пп) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 308,93 317,00 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 144,43 136,06 162,89 150,04 161,17 150,91 150,90 

Іуоз 1,53 0,08 0,32 0,75 0,78 0,44 0,36 
Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  



304 
 

Таблиця Д.12 

Матриця з вихідними даними (значення обраних показників фінансово-

господарської діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 

2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз)) (Aфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 (прогноз за функцією 

ПРЕДСКАЗ) 
2019 2020 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів 

(Воз) 258854 255769 262956 271215 901491 780273,00 910345,00 

Первісна вартість основних 
засобів (Пвоз) 424939 435794 458133 484710 1393473 1215101,29 1406998,45 

Знос основних засобів (Зоз) 166085 180025 195177 213495 491982 434828,29 496653,45 
Середньооблікова 

чисельність штатних 
працівників (СЧшп) 

881 876 870 869 820 830,15 819,14 

Товарна продукція (ТП) 150928 273227 312594 280413 253630 254356,25 254422,19 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) (ЧДрп) 
1617109 2663399 2474272 3112237 3162032 3038855,83 3183204,50 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 

послуг) (Срп) 
1209918 2213918 2150785 2817872 2902676 2760366,14 2927476,92 

Валовий прибуток (збиток) 
(ВП(ВЗ)) 407191 449481 323487 294365 259356 278489,69 255727,59 

Чистий фінансовий 
результат: прибуток 

(збиток) (П(З)) 
-12421 132378 -16892 17237 -25599 -15824,12 -27412,36 

Операційні витрати (крім 
амортизації) (ОВ) 1498658 2635146 2476136 3120720 3155683 3028022,22 3178273,43 

Амортизаційні 
відрахування (Ав) 17019 19575 19811 20743 19619 19578,94 19654,12 

Примітка: розроблено та розраховано автором на основі (Офіційний сайт 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»)  

 

Таблиця Д.13 

Матриця з еталонним значенням (для трьох груп показників 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 2019-

2020 рр. (прогноз)) (Aмаксn) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Aмаксn (еталонне 

значення) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 581,29 647,53 

2 група – показники управління основними засобами 
Aмаксn (еталонне 

значення) 169,28 311,63 312,84 321,56 308,20 308,93 317,00 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Aмаксn (еталонне 

значення) 
1617109,0

0 
2663399,0

0 2476136,00 3120720,00 3162032,00 3038855,83 3183204,50 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.14 

Матриця з новими значеннями для групи показників використання основних 

засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 

2019-2020 рр. (прогноз) (Bвозi n) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Фондомісткість (Фм) 0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 

Фондоозброєність (Фо) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт реальної вартості основних 

засобів у майні підприємства (Крв) 0,0009 0,0008 0,0005 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,0013 0,0014 0,0014 0,0014 0,0005 0,0007 0,0006 
Коефіцієнт придатності основних 

засобів (Кприд) 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0009 0,001 0,0009 

Коефіцієнт відновлення основних 
засобів (Квід) 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0009 0,0008 0,0009 

Коефіцієнт вибуття основних засобів 
(Квиб) 0,00003 0,0001 0,0001 0,00002 0,0001 0,00007 0,00008 

Коефіцієнт приросту основних засобів 
(Кпр) 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0001 0,00015 0,0002 

Фондовіддача (Фв) 0,0206 0,0352 0,032 0,0379 0,0075 0,016 0,0147 
Коефіцієнт змінності (Кз) 0,0005 0,0006 0,0007 0,0004 0,0003 0,0004 0,0004 
Коефіцієнт екстенсивного 

використання основних засобів (Кев) 0,0015 0,0017 0,0019 0,0022 0,0007 0,0011 0,001 

Коефіцієнт інтенсивного використання 
основних засобів (Ків) 0,0015 0,0018 0,002 0,0022 0,001 0,0014 0,0013 

Івоз 0,0012 0,0019 0,0027 0,0029 0,0014 0,0021 0,0021 
Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.15 

Матриця з новими значеннями для групи показників управління основними 

засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 

2019-2020 рр. (прогноз) (Bуозin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2 група – показники управління основними засобами 
Фондовіддача (Фв) 0,04 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 

Фондомісткість (Фм) 0,0010 0,0003 0,0003 0,0003 0,0006 0,0004 0,0004 
Матеріаловіддача (Мв) 0,0007 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 

Коефіцієнт використання наявного обладнання 
(Квно) 0,01 0,0032 0,0032 0,0031 0,0032 0,0032 0,0032 

Рентабельність (збитковість) основних засобів (Роз) -0,03 0,17 -0,02 0,02 -0,01 0,05 0,05 
Рентабельність реалізованої продукції (Ррп) -

0,00005 0,0002 -
0,00002 0,00002 -

0,00003 0,00004 0,0001 

Рівень ефективності використання основних засобів 
(Ревоз) 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0002 0,0003 0,0003 

Абсолютна сума прибутку на одну гривню 
основних засобів (Асп) -0,0003 0,0017 -0,0002 0,0002 -0,0001 0,0005 0,0006 

Продуктивність праці (Пп) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Коефіцієнт амортизаційної віддачі (Кав) 0,85 0,44 0,52 0,47 0,52 0,49 0,48 

Іуоз 0,009 0,0003 0,001 0,0023 0,0025 0,0014 0,0011 
Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Д.16 

Матриця з новими значеннями для групи показників фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 

2019-2020 рр. (прогноз) (Bфгдin) 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Вартість основних засобів (Воз) 0,16 0,10 0,11 0,09 0,29 0,26 0,29 

Первісна вартість основних засобів (Пвоз) 0,26 0,16 0,19 0,16 0,44 0,40 0,44 
Знос основних засобів (Зоз) 0,10 0,07 0,08 0,07 0,16 0,14 0,16 

Середньооблікова чисельність штатних 
працівників (СЧшп) 

0,0005 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Товарна продукція (ТП) 0,09 0,10 0,13 0,09 0,08 0,08 0,08 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (ЧДрп) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) (Срп) 

0,75 0,83 0,87 0,90 0,92 0,91 0,92 

Валовий прибуток (збиток) (ВП(ВЗ)) 0,25 0,17 0,131 0,09 0,082 0,092 0,080 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

(П(З)) 
-0,01 0,05 -0,01 0,01 -0,008 -0,005 -0,009 

Операційні витрати (крім амортизації) (ОВ) 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Амортизаційні відрахування (Ав) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Примітка: розроблено автором 

 

Таблиця Д.17 

Рейтингова оцінка управління основними засобами на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» за 2014-2018 рр., 2019-2020 рр. (прогноз) для трьох 

груп показників 
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 група – показники використання основних засобів 
Рвозn 3,455 3,451 3,451 3,450 3,460 3,457 3,458 

2 група – показники управління основними засобами 
Руозn 2,996 2,989 3,033 3,027 3,034 3,016 3,016 

3 група – показники фінансово-господарської діяльності 
Рфгдn 2,549 2,607 2,616 2,655 2,497 2,513 2,497 

Примітка: розроблено автором 
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ДОДАТОК Е 

 

Таблиця Е.1 

Матриця отриманих значень прогнозу для показників використання основних 

засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2020 рр. 

(функція СРЗНАЧ, кореляційно-регресійний аналіз, функція ПРЕДСКАЗ, 

лінійний тренд)  

Показники 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 У 

Івоз Фм Фо Крв Кз Кприд Квід Квиб Кпр Фв Кз Кев Ків 

2014-2020 
(Івоз, 

прогнозний 
за 

кореляційно-
регресійним 

аналізом) 
2014 0,36 0,16 298,54 0,28 0,39 0,61 0,02 0,01 0,03 6,15 0,14 0,45 0,45 0,36 
2015 0,56 0,10 293,73 0,23 0,41 0,59 0,02 0,03 0,04 10,35 0,18 0,51 0,52 0,56 
2016 0,82 0,10 298,12 0,16 0,43 0,57 0,05 0,02 0,08 9,54 0,21 0,58 0,61 0,82 
2017 0,89 0,09 307,35 0,15 0,44 0,56 0,05 0,01 0,10 11,65 0,13 0,67 0,69 0,89 
2018 0,98 0,19 715,06 0,45 0,35 0,65 0,65 0,06 0,04 5,39 0,24 0,48 0,71 0,98 
2019 

(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,72 0,13 382,56 0,25 0,40 0,60 0,16 0,02 0,06 8,62 0,18 0,54 0,60 0,72 

2020 
(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,80 0,12 399,37 0,25 0,41 0,59 0,19 0,03 0,07 9,11 0,19 0,56 0,63 0,80 

2019 
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 

1,20 0,12 581,29 0,29 0,40 0,60 0,47 0,04 0,09 9,29 0,22 0,62 0,80 

 

2020 
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 

1,35 0,12 647,53 0,30 0,40 0,60 0,57 0,05 0,10 9,51 0,24 0,65 0,87 

2019 
(прогноз за 

результатами 
лінійного 
тренду) 

1,20 0,14 636,56 0,34 0,39 0,61 0,55 0,05 0,08 8,55 0,23 0,60 0,80 

Примітка: розроблено автором 
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Таблиця Е.2 

Результати кореляційного аналізу для показників використання основних 

засобів ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 
У 1             Х1 -0,04 1            Х2 0,58 0,73 1           Х3 0,16 0,90 0,90 1          Х4 -0,05 -0,95 -0,84 -0,98 1         Х5 0,05 0,95 0,84 0,98 -1 1        Х6 0,61 0,71 1,00 0,88 -0,82 0,82 1       Х7 0,52 0,56 0,89 0,80 -0,76 0,76 0,89 1      Х8 0,55 -0,70 -0,34 -0,71 0,77 -0,77 -0,31 -0,39 1     Х9 0,13 -0,99 -0,66 -0,86 0,93 -0,93 -0,63 -0,53 0,73 1    Х10 0,51 0,42 0,71 0,58 -0,58 0,58 0,72 0,92 -0,23 -0,43 1   Х11 0,53 -0,77 -0,35 -0,71 0,80 -0,80 -0,32 -0,41 0,97 0,83 -0,32 1  Х12 0,99 -0,02 0,59 0,18 -0,06 0,06 0,62 0,47 0,54 0,13 0,41 0,55 1 

Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. Е.1. Динаміка лінії тренду для показника Івоз та фондомісткості (Фм) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.2. Динаміка лінії тренду для фондоозброєності (Фо) та коефіцієнта 

реальної вартості основних засобів у майні підприємства (Крв) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. Е.3. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта зносу основних засобів (Кз) та 

коефіцієнта придатності основних засобів (Кприд) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників використання 

основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.4. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта відновлення основних засобів 

(Квід) та коефіцієнта вибуття основних засобів (Квиб) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників використання 

основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. Е.5. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта приросту основних засобів 

(Кпр) та фондовіддачі (Фв) на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» у 2014-2019 рр. (група показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.6. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта змінності (Кз) та коефіцієнта 

екстенсивного використання основних засобів (Кев) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників використання 

основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. Е.7. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта інтенсивного використання 

основних засобів (Ків) на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 

2014-2019 рр. (група показників використання основних засобів) 
Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Е.3 
Матриця отриманих значень прогнозу для показників управління основними 

засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2020 рр. 

(функція СРЗНАЧ, кореляційно-регресійний аналіз, функція ПРЕДСКАЗ, 

лінійний тренд)  

Показники 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 У 

Іуоз Фв Фм Мв Квно Роз Ррп Ревоз Асп Пп Кав 

2014-2020 
(Іуоз, 

прогнозний 
за 

кореляційно-
регресійним 

аналізом) 
2014 1,53 6,15 0,16 0,12 1,00 -4,72 -0,01 0,06 -0,05 169,28 144,43 1,18 
2015 0,08 10,35 0,10 0,13 1,00 51,45 0,05 0,12 0,52 311,63 136,06 0,25 
2016 0,32 9,54 0,10 0,13 1,00 -6,51 -0,01 0,12 -0,06 312,84 162,89 0,11 
2017 0,75 11,65 0,09 0,10 1,00 6,45 0,01 0,12 0,06 321,56 150,04 0,85 
2018 0,78 5,39 0,19 0,09 1,00 -4,37 -0,01 0,05 -0,03 308,20 161,17 1,06 
2019 

(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,69 8,62 0,13 0,12 1,00 8,46 0,01 0,10 0,09 284,70 150,92 0,69 

2020 
(прогноз за 
функцією 
СРЗНАЧ) 

0,52 9,11 0,12 0,11 1,00 11,10 0,01 0,10 0,12 307,78 152,22 0,59 

2019 
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 

0,44 9,34 0,12 0,12 1,00 15,17 0,01 0,11 0,16 308,93 150,91 

 

2020 
(прогноз за 
функцією 

ПРЕДСКАЗ) 

0,36 9,58 0,11 0,12 1,00 17,41 0,02 0,11 0,18 317,00 150,90 

2019 
(прогноз за 

результатами 
лінійного 
тренду) 

0,44 8,55 0,14 0,09 1,00 -4,82 -0,01 0,09 -0,04 371,03 165,16 

Примітка: розроблено автором 
 

Таблиця Е.4 

Результати кореляційного аналізу для показників управління основними 
засобами ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр.  

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
У 1           

Х1 -0,59 1          
Х2 0,61 -0,99 1         
Х3 -0,25 0,29 -0,43 1        
Х4 0,42 0,06 -0,02 -0,04 1       
Х5 -0,61 0,48 -0,49 0,29 0,44 1      
Х6 -0,63 0,53 -0,53 0,32 0,42 1,00 1     
Х7 -0,70 0,96 -0,99 0,50 -0,11 0,48 0,53 1    
Х8 -0,61 0,47 -0,47 0,27 0,43 1,00 1,00 0,47 1   
Х9 -0,83 0,56 -0,50 -0,26 -0,49 0,30 0,32 0,55 0,30 1  
Х10 0,002 -0,28 0,30 -0,34 -0,86 -0,78 -0,76 -0,22 -0,77 0,31 1 

Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.8. Динаміка лінії тренду для Іуоз та фондовіддачі (Фв) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 

  

Рис. Е.9. Динаміка лінії тренду для фондомісткості (Фм) та матеріаловіддачі 

(Мв) на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. 

(група показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.10. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта використання наявного 

обладнання (Квно) та рентабельності (збитковості) основних засобів (Роз) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 

  

Рис. Е.11. Динаміка лінії тренду для рентабельності реалізованої продукції 

(Ррп) та рівня ефективності використання основних засобів (Ревоз) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  



315 
 

  

Рис. Е.12. Динаміка лінії тренду для абсолютної суми прибутку на одну гривню 

основних засобів (Асп) та продуктивності праці (Пп) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників управління 

основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  

 

 
Рис. Е.13. Динаміка лінії тренду для коефіцієнта амортизаційної віддачі (Кав) 

на ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників управління основними засобами) 
Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Е.6 

Результати кореляційного аналізу для показників фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2018 рр. 
 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

У 1           
Х1 1,00 1          
Х2 0,99 1,00 1         
Х3 -0,98 -0,99 -1,00 1        
Х4 0,002 0,03 0,09 -0,17 1       
Х5 0,51 0,54 0,59 -0,63 0,71 1      
Х6 0,54 0,57 0,63 -0,67 0,69 1,00 1     
Х7 -0,63 -0,65 -0,70 0,73 -0,36 -0,64 -0,70 1    
Х8 -0,39 -0,39 -0,39 0,40 0,20 0,10 0,01 0,70 1   
Х9 0,49 0,52 0,58 -0,62 0,73 1,00 1,00 -0,64 0,10 1  
Х10 0,12 0,15 0,22 -0,29 0,90 0,90 0,89 -0,51 0,19 0,91 1 

Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. Е.14. Динаміка лінії тренду для вартості основних засобів (Воз) та 

первісної вартості основних засобів (Пвоз) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.15. Динаміка лінії тренду для зносу основних засобів (Зоз) та 

середньооблікової чисельності штатних працівників (СЧшп) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
 

  
Рис. Е.16. Динаміка лінії тренду для товарної продукції (ТП) та чистого доходу 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧДрп) на ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група показників фінансово-

господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.17. Динаміка лінії тренду для собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) (Срп) та валового прибутку (збитку) (ВП(ВЗ)) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  

 

  
Рис. Е.18. Динаміка лінії тренду для чистого фінансового результату: прибуток 

(збиток) (П(З)) та операційних витрат (крім амортизації) (ОВ) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором  
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Рис. Е.19. Динаміка лінії тренду для амортизаційних відрахувань (Ав) на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2014-2019 рр. (група 

показників фінансово-господарської діяльності) 
Примітка: розроблено автором       
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ДОДАТОК Ж 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографія: 
 

1. Колісник, Н.А., 2017. Проблеми використання основних виробничих 

фондів на підприємствах переробної галузі та шляхи їх вирішення. В: 

Г.М. Тарасюк, ред. Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах 

забезпечення сталого розвитку: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ. 

с. 46-51 (0,44 друк. арк.). 
 

1.2. Публікація у науковому фаховому виданні України:  
 

2. Колісник, Н.А. та Крилов, Д.В., 2018. Методи та показники оцінки 

ефективності використання основних виробничих фондів на підприємствах 

переробної галузі. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції: науковий журнал, № 30 (19), Т. 1, с. 121–127 

(0,84 друк. арк., особистий внесок автора: 0,42 друк. арк., досліджено 

показники та методи оцінки ефективності використання основних виробничих 

фондів).   
 

1.3. Публікації у наукових виданнях України,   

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 
 

3. ∗Колісник, Н.А., 2019. Методичні аспекти оцінювання результативності 

управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 

галузі. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 

Економічні науки, № 3 (270), с. 248–253 (0,75 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  
                                                           
∗ Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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4. *Колісник, Н.А., 2019. Теоретико-методичні підходи до визначення 

внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ефективність управління та 

використання основних засобів підприємств переробної галузі. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, № 4, Т. 2 (272), с. 158–164 (0,88 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

5. *Колісник, Н.А., 2019. Проблемні питання формування амортизаційної 

політики на підприємствах переробної галузі України та шляхи її покращення. 

Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 

Економічні науки, № 6, Т. 2 (276), с. 11–15 (0,74 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).   

6. *Колісник, Н.А., 2018. Дослідження особливостей використання 

основних виробничих фондів на підприємствах переробної галузі. Вісник 

Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 

науки, № 3, Т. 3 (258), с. 263–267 (0,63 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).  

7. ∗Колісник, Н.А., 2018. Методичні засади до здійснення прогнозування 

ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 

галузі в умовах змінності оточуючого середовища. Вісник Хмельницького 

національного університету: науковий журнал. Економічні науки, № 6, 

Т. 2 (264), с. 247–251 (0,67 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  
 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 
 

8. Колісник, Н.А., 2020. Визначення доцільності використання 

механізму управління основними засобами на підприємствах переробної галузі. 
                                                           
∗ Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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В: Східноукраїнський інститут економіки та управління, колектив авторів, ред., 

Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: Міжнародна 

науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 28 Березень 2020. 

Запоріжжя: ГО «СІЕУ» (0,24 друк. арк.).  

9. Колісник, Н.А., 2020. Напрями підвищення ефективності управління 

основними засобами підприємств переробної галузі. В: Центр фінансово-

економічних наукових досліджень, автори тез, ред., Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: Міжнародна 

науково-практична конференція. Полтава, Україна, 26 Березень 2020. Полтава: 

ЦФЕНД, Ч. 1 (0,19 друк. арк.).   

10. Колісник, Н.А., 2020. Аналіз стану використання основних засобів на 

підприємствах України. В: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку 

людини ВНЗ «Університет «Україна», Стратегії, проблеми та розвиток 

економічних систем в умовах глобальної нестабільності: VI Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю. Миколаїв, Україна, 12 

Березень 2020. Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна» 

(0,18 друк. арк.).  

11. Колісник, Н.А., 2020. Сутність амортизаційної політики підприємств. 

В: Аналітичний центр «Нова Економіка», колектив авторів, ред., Становлення 

нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети: 

Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та 

молодих учених. Київ, Україна, 29 Лютий 2020. Київ: Аналітичний центр «Нова 

Економіка» (0,20 друк. арк.).     

12. Колісник, Н.А., 2019. Джерела фінансування основних виробничих 

фондів підприємств. В: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski., ред., 

Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-

економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. 

Ужгород, Україна, 16 Лютий 2019. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 

Ч. 1 (0,23 друк. арк.).  
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Продовження Додатку Ж 

Апробація результатів дисертаційної роботи  
№ 
з/п Тип конференції Назва конференції Місце і дата 

проведення Тип участі 

1 Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Сучасні наукові погляди на 
економічні механізми 

стимулювання соціально-
економічного розвитку 

Ужгород, 
Україна, 

16 лютого 
2019 р. 

Очна 

2 Міжнародна 
науково-практична 

конференція для 
студентів, 

аспірантів та 
молодих учених 

Становлення нової 
економіки в сучасних 
умовах: особливості, 

напрями та пріоритети 

Київ, Україна, 
29 лютого 

2020 р. 

Заочна 

3 VI Всеукраїнська 
науково-практична 

конференція з 
міжнародною 

участю 

Стратегії, проблеми та 
розвиток економічних 

систем в умовах глобальної 
нестабільності 

Миколаїв, 
Україна, 

12 березня 
2020 р. 

Очна 

4 Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 

економіки, обліку, фінансів 
та права 

Полтава, 
Україна, 

26 березня 
2020 р.  

Очна 

5 Міжнародна 
науково-практична 

конференція 

Економічні та соціальні 
інновації як фактор розвитку 

економіки 

Запоріжжя, 
Україна, 

28 березня 
2020 р.  

Заочна 
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