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ВСТУП 

В процесі господарської діяльності підприємство, виробники 

продукції, використовують економічні ресурси такі, як  сировину, 

матеріальні ресурси, трудові ресурси та фінансові. Одним з показників 

ефективної виробничої діяльності підприємств є ступінь використання 

основних фондів.  Метою підприємств в рамках ринкових відносин є 

максимально ефективне використання основних фондів у виробничому 

процесі  при  мінімальних  витратах на  їх утримання  та  

обслуговування.  В цих умовах особливо актуальним стає питання 

забезпечення підприємств високоефективними, інноваційними, 

науковоємними основними фондами,  забезпечення відтворення та 

поліпшення основних  фондів. 

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що 

ефективний економічний розвиток підприємства в сучасних 

економічних умовах, неможливий без оновлення, відтворення  та 

поліпшення основних фондів.  

Мета і завдання дослідження є класифікація шляхів та методів 

поліпшення та  відтворення  основних фондів,  пошук найбільш 

економічно-вигідних для підприємства джерел фінансування та 

формування капіталу на  відтворення основних фондів з метою 

збереження фінансової стабільності підприємства. 

Об’єктом дослідження є ТОВ «Аскона-Південь», яке займається 

виготовленням будівельних сумішей. 

Предметом дослідження є основні виробничі фонди підприємства 

та питання ефективного їх використання.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ І 

ПОЛІПШЕННЯ  ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Визначення  основних фондів підприємства 

Одним із факторів, що впливають на ефективність виробництва та 

економічну діяльність підприємства, є структура та інтенсивність 

використання основних фондів. Тому важливою сферою управління  

відтворення та поліпшення основних фондів на підприємстві є 

раціональність їх використання, обґрунтування напрямків та шляхів 

експлуатації основних фондів підприємства, розрахування показників 

ефективності  використання основних фондів, що забезпечить ефективну 

політику управління витратами підприємства. 

Від стану основних фондів підприємства залежить техніко-

технологічний рівень виробництва, продуктивність праці, якість готової 

продукції  та наданих послуг. 

Визначення за Гринчуцьким В. І: "основні фонди - це частина 

засобів виробництва, які діють у процесі виробництва протягом 

тривалого періоду часу, зберігають при цьому впродовж усього періоду 

натурально-речовинну форму і переносять свою вартість на продукцію 

по частинах у міру зносу у вигляді амортизаційних відрахувань. Згідно з 

системою бухгалтерського обліку, до основних фондів відносяться 

засоби праці з терміном служби більше 12 місяців чи протягом 

нормального виробничого операційного циклу. Основні фонди 

поділяються на основні виробничі і основні невиробничі фонди"[1]. 

С.Покропивний  визначає "основні фонди як частина виробничих 

фондів підприємства, що функціонують протягом декількох виробничих 

циклів як засоби виробництва, не змінюючи при цьому своєї 

матеріально-речової форми, і по мірі зношення переносять свою вартість 

на виготовлену продукцію частинами у вигляді амортизаційних 

відрахувань.  
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Основні фонди називають також низькооборотними 

(позаоборотними) активами. У практиці бухгалтерського обліку 

використовують термін “основні засоби”, до яких відносять засоби 

праці, термін служби яких більше 12 місяців (або дорівнює тривалості 

нормального операційного циклу, якщо він довше одного року)"[2]. 

Податковий кодекс України визначає основні фонди як - 

"матеріальні активи, у тому 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 20000 гривень, невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), що призначаються платником податку для 

використання у господарській діяльності платника податку, вартість 

яких перевищує 20000 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)"[3]. 

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 

"Основні засоби" - "об’єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з 

усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно 

відокремлений предмет,  призначений для  виконання певних 

самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних 

предметів однакового або різного призначення, що мають для їх 

обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний 

фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої 

функції, а комплекс  - певну роботу тільки в складі комплексу, а не 

самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, 

або частина такого активу, що контролюється підприємством"[4]. 

1.2. Класифікація та види основних фондів підприємства 
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Основні фонди  підприємств в залежності від функціонального 

призначення, характеру використання та  способу перенесення  на об’єкт 

праці класифікуються за різними видами.  

Класифікацію  основних фондів за ознаками та групами надано у 

табл. 1.1 

Таблиця 1.1 

Класифікація основних фондів за ознаками 

№  Класифікаційна ознака Групи основних засобів 

1. 
за функціональним 

призначенням 

Виробничі 

Невиробничі 

2. за галузевою ознакою 

Промисловості 

Сільського господарства 

Транспорту 

Торгівлі 

Будівельні 

Зв’язку тощо 

3. за використанням 

Діючі 

Недіючі 

Запасні 

4. за належністю 
Власні 

Орендовані 

5. за речовим характером Інвентарні 

Неінвентарні 

6. За джерелами  фінансування 

Внесені до статутного фонду  

підприємства Придбані за власні 

кошти підприємства Придбані за 

рахунок позикових коштів 

Безоплатно отримані основні засоби 

Отримані внаслідок обміну на подібний або 

неподібний актив (бартерні операції) 

7. 
за характером відображення 

зносу 

Основні засоби, які амортизуються 

Основні засоби, які не амортизуються 

8. 
за натурально-речовим 

складом 

Земельні ділянки, будинки, споруди та 

передавальні пристрої 

Машини й пристрої 

Транспортні засоби 

Прилади, інвентар 

Багатолітні насадження 

Інші необоротні матеріальні активи 

9 за характером участі 
Активні 

Пасивні 

 

Характеристика основних фондів підприємства за групами та 

класифікаційними ознаками  надано у табл. 1.2  
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Таблиця 1.2 

Характеристика основних фондів підприємства 

№  Групи основ

них  засобів 

Класифікаційна ознака Характеристика 

1 Виробничі об’єкти, використання яких 

спрямовано  на систематичне 

отримання прибутку як основної 

мети діяльності, тобто 

використання в процесі 

виробництва промислової 

продукції, в будівництві, 

сільському господарстві, торгівлі 

та громадському харчуванні, 

заготівлі сільськогосподарської 

продукції тощо; 

- беруть участь в процесі 

виробництва готової 

продукції підприємства; 

 

2 Невиробничі об’єкти, які безпосередньо  не  

беруть  участі  у  процесі 

створення продукції та надання 

послуг, і призначені для 

задоволення соціально-

побутових потреб працівників 

організації. 

-не беруть участі в 

процесі виробництва 

готової продукції  

підприємства;  

- відтворюються за  

рахунок прибутку, який 

залишається в  розпоряд

женні підприємства; 

-не впливають на обсяг 

виробництва; 

-використання цих 

засобів пов'язане з 

поліпшенням умов праці 

працівників 

підприємства; 

 

Прикладами наявності у підприємств основних засобів 

невиробничого використання, може бути соціальна сфера підприємства - 

база відпочинку, що є на балансі підприємства. 

Таблиця 1.3 

Характеристика основних фондів за видами 

Показник Види 
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Види основних 

фондів 

- будівлі, у тому числі зовнішні прибудови до будівлі, які 

мають господарське значення (склади, гаражі тощо); 

- споруди (автодороги, мости тощо); 

- передаточні пристрої (трубопроводи, мережі   електропередачі 

тощо); 

- машини та обладнання; 

 -вимірювальні й регулюючі пристрої та прилади (манометри,  

терези, мікроскопи тощо); 

Продовження таблиці 1.3 

 - обчислювальна техніка (комп’ютери, монітори, принтери); 

- транспортні засоби (засоби руху, призначені для пересування 

людей, вантажів і речовин різного призначення); 

- інструменти (предмети, які мають самостійне значення і не є 

складовою частиною якогось об’єкта); 

- господарський інвентар  (шафи,  столи, сейфи  тощо);   

-  інші основні засоби (робочий скот тощо). 

 

Характеристика основних фондів за приналежністю та ознаками 

подана у табл. 1.4 

Таблиця 1.4 

Характеристика основних фондів за приналежністю та ознакою 

За приналежністю За ознакою 

власні залучені діючі недіючі 

-знаходяться на 

балансі 

підприємства 

- взяті на 

тимчасове 

користування на 

умовах оренди 

- функціонують у 

процесі 

виробництва 

- знаходяться на 

консервації чи у 

запасі 

 

Методи оцінки основних засобів залежать від джерел їхнього 

надходження на підприємство. Оцінка основних засобів проводиться 

шляхом визначення їх відновлювальної та залишкової вартостей. 

1.3. Необхідність відтворення і поліпшення та джерела 

фінансування відтворення основних фондів підприємства 

Необхідність відтворення і поліпшення основних фондів, в 

сучасних ринкових умовах, визначена насамперед конкуренцією 

підприємств, що виробляють продукцію. 

Конкуренція товаровиробників на ринку, саме і спонукає 

підприємство, з метою зниження собівартості продукції та отримання 
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прибутків, здійснювати процес оновлення та поліпшення основних 

фондів.   

Відновлення основних фондів – це процес їх відтворення шляхом 

придбання нових, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації 

та капітального ремонту вже діючих. "[5] 

Метою цього процесу є відновлення амортизованих основних 

фондів,  їх збільшення та забезпечення ними підприємств у 

відповідності до виробничих потреб, підтримання основних  фондів в 

робочому стані.  

Ознаками відтворення основних виробничих фондів є:  

- основні виробничі фонди, в процесі своєї роботи частково (у часі) 

переносять свою вартість на вироблену готову продукцію через 

амортизацію; 

- збільшення первісної вартості основних фондів; 

- подальше накопичення  амортизаційного фонду як джерела на 

нове відтворення основних фондів;  

- можливість забезпечення  на підприємстві високих темпів 

розвитку і підвищення ефективності  виробництва з метою  

вироблення нових видів продукції; 

- зниження собівартості продукції за рахунок оновлення  технічної 

базі підприємств, що дозволяє збільшити прибуток та підвищити 

конкурентоспроможність на ринку. 

Аналіз відновлення основних фондів підприємства складається з 

декількох рівнів: 

- визначення виробничої потреби в оновлені основних фондів; 

- оновлення основних фондів і його техніко-економічне 

обґрунтування; 

- вивчення структури і аналіз фінансових джерел оновлення; 

- розробка, оцінка альтернатив і вибір оптимального варіанту 

оновлення. 
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Таблиця 1.5 

Відновлення виробничих основних фондів за видами та 

формами 
Відновлення основних фондів 

звужене просте розширене 

- підтримка в робочому 

 стані (технічне  обслуг 

- зміна основних фондів; 

- ремонт: поточний, відновн 

- технічне 

переозброєння;   

- модернізація  діючого  

 

Продовження таблиці 1.5 

овування); 

- зменшення кількості 

основних фондів 

ий, капітальний; 

- збереження споживчих 

вартостей основних фондів  

обладнання; 

- розширення діючого 

підприємства; 

- нове виробництво; 

- збільшення потужності 

основних фондів 

 

Швидкий розвиток технології виробництва та науково-

технологічного процесу вимагає від підприємств наявності основних 

фондів, які б  забезпечували процес виробництва, та надавали 

можливість забезпечити джерела фінансування на оновлення основних 

фондів, забезпечити  стабільність майбутніх виробничо-технологічних 

циклів. 

Одним із важелів конкуренції компанії на ринку є основні фонди, 

оскільки належні умови та оптимальне використання основних фондів 

безпосередньо вплинуть на ефективність виробництва, підвищення 

продуктивності праці, поліпшення якості готової продукції та  вплинуть 

мінімізацію виробничих витрат, а саме собівартість продукції. 

"Однак, такі способи як звужене та просте відтворення не в змозі 

забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства. 

Забезпечення високих темпів розвитку виробництва, підвищення 

ефективності виробничої бази, можливе лише за умови інтенсифікації 

відтворення та покращення стану основних фондів підприємства, що 

здійснюється  за рахунок розширеного відтворення основних фондів. 
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Розширене відтворення основних засобів, при здійсненні якого 

споживча вартість та кількість основних фондів підприємства зростає, 

відбувається у двох формах: інтенсивній і екстенсивній. "[6] 

"Інтенсивна форма розширеного відтворення характеризується 

впровадженням у виробництво основних засобів, що втілюють останні 

досягнення науки і техніки, стрімко підвищуючи ефективність 

виробництва. Екстенсивна форма характеризується оновленням 

основних фондів на попередній технічній основі (нормативна виробнича 

потужність залишається на рівні заявленої виробником основних 

фондів), але в збільшеній їх кількості."[7] 

Як інтенсивні, так і екстенсивні форми розширеного відтворення 

можуть дозволити компаніям якісно збільшити виробничі потужності з 

точки зору якості або кількості. Однак, інтенсивне відтворення основних 

фондів має суттєві переваги - це дозволяє оптимізувати виробничий 

процес, впроваджуючи більш технологічні засоби праці. 

Основною проблемою, з якою стикається підприємство, 

приймаючи рішення про відновлення основних фондів, є пошук ресурсів 

для їх фінансування. 

Процес пошуку коштів для відтворення основних фондів тісно 

пов’язаний з усім процесом відновлення основних фондів: кожен етап 

відновлення може містити необхідні резерви, що дозволить 

максимізувати результати впровадження. 

Першим кроком у прийнятті рішення про відновлення основних 

фондів є визначення необхідності ремонту основних фондів та 

проведення оцінки ризику. 

Підприємством аналізуються причини неефективної роботи 

основних фондів на виробництві та розглядаються можливі шляхи 

усунення тих факторів, що знижують ефективність використання 

основних фондів, не застосовуючи механізм їх оновлення. 

Для вирішення цього питання підприємству необхідно:  
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- оцінити стан, склад і структуру основних фондів;  

- оцінити фактори, що впливають на їх діяльність; 

- проаналізувати та сформулювати стандарти та технічні вимоги до 

обладнання;  

- оцінити ефективність його використання та обслуговування;  

- встановити перелік основних фондів, що потребують відновлення, 

заміни, реконструкції тощо, та визначити пріоритети оновлення 

конкретних одиниць основних фондів.  

Під час аналізу основних фондів, щодо потреби їх відтворення або 

поліпшення, на підприємстві можуть бути виявлені основні засоби, які 

не використовуються, або непридатні для використання.  

Характеристика та ефективність використання основних 

виробничих фондів (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Характеристика та ефективність використання основних фондів 

Показник Формула Характеристика 

Коефіцієнт придатності, 

Кп 
1-Кзн 

Придатні до експлуатації 

основні фонди 

Коефіцієнт зношування, 

Кзн 
Знос/ ОВФпочатк 

Відображає рівень 

зношеності основних 

фондів по відношенню до 

первісної вартості 

Коефіцієнт вибуття, Кв 
бал

виб

ОВФ

ОВФ
 

Відображає частину 

основних фондів, які 

вибули у балансовій 

вартості основних 

виробничих фондів 

Фондовіддача В/ ОВФбал 

Відображає обсяг випуску 

продукції на одну грн. 

основних виробничих 

фондів 

Коефіцієнт відновлення, 

Кн 

н

бал

ОВФ

ОВФ
 

Відображає частину 

введених основних фондів 

у балансовій вартості 

основних виробничих 

фондів 

Рентабельність основних 

виробничих фондів 

100
бал

ЧП

ОФ
  

Відображає відношення 

прибутку до суми 

основних виробничих 

фондів, використаних на її 
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одержання 

Фондоємність ОВФбал// В 

Характеризує витрати 

виробничих фондів на 

одну грн. випуску 

продукції 

 

*складено автором  на основі [8, с. 145-146] 

Таблиця 1.7 

Коефіцієнти, що характеризують аналіз основних фондів 

підприємства 

Показник Значення 

фондоємність є показником зворотній фондовіддачі, 

характеризує забезпеченність 

підприємства основними фондами; 

фондовіддача це оборотність основних фондів, 

характеризує інтенсивність і 

ефективність їх використання; 

фондоозброєність є показником,  що  зображує скільки 

основних фондів у грошових одиницях 

припадає на одного робітника; 

коефіцієнт реальної вартості основних  

засобів у майні підприємства 

це співвідношення основних засобів і 

загальної суми активів; 

коефіцієнт зносу вимірює ступінь зносу основних засобів 

через співвідношення накопиченого 

зносу до їх первісної вартості; 

коефіцієнти вибуття характеризує інтенсивність вибуття 

основних фондів; 

коефіцієнти оновлення показує частку введених основних 

фондів у їх загальній вартості; 

коефіцієнт приросту основних 

виробничих фондів 

показує ступінь збільшення основних 

фондів у звітному періоді у порівнянні з 

минулим; 

рентабельність  основних  виробничих   

засобів 

визначає ступінь ефективності 

використання основних засобів через 

співвідношення балансового прибутку і 

середньої вартості основних засобів 

 

*складено автором  на основі [9, с. 135] 

У більшості випадків необхідність оновлення основних фондів 

визначається конкуренцією між товаровиробниками. Конкуренція 

спонукає компанії прискорити темпи виробництва що впливає на 

амортизацію основних фондів з метою накопичення фінансових ресурсів 
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для подальших інвестицій у придбання більш досконалого обладнання, 

впровадження нових технологій та інші вдосконалення основних фондів. 

Відтворення та поліпшення основних фондів потребує від 

підприємств  наявності фінансових ресурсів, достатніх для покриття 

зносу та оновлення. Відтворення та поліпшення основних фондів 

фінансуються підприємством, в тому числі, за рахунок амортизаційного 

фонду, фонду накопичення, ремонтні роботи фінансуються – за рахунок 

накладних експлуатаційних витрат. 

Відповідно до чинного законодавства економічні джерелами 

фінансування простого і розширеного відтворення основних засобів 

мажуть бути власні фінансові ресурси підприємства, залучені та 

позичені кошти.  

Таблиця 1.8 

Джерела фінансування відтворення і поліпшення основних 

фондів 

Власні фінансові 

ресурси 

Централізовані фінансові 

ресурси 

Залучені та позичені 

централізовані 

ресурси 

- статутний капітал; 

- нерозподілений 

прибуток; 

- амортизація; 

- продаж активів; 

- доходи від   

еміссії простих 

акцій 

- кошти державного  

бюджету та  місцевих 

бюджетів; 

- кошти державних  

позабюджетних 

фондів; 

- кошти благодійних 

фондів 

- довгострокові 

кредити банків; 

- розміщення 

облігацій; 

- лізинг; 

- спеціальні  

фонди  

та програми; 

- комерційні 

кредити 

 

Фактори, що впливають на джерела фінансування основних 

фондів: 

- система оподаткування підприємства; 

- стабільність та темпи зростання прибутку підприємства; 

- склад необоротних та оборотних активів підприємства; 

- фінансовий стан на ринку капіталу; 
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- пропозиції комерційних банків по відсоткам на кредитні кошти; 

- фінансова політика управління підприємств. 

Важливим для підприємства є фінансовий аналіз при виборі 

джерел фінансуваняя. 

Фінансування за рахунок власного капіталу найбільш привабливий 

для підприємств так як не створює зобов’язань, в той же час 

фінансування за рахунок кредитних коштів створює фінансові 

зобов’язання  не тільки за сумою кредиту але й за відсотками по 

кредиту, що є додатковим фінансовим навантаженням для підприємств.  

Власний капітал підприємства складається з внесків учасників та 

капіталу накопиченому в процесі господарської діяльності.  

Джерела формування власних  фінансових ресурсів підприємства 

для відновлення основних фондів надано у табл. 1.9 

Таблиця 1.9 

Фінансові ресурси підприємства на  відтворення основних 

фондів 

№ Джерела Склад 

1. Внутрішні 

- прибуток після оподаткування; 

- амортизаційні відрахування; 

- інші внутрішні джерела 

2. Зовнішні 

- залучення додаткового пайового або акціонерного 

капіталу; 

- безоплатна фінансова допомога; 

- інші джерела формування фінансування 

 

Прибуток, що залишається після оподаткування є одним з 

важливіших джерел фінансових ресурсів на відтворення основних 

фондів підприємства. За рахунок збільшення прибутку  збільшується і 

власний капітал підприємства. 

Іншим власним джерелом відтворення основних фондів є 

амортизаційні відрахування фондоємних підприємств. 
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Амортизація, що є елементом виробничих витрат та включається в 

собівартість виробленої продукції також має важливе значення як 

джерело власних коштів для відновлення власних коштів. Однак 

амортизація, як джерело фінансування,  може покрити тільки просте 

відновлення основних фондів, так як для більш великих обсягів 

відтворення потрібно залучення зовнішніх джерел фінансування. 

Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування 

фінансування відтворення і поліпшення основних фондів необхідно, 

щоб підприємства використовували не тільки власні фінансові ресурси, 

a й запозичені.  Ефективною може вважатись діяльності підприємства, 

що спрямована  на комплексний вибір джерел фінансування відтворення 

основних фондів.  

Відтворення і поліпшення основних фондів підприємств дозволяє 

підприємствам не тільки наростити технологічний потенціал 

підприємств з метою отримання додаткового доходу, та є внеском в 

розвиток технологічного і виробничого потенціалу країни в цілому.
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РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ 

ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ 

«АСКОНА-ПІВДЕНЬ» 

2.1. Фінансово-господарська характеристика  ТОВ 

ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ" зареєстровано за адресою: вул. Горича 

Великого 2/1, с.Степанівка, м.Херсон, 73000, Україна. 

Основною діяльністю товариства є виробництво і реалізація 

будівельних розчинів і сумішей, дисперсійних матеріалів та пінопласту.  

Види діяльності: 20.20 Виробництво пестицидів та іншої 

агрохімічної продукції, 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної 

продукції, друкарської фарби та мастик, 22.21 Виробництво плит, листів, 

труб і профілів із пластмас, 22.23 Виробництво будівельних виробів із 

пластмас, 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас, 23.64 

Виробництво сухих будівельних сумішей, 77.39 Надання в оренду інших 

машин, устатковання та товарів. н. в. і. у., 46.90 Неспеціалізована оптова 

торгівля, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 52.10 Складське 

господарство, 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша 

допоміжна діяльність у сфері транспорту, 68.20 Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 77.12 

Надання в оренду вантажних автомобілів, 41.20 Будівництво житлових і 

нежитлових будівель. 

На виробництві використовується сучасна сировинна база від 

провідних світових брендів, впроваджений потрійний контроль якої 

продукту, який здійснює сертифікована лабораторія. Крім того, в ній 

розробляються новинки на підставі сучасних будівельних тенденцій, 

удосконалюються продукти, що вже випускаються.  

Діяльність товариства націлена на довгострокові партнерські 

відносини завдяки злагодженій роботі команди професіоналів і 

виконання взятих на себе зобов'язань. Продукція ANSERGLOB 

представлена і пізнавана у всіх регіонах України. Своїм партнерам 
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товариство пропонує не тільки високоякісні товари, а й після продажну 

підтримку, гарантію на експлуатацію продуктів. 

В 2020 році запущені в серійне виробництво: 

- Тонуюча паста AnserglobTint C (світло-коричневий); 

- Тонуюча паста AnserglobTint F (бордовий); 

- Тонуюча паста AnserglobTint D (бузковий); 

- Декоративна акрилова штукатурка Anserglob 

«баранець» (зерно 1,5 мм); 

- Декоративна акрилова штукатурка Anserglob 

«баранець» (зерно 2,0 мм); 

- Декоративна силіконова штукатурка Anserglob 

«баранець» (зерно 1,5 мм); 

- Декоративна силіконова штукатурка Anserglob 

«баранець» (зерно 2,0 мм); 

- Суміш клейова і армуючаAnserglobВСХ-41PRO; 

Перспективи  на 2021 рік: 

Запуск автоматизованого заводу по виробництву рідких 

будівельних сумішей; Запуск автоматизованого заводу по виробництву 

плит теплоізоляційних з екструзійного полістиролу; 

Запуск в серійне виробництво: 

- Тонуюча паста AnserglobTintL (умбра); 

- Тонуюча паста AnserglobTintE (синій); 

- Тонуюча паста AnserglobTintAN (жовтий); 

- Суміш клейова і армуючаAnserglob ВСХ-41PRO 

(зима); 

- Суміш клейова високоеластичнаAnserglob ВСХ-

45PRO; 

- Суміш клейова високоеластичнаAnserglobВСХ-50 

MEGA; 

- Anserglob Фарба интер’ернаPREMIUMLATEX; 
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- Anserglob Фарба фасадна PREMIUMSILOXANE. 

Товариство складало  фінансову звітність відповідно до П(С)БО.   

Звіт про фінасовий стан  товариства станом на 31 грудня 2020р. 

наведено у додатку А. 

Результати діяльності  товариства  за рік, що закінчився 31 грудня 

2020р. надано у додатку Б. 

Протягом аналізованого періоду (2019-2020рр.) валюта балансу 

має тенденцію до збільшення. Так, у 2019 році підсумок балансу 

товариства мав значення 347962 тис.грн., проте на кінець 2020 року 

склав 500006 тис.грн. на таке збільшення вплинуло зростання майна 

товариства, а саме основних фондів і джерел його формування. 

Актив ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» представлений необоротними і 

оборотними активами. 

У структурі активу балансу на кінець 2020 року  переважають 

необоротні активи. Ця тенденція склалася завдяки капіталізації та 

відновленню основних фондів у 2019 році на 19 % в порівнянні з 2018 

роком, та приросту основних фондів на 18% у 2020 році  в порівнянні з 

2019 роком.  

Абсолютна величина основних виробничих потужностей 

товариства збільшилась з 207360 тис. грн. у 2018 році до 245471 тис.грн. 

у 2019 році, тобто на 18%, що є позитивним моментом у діяльності 

товариства і свідчить про наявність розширеного відтворення основних 

фондів.  Зріст виробничих потужностей у 2020 році склав 2% до 250362 

тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції станом на кінець 2020 рік 

склали 5871 тис.грн. На розрахунках з контрагентами за придбані 

основні фонди, що будуть введені в експлуотацію у 2021 році 29 608 

тис.грн, в т.ч  придбане у USEON (NANJING) EXTRUSION 

MACHINERY CO., LTD (Китай) обладнання для виробництва  плит 

теплоізоляційних з екструзійного полістиролу. 

У 2019-2020 роках товариством було придбано та введено в 
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експлуотацію: у RAFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośclą Sp.k 

(Польща) обладнання: Автоматична лінія укладання мішків з сухими 

будівельними сумішами на піддони, вартістю  11 856 тис.грн; у Officina 

Meccanica Sestese S.p.A (Італія)  придбано: Автоматичний пристрій 

обтягування термоусадочною плівкою АТ53 та Моторизований 

роликовий конвеєр з приводом від електродвигуна вартістю  7121  

тис.грн.; у ТОВ Текса: Автоматичний дозатор ТМ 300-16 в комплекті з 

ліцензією PrismaPro 2.0 вартість 1318 тис.грн.; у ТОВ ИНТА НПП: 

Автоматична лінія фасовки пігментної пасти в пластикові пляшки  

вартістю  433 тис.грн; Установка охолодження рідини "PRIME-270-C4" 

вартість  1205 тис.грн., у GUCON srl Limited Liability Company (LLC) 

(Італія) обладнання для виробництва рідких будівельних сумішей 

вартістю 13 450 тис.грн.,  інші основні засоби. 

Таблиця 2.1 

Капітальні вкладення (інвестиції) та обсяги виробництва ТОВ 

«АСКОНА-ПІВДЕНЬ»  у виробничі основні фонди  склали: 

Код за 

КВЕД 
Назва показника 

Капітальні 

інвестиції, у 

2019р., тис.грн. 

Капітальні 

інвестиції, у 

2020р. 

тис.грн. 

23.64 
Виробництво сухих 

будівельних сумішей 
39987,2 15425,3 

20.30 
Виробництво фарб, лаків та ін. 

продукції 
6218,3 4994,8 

20.20 
Виробництво пестицидів та 

іншої агрохімічної продукції 
79 76,4 

25.94 
Виробництво кріпильних і 

гвинтонарізних виробів 
249,2 273 

22.21 
Виробництво плит, листів, труб 

і профілів із пластмас 
2096,9 21,3 

23.99 
Виробництво неметалевих 

мінеральних виробів 
848,2 125,6 

Разом  49478,8 20916,4 

  

Оборотні активи товариства представлені наступними складовими: 

запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та їх 

еквівалентами. Найбільшу питому вагу у структурі оборотних активів 
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займають запаси, а саме виробничі запаси. 

Вартість запасів на кінець 2019 року склала 110433 тис.грн, з них 

виробничі запаси  склали  91783 тис.грн. Вартість запасів на кінець 2020 

року склала 153901 тис.грн, з них виробничі запаси  склали  89955 

тис.грн. 

Дебіторська заборгованість протягом аналізованого періоду має 

тенденцію до збільшення,  з 42 589 тис.грн на кінець 2018 року до 38568 

тис.грн на кінець 2019 року, та до 136543тис.грн. на кінець 2020 року.  

Управління дебіторською заборгованістю має важливе значення, так як 

замороження значної суми грошових коштів може призвести до браку 

власних коштів, відтоку ресурсів, необхідних для фінансування 

діяльності підприємства. У 2020 році як однин з факторів, що  негативно 

вплинула на дебіторську заборгованість  стала пандемія COVID-19.  

Таким чином, аналіз укрупненої структури активів показав, що на 

підприємстві здійснюються капітальні вкладення на відтворення 

основних фондів, відбувається оновлення виробничих потужностей. 

Джерела формування майна ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» 

представлені власним капіталом, довгостроковими та поточними  

зобов’язаннями. 

Власний капітал товариства збільшився на кінець 2019 року до 

200000 тис.грн., з нього неоплачений капітал склав 55000 тис.грн. Таким 

чином на кінець 2019 року власний капітал склав 145000 тис.грн., що на 

32000 тис.грн більше ніж у 2018 році, тобто зріст капіталу 76%. На 

кінець 2020 року власний капітал склав 190750 тис.грн., що на 45750 

тис.грн більше ніж у 2019 році, тобто зріст капіталу 32%. 

Серед власних джерел формування майна ТОВ «АСКОНА-

ПІВДЕНЬ» найбільшу питому вагу займає нерозподілений прибуток. 

Станом на кінець 2020 року нерозподілений прибуток склав 225027 

тис.грн., що на 61421 тис.грн. або на 38% більше ніж у 2019 році, 

абсолютна величина якого з кожним роком зростає. Така тенденція є 
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позитивною і свідчить про ефективну діяльність товариства. 

За аналізований період значну питому вагу у структурі джерел 

фінансових ресурсів займають довгострокові зобов’язання. Так, на 

протязі 2019 року товариство погасило заборгованість по кредиту в сумі  

32161 тис.грн. шо була на початок року. На кінець 2020 року 

заборгованість по кредиту склала в сумі 14363 тис.грн. 

Поточні зобов’язання товариства представлені  поточною 

кредиторською заборгованістю  за товари, роботи, послуги станом на 

кінець 2020 року у сумі 68968 тис.грн., що на 30577 тис.грн, більше ніж 

була на початок року.   

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

має найбільшу вагу у структурі поточних зобов’язань на кінець 2020 

року у сумі 38317 тис.грн., що на 25122 тис.грн, є більшою ніж була на 

початок року. 

Інші поточні зобов’язання на кінець 2020 року склали  21269 

тис.грн., що на 575 тис.грн, є більшою ніж була на початок року.  

Як видно з даних укрупненої структури пасиву балансу,  поточні 

зобов’язання займають  значну питому вагу серед зобов’язань, а тому 

можна зробити висновок, що товариство активно користується коштами 

своїх контрагентів. 

Таким чином, проаналізувавши структуру джерел фінансових 

ресурсів товариства, можна стверджувати що товариство активно 

залучало зовнішні позикові ресурси для фінансування своєї діяльності. 

Однак, можна стверджувати, що позитивним є той факт, що залучені 

обсяги  коштів не перевищують власний капітал. 

Досліджуючи діяльність ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» на підставі 

аналізу основних фінансово-господарських показників товариства за 

2019-2020 рр., до яких належать: дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), валовий прибуток, чистий прибуток вбачається, 

що усі аналізовані показники мають тенденцію до збільшення. 
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Так, чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) у 2020 році 

зменьшився у порівнянні з 2019 роком у абсолютних величинах на 3240 

тис.грн., та склав 676188 тис.грн. 

Валовий прибуток товариства у 2020 році збільшився у порівнянні 

з 2019 роком у абсолютних величинах на 10077 тис.грн., та склав 149991 

тис.грн.  

Основним показником ефективності діяльності товариства є 

отриманий ним чистий прибуток. Чистий фінансовий результат 

(прибуток) у 2020 році збільшився у порівнянні з 2019 роком у 

абсолютних величинах на 9881 тис.грн., та склав 61421 тис.грн. 

Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ «АСКОНА- 

ПІВДЕНЬ»  надано в додатку  В. 

 З проведеного аналізу показників діяльності вбачається, що 

більшість показників фінансової стійкості підприємства мають фактичні 

значення в межах нормативу.   

 Коефіцієнт автономії (Кавт)   протягом року збільшився з  0,63 до 

0,85, при цьому він вище ніж нормативне значення.  Значення 

коефіцієнта свідчить, що  на кінець року в кожній тисячі гривень 

вкладених активів підприємства 85 грн становлять власні кошти.  

Коефіцієнт фінансування (Кфін) зменшився на кінець року, але  в 

межах нормативу. Значення коефіцієнта на кінець року свідчить, що на 

кожну гривню власних коштів припадає 0,18 грн залучених коштів у 

2019 році і 0,039 грн у 2020 році. Тобто товариство  на кінець 2020 року 

стало більш незалежне від зовнішніх залучень. 

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності (Кдфн) 

збільшився на кінець 2020 року, склав 0,89 та є більшим ніж норматив. 

Позитивною є динаміка  коефіцієнт фінансового левериджу (К лев), який 

зменшився з  0,27 до 0,12 у 2019 році і до 0,039 у 2020 році. 

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) (Кпп) на кінець 2019 

року збільшився та склав 3,3, а у 2020 році 6,6 при нормативному 
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значені 1-2. На кожну 1 гривню поточних зобов’язань товариство має 6,6 

грн. поточних активів. Тобто товариство має ліквідний баланс, в змозі 

негайно погасити поточні зобов’язання. 

 Аналіз показників показує фінансову стійкість ТОВ «АСКОНА- 

ПІВДЕНЬ», гарантує його платоспроможність. Оборотні активи і 

витрати покриваються сумою власних джерел  формування оборотних 

активів, довгострокових позикових джерел, короткострокових кредитів і 

коштів. 

 Таким чином,  для оновлення основних виробничих засобів ТОВ 

«АСКОНА- ПІВДЕНЬ» ефективно залучала як амортизаційні 

відрахування так і  кредитні ресурси. 

Отже, можна стверджувати, що основні фінансово-господарські 

показники, які характеризують діяльність товариства, в цілому є 

позитивними і мають тенденцію до збільшення. 

Така тенденція є позитивною і вказує на те, що ТОВ «АСКОНА-

ПІВДЕНЬ» з кожним роком розширює свою виробничу діяльність, 

освоює нові види продукції та ринки збуту. 

2.2. Управління  та  оптимізація  джерел відтворення основних 

фондів ТОВ  «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» 

Основні засоби ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» представлені 

будинками, спорудами, передавальними пристроями; машинами і 

обладнанням; транспортними засобами; інструментами, приладами, 

інвентарем; іншими основними засобами; малоцінними необоротними 

матеріальними активами. 

Основні засоби ТОВ «АСКОНА- ПІВДЕНЬ» представлені у додатку Г. 

Загальна сума основних засобів за період 2019-2020 рр.  зросла і 

становить на кінець 2020 року 283783 тис.грн., що в абсолютному 

значенні зросла на 49294 тис.грн., або на 22% в 2019 році та зросла на 

15633 тис.грн., або на 6 % в 2020 році. 



25 
 

Найбільшу питому вагу у структурі виробничих потужностей 

товариства займають машини і обладнання, що є типовим для 

підприємств даної галузевої приналежності. Їх питома вага в загальній 

структурі, станом на кінець 2020 року, складає  54%. На кінець 2019 

року частка машин та обладнання зросла в абсолютних величинах на 

31016 тис.грн. та склала 149313 тис.грн., на кінець 2020 року  частка 

машин та обладнання зросла в абсолютних величинах на 2870 тис.грн. та 

склала 152183 тис.грн. 

Така тенденція є позитивною та свідчить про нарощення 

виробничих потужностей товариства. 

 Значну питому вагу займають будинки, споруди та передавальні 

пристрої. Їх частка в загальній структурі склала на кінець 2019 року 

склала 30%, що в абсолютних величинах 81722 тис.грн., на кінець 2020 

року склала 29%, що в абсолютних величинах 82881 тис.грн. 

 Транспортні засоби на кінець 2019 року помітно збільшились в 

абсолютних величинах склали на кінець 2019 року 14436 тис.грн, зріст 

вбачається на 69%., їх питома вага в загальній структурі на кінець 2019 

року складає 5%; на кінець 2020 року збільшились в абсолютних 

величинах склали на кінець 2020 року 15298 тис.грн, зріст вбачається на 

5,9%., їх питома вага в загальній структурі на кінець 2020 року складає 

5%. 

Інструменти, прилади, інвентар станом на кінець 2019 року в 

абсолютних величинах склали 3929  тис.грн., їх частка в загальній 

структурі 1%; станом на кінець 2020 року в абсолютних величинах 

склали 4419  тис.грн., їх частка в загальній структурі 1,5%. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи станом на кінець 2019 

року в абсолютних величинах склали 3027тис.грн., на кінець 2020 року в 

абсолютних величинах склали 4090 тис.грн., їх частка в загальній 

структурі 1%. 

Інші необоротні матеріальні активи станом на кінець 2019 року в 
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абсолютних величинах склали 9281тис.грн., на кінець 2020 року в 

абсолютних величинах склали 16465 тис.грн., їх частка в загальній 

структурі на кінець 2020 року  склала 6%. 

Одним з джерел відтворення основних фондів товариства є 

амортизаційний фонд.  

Ефективне управління амортизаційним фондом дозволяє як 

найкраще оптимізувати  та використовувати власні джерела на 

відтворення основних фондів. 

Управління амортизаційними відрахуваннями в товаристві 

включає планування, нарахування та використання амортизаційного 

фонду.  

Зміст амортизаційної політики товариства складає сукупність 

економічних категорій та важелів, які виявляють свою дію через 

сутність і функції амортизації.  

Амортизаційна політика  товариства направлена на відтворення 

основних фондів,  підвищення технічного рівня виробництва, 

запобігання надмірному зносу активної частини виробничих основних 

засобів, вдосконалення видової, технологічної і вікової структури 

основних засобів, нарощування основного капіталу і об'єму випуску 

продукції, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості 

продукції, максимізацію прибутку і активізацію інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Згідно з П(С)БО 7 товариство обирало прямолінійний метод 

нарахування амортизації основних засобів. 

Застосування прямолінійного (рівномірного) методу нарахування 

амортизації в умовах стабільних цін на основні фонди, можна вважати 

виправданим, але разом з позитивними моментами пропорційні методи 

мають і недоліки, рівномірне нарахування амортизації не забезпечує 

концентрацію ресурсів, необхідну для швидкої заміни устаткування, 

схильного до активного впливу морального зносу. 
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Амортизація основних фондів починається з моменту, коли активи 

готові до використання за призначенням і  нараховується за 

прямолінійним методом протягом очікуваних термінів корисної служби 

відповідних основних фондів. 

Таблиця 2.2 

 Термін корисної служби 

(роки) 

Земельні ділянки - 

Будівлі та споруди 10-50 

Машини та обладнання 2-12 

Транспортні засоби 2-12 

Інші основні засоби 4-10 

 

Аналіз нарахування амортизаційних відрахувань ТОВ «АСКОНА-

ПІВДЕНЬ» надано у додатку  Д. 

Збільшення сум нарахованої амортизації у 2019 році на 5001 

тис.грн (23%) та у 2020 році на 5480 тис.грн (21 %)  є позитивним 

явищем в управлінні основними засобами, оскільки дає змогу за рахунок 

цих коштів здійснювати відновлення (модернізацію, придбання нових) 

основних засобів. Однак, ріст амортизаційних відрахувань збільшує 

собівартість продукції.  В цьому випадку вагомим буде ефективна 

амортизаційна політика товариства направлена на відновлення основних 

виробничих фондів товариства. 

Іншим  джерелом фінансування, на відтворення  основних засобів 

ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ», є кредитні ресурси. 

ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ" залучала  кредитні ресурси для 

придбання основних виробничих засобів  у 2017-2020 роках. На кінець 

2019 року кредит було погашено. Станом на кінець 2020 року 

заборгованість перед ПАТ «ПроКредит Банк» за довгостроковим 

кредитом склала 14363тис.грн. 
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Кредитні кошти залучалися від АТ «Прокредит Банк» з цільовим 

призначенням для придбання основних засобів під 6,00 (шість) % річних 

у доларах США.  

Сума залучених кредитних коштів на відтворення і поліпшення 

основних фондів у 2017-2020 роках склала 216448 тис.грн, сплачених 

відсотків 9750 тис.грн. 

Таблиця 2.3 

Кредитні ресурси, залучені ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ" для 

відтворення основних фондів у 2017-2020 роках 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Довгострокові кредити 

і позики,тис.грн. 
14363  32161 71960 

Поточні кредити і 

позики, тис.грн. 
  15615 13761 

Зобов'язання за 

відсотками, тис.грн. 
16 2851 4281 2602 

Всього 16 2851 52057 88323 

  

      Для визначення ефективності залучення кредитних ресурсів, 

доцільно розглянути відносні показники ефективності використання 

капіталу – рівень рентабельності власного капіталу.  

Цей показник визначає ефективність використання власних 

ресурсів, а з іншого, – вплив на значення такого показника 

співвідношення позикового та власного капіталу, що і відповідає 

сутності розкриття дієвості застосування кредитної складової 

фінансового забезпечення. 

 До того ж, через зміну рівня рентабельності власного капіталу 

можна відслідкувати і напрям зміни фінансового результату. Тобто 

зміни власного капіталу та значень фінансового результату мають 

щільний взаємозв’язок між собою, що визначає можливість відстеження 

рухомості та трансформації залучених та власних фінансових ресурсів.  

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток (стр.2350 

ф.2) / Середньорічна сума власного капіталу (стр.1495 ф.1 /2 )* 100%  
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Рентабельність власного капіталу  (2018 р) = 45825 / ((161224 + 

225049 )/2) * 100 = 23,73% 

 Рентабельність власного капіталу (2019р) = 51540 / ((225049 + 

308589)/2) * 100 = 19,32% 

Рентабельність власного капіталу (2020р) = 61421 / ((308606 + 415777)/2) 

* 100 = 17% 

У 2018 році на кожну грн залучених коштів, отримано чистого 

прибутку 23,73 коп.,  у 2019 році  19,32 коп., у 2020 році 17коп. 

Таким чином, в товаристві   створено відповідний механізм, який 

забезпечує сукупне обґрунтоване використання зовнішніх і внутрішніх 

джерел фінансування відтворення основних засобів.  

Аналіз внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування процесу 

відтворення основного капіталу довів, що одним із основних доступних 

джерел є амортизаційні відрахування, що зумовлює необхідність 

налагодження в товаристві ефективної амортизаційної політики. 

2.3. Аналіз  ефективності форм на відтворення основних фондів 

ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» 

Основними джерелами для оновлення основних виробничих 

засобів на ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» є власні кошти, амортизаційні 

відрахування та залучені кредитні ресурси. 

Аналіз сучасних підходів до оцінювання ефективності 

використання залучених джерел фінансування на відтворення  основних 

засобів ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» показують показники якості 

управлінням амортизаційними відрахуваннями. 

Найбільш вагомими показниками формування основних засобів, 

що безпосередньо характеризують процеси технічного оновлення 

виробництва, є показники їх руху й оновлення. Однією з найбільш 

важливих для дослідження процесів технічного оновлення виробництва 

є група показників руху основних засобів, до яких належать коефіцієнти 
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введення, вибуття, оновлення, ліквідації, а також приросту основних 

засобів. Ці показники характеризують склад і структуру основних 

засобів, а також їх динаміку протягом визначеного періоду часу.  

Дані для порівняльного аналізу забезпеченості, руху та технічного 

стану основних засобів підприємства надано у додатку Е. 

Первісна вартість виробничих основних фондів на початок 2019 

року збільшена на 32202 тис. грн (118,38%), на початок 2019 року 

збільшена – на 38112 тис. грн (118,38%).  

Первісна вартість виробничих основних фондів на кінець 2020 

року збільшена на 4891 тис. грн (101,99%).  

Обсяг надходження основних виробничих фондів за 2019 рік в 

порівнянні з 2018 роком збільшений на 5951 тис. грн (118,48). 

 Обсяг надходження основних виробничих фондів за 2020 рік в 

порівнянні з 2019 роком зменшився на 33221 тис. грн (99,87%). 

Розрахунок  коефіцієнтів   забезпеченості, руху та технічного 

стану основних фондів ТОВ «АСКОНА- ПІВДЕНЬ» надано у додатку 

Ж. 

За 2019 рік щодо 2018 року коефіцієнт фондоозброєності праці 

збільшений  на  85,749  (118,38%), за 2020 рік щодо 2019 року коефіцієнт 

фондоозброєності праці збільшений  на  3,635  (100,66%)  це  пов’язано з 

підвищенням вартості основних фондів і незмінністю середньооблікової 

чисельності персоналу.  

Коефіцієнт приросту основних фондів, що показує ступінь 

збільшення основних фондів, склав 0,184 на протязі як 2018 року так і 

2019 року. У 2020 році коефіцієнт приросту основних фондів склав 

0,020, тобто зменшився на 0,164, або 10,87 %. 

Коефіцієнт зносу основних фондів у 2019 році збільшився на 0,048 

(115,79%), у 2020 році коефіцієнт зносу збільшився на 0,109 (130,96%). 
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 Коефіцієнт придатності основних фондів у 2019 році зменшився 

на 0,048 (93,1%), в 2020 році коефіцієнт придатності зменшився на 0,109 

(83,2%). 

Аналіз ефективності використання основних засобів наведено у 

додатку З. 

До узагальнюючих показників ефективності використання 

основних засобів відноситься фондовіддача, фондомісткість, 

фондоозброєність. 

Фондовіддача основних фондів у 2019 році знизилась  на 0,1 грн. 

на кожну гривню балансової вартості основних фондів, або на 3,46%, 

фондовіддача основних виробничих фондів у 2019 році знизилась на 

0,04 грн. на кожну гривню балансової вартості основних фондів, або на 

1,32%. 

Фондовіддача основних фондів у 2020 році знизилась  на 0,34 грн. 

на кожну гривню балансової вартості основних фондів, або на 12,19%, 

фондовіддача основних виробничих фондів у 2020 році знизилась на 

0,27 грн. на кожну гривню балансової вартості основних фондів, або на 

9%. 

 Фондомісткість (загальна) основних фондів у 2019 році  

збільшилась на 0,01 (102,86%), фондомісткість виробничих основних 

засобів  збільшилась на 0,0005 (101,52%).  Загалом ситуація з 

ефективністю використання основних засобів незмінна протягом 2018–

2019 років. 

Рентабельність основних засобів у 2020 році збільшилась на 5 %, 

що пов’язано зі збільшенням у 2020 році  середньорічної вартості 

основних засобів на 32463 тис. грн.  

Рентабельність активної частини виробничих основних засобів у 

2020 році збільшилась на 8,92%, що пов’язано зі збільшенням у 2020 

році  середньорічної вартості виробничих основних фондів на 21502 тис. 

грн.  
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Це пояснюється більш високими темпами зростання основних 

фондів. Джерелом відновлення основних засобів виступали як  

амортизація так і залучення кредитних коштів. Залучення кредитних 

коштів дає товариству можливість збільшити масштаби та якісні 

характеристики основних фондів в процесі їх відтворенн
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  ВІДТВОРЕННЯ І 

ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

Підвищення ефективності управління фінансуванням відтворення 

основних фондів  потребує розробки організаційно-економічного 

механізму. 

Управління ефективним використанням основними виробничими 

засобами та їх відтворенням має бути спрямоване на вирішення таких 

завдань як збільшення капітальних вкладень в оновлення основних 

фондів, максимальне використання продуктивності виробничого 

обладнання, найбільш можливе підвищення кваліфікації 

обслуговуючого персоналу. 

  Наявність на балансі підприємства обладнання,  площ  та інших  

елементів основних засобів, які не використовуються – одна з причин 

скорочення абсолютної величини чистого прибутку, оскільки 

призводить  до необгрунтованого зростання витрат виробництва. 

Потребу в основних засобах треба визначати максимально точно.  

Проте особливістю виробництва будівельних матеріалів є 

наявність на балансі значної кількості допоміжного обладнання, що 

використовується  для забезпечення виробництва  готової продукції, яку 

пропонує підприємство замовникам. Використовуватися ж це 

устаткування може досить рідко, проте реалізувати його  майже 

неможливо через особливості  виробництва.  

Особливістю використання основних  засобів з виробництва 

будівельних матеріалів  є нерівномірність завантаження обладнання 

протягом року, сезонний попит на продукцію. Тому, виробнича 

потужність має забезпечувати випуск продукції при пікових 

навантаженнях.  

Також слід здійснювати пошуки нових видів продукції, які можуть 

бути виготовлені під час простоїв обладнання. 
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Підприємству в рамках фінансово-господарської діяльності 

потрібно прогнозувати зміну попиту  та пропозиції на продукцію, 

постійно випускати нові види продукції та відповідно до цих факторів 

планувати перспективну потребу в основних фондах. 

Для ТОВ «Аскона-Південь» з метою розширення спектру 

інноваційних послуг, до вже наявного устаткування можна 

рекомендувати придбання обладнання, яке забезпече  виготовлення 

альтернативної продукції, що не є продукцією сезонного попиту. 

Таким чином буде забезпечено комплексне обслуговування 

споживачів продукцією на протязі року, та забезпече підприємству 

стабільні фінансові показники. 

Процес управління відтворенням основних фондів  підприємства 

включає: 

- вимірювання  процесів, що дозволить керувати процесом 

відтворення основних фондів, встановлення цілей для їх підвищення; 

- оцінка – полягає в порівнянні фактичної ефективності на  

підприємстві з її цілями та виявлення розбіжностей; 

- вплив прийняття управлінських рішень, із метою підвищення 

функціонального аналізу, для наближення фактичних показників до 

планових; 

- моніторинг процесів для подальшого вимірювання 

ефективності виробництва. 

Тобто сучасні підходи до управління ефективністю відтворення 

основних фондів спираються на цільову ефективність виробництва, яка 

означає ступінь досягнення  фактичних показників до планового рівня.  

Формування організаційно-фінансової політики управління 

відтворення  основних фондів підприємства є наслідком політичних і 

соціальних умов, що складаються в суспільстві. 

Роль держави є визначальною і полягає в першу чергу в 

формуванні ефективної науково-промислової політики, вірному 
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визначенні її пріоритетів, стратегії та механізмів упровадження, що  

перш за все повинні торкатися технологічного відновлення  основних 

фондів та виробництва, підвищення рівня кваліфікованого персоналу а 

також у  насиченності потреб ринку в будівельних матеріалах високого 

науково-технічного рівня. 

Для реалізації цих цілей організаційно-економічний механізм 

представлено у вигляді підсистем: організаційно-управлінської 

(відображає керовану та керуючу підсистеми управління), 

методологічної (визначає підходи, принципи та функції управління), 

результативної (вказує на взаємозв’язок між результатами управління 

основними виробничими засобами та господарської діяльності 

підприємства у частині досягнення мети) і забезпечувальної (визначає 

вихідні параметри, що впливають на вибір методів та інструментів 

управління основними виробничими засобами завдяки наявному 

забезпеченню). Окрім того, запропоновано систематизацію інструментів 

управління основними виробничими засобами відповідно до методів і 

завдань управління у частині впливу на параметри структури, стану чи 

використання основних виробничих засобів  підприємства. 

Зазначена структура організаційно-економічного механізму 

управління основними виробничими засобами дозволяє реалізувати 

принципи та підходи, виконувати функції, застосовувати методи та 

обирати інструменти управління ними таким чином, щоб забезпечити 

реалізацію загальних цілей  діяльності  та  підвищення  показників  її  

результативності  з урахуванням наявних ресурсів, реальних і виявлених 

потенційних можливостей, вимог ринкового попиту. 

Системне управління відтворенням основних виробничих засобів  

підприємства доцільно зосереджувати на реалізації заходів двох 

напрямів: перший – розширення номенклатури продукції що 

виготовляється, спрямоване на всебічне задоволення потреб у 

виробництві такої продукції; другий – підвищення управління 
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основними виробничими засобами підприємства, впровадження більш 

ефективних механізмів організації господарської діяльності. 

Якість прийняття управлінських рішень залежить від аналітико-

розрахункового обґрунтування і моделювання змін структури основних 

виробничих засобів підприємства. 

Головне завдання в удосконаленні управління відтворення основних 

виробничих фондів підприємства – забезпечення збалансованої 

взаємодії наукового, технічного і виробничого потенціалів та розробка і 

впровадження механізму активізації інноваційної діяльності. 

Системне управління відтворення основних фондів має здійснюватися   

на   засадах   планування з дотриманням ряду принципів, зокрема: 

- системність – при дотриманні цього принципу має 

враховуватись взаємозв’язок і взаємодія всіх складових елементів і 

компонентів підприємства і його зв’язки з зовнішніми об’єктами; 

- необхідна участь у плановому процесі всіх взаємодіючих 

об’єктів залежно від масштабів діяльності; 

- безперервність – планування робочого процесу послідовно на 

протязі часу; 

- гнучкість –  дотримання  цього  принципу  дозволяє  вносити  

зміни в напрямок  планових робіт з  урахуванням  виникнення   

внутрішнього   і зовнішнього впливу;  

- значимість  процесів –  відповідно до визначених завдань 

управління  виробництва запроваджуються планові роботи; 

- необхідна трудомісткість – відповідно до визначених завдань 

управління; 

- реальність – відповідно до визначених завдань управління- 

фактичне забезпечення ресурсами; 

- конкретність – відповідно до визначених завдань управління  

планові процеси повинні бути чітко сформульовані; 

- адресність і відповідальність – повинні бути визначені 
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відповідальні особи  та сфери  їх відповідальності;  

- контрольованість –

 відповідно до визначених завдань управління  

планові роботи повинні передбачати контроль; 

Впроваджена та діючі системи управління на взаємодіючих 

підприємствах уже на перших етапах свого розвитку здатні привести до 

суттєвих економічних ефектів за рахунок зниження собівартості 

продукції, 

залучення більш дешевої сировини та енергетичних ресурсів, а також 

впровадження інноваційних технологій та придбання  високотехнологіч

них основних фондів. 

Упровадження відтворення основних фондів дозволить 

підприємству отримати конкурентні переваги на ринках збуту продукції.  

Переваг, пов’язані із упровадженням вищезазначеної системи: 

задоволення вимог  інвесторів,  доступ до ринку капіталів, збільшення  

частки продукції підприємства на відповідному ринкузбуту, 

вдосконалення управління витратами за рахунок системного аналізу, 

зменшення собівартості продукції, та як наслідок збільшення прибутку 

підприємства. 

Розроблений організаційно-економічний механізм із урахуванням 

результатів аналізу ефективності діяльності  підприємства дає 

можливість розробити заходи з підвищення ефективності управління 

відтворення  основними фондами. 

Фінансовими джерелами для реалізації проектних заходів є 

накопичені амортизаційні відрахування та прибуток підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

Інтенсивне відновлення основних фондів підприємства є одним з 

чинників успішної економічної діяльності підприємства в сучасних 

економічних умовах. Вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність 

підприємства  змушує їх шукати найбільш ефективні  джерела 

фінансування для оновлення та відтворення основних фондів. 

Стратегічною умовою управляння основними фондами підприємства є 

забезпечення максимально ефективного використання  основних фондів 

у виробничому процесі при мінімальних витратах на утримання та 

обслуговування.  

Важливим є пошук найбільш економічно-вигідних для 

підприємства джерел фінансування та формування капіталу на  

відтворення основних фондів з метою збереження фінансової 

стабільності підприємства та  подальшого розвитку. 

Сучасна економічна ситуація в країні не дозволяє підприємствам 

здійснювати ефективне  відтворення основних  фондів.  

Підприємства вимушені здійснювати пошук найбільш економічно 

вигідних джерел фінансування оновлення та відтворення основних 

фондів. 

Проте такі джерела фінансування як амортизаційні відрахування 

та нерозподілений прибуток дають змогу відновлювати основні фонди з 

мінімальним ризиком для підприємства. Важливим питанням що постає 

перед менеджментом підприємства є розробка стратегій ефективного 

використання  таких ресурсів, як основні фонди.  

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед 

підприємством, незалежно від його форми власності, є проблема 

формування фінансового капіталу підприємства. 

 Перед підприємством постає низка завдань, першочерговим з 

яких є визначення оптимальної структури джерел фінансування на 

придбання та відновлення основних фондів. 
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 Для вирішення цих питань менеджмент підприємств аналізує 

фактори ефективного управління джерелами фінансування, зокрема 

особливу увагу звертають на пошук шляхів збільшення власного 

капіталу та залучення позикового капіталу.  

За умов сучасної ринкової економіки, а саме високого рівня 

конкурентноздатності, підприємство намагається утримувати фінансову 

стабільність за рахунок ритмічної та ефективної роботи професійного 

управління виробничими фондами і джерелами їх формування.  

Менеджмент  підприємств  розробляє економічно обґрунтовані бізнес-

плани та нормативи використання ресурсів за рахунок всебічного 

аналізу і об'єктивної оцінки фінансового стану. 

Фінансова стабільність, ефективне економічне зростання 

підприємства  залежить від доцільного розпорядження та вибору джерел 

формування, напрямків розподілу й використання капіталу, що 

знаходиться у розпорядженні підприємства, та ефективного залучення 

кредитних ресурсів  не скільки для відтворення, як для розширення 

виробництва. 

Стабільну фінансову основу підприємства забезпечує власний 

капітал, проте, ефективна фінансово-господарська діяльність 

підприємства неможлива без ефективного залучення позикових коштів. 

Застосування комбінованих джерел фінансування підприємства 

підвищує результативність діяльності підприємства забезпечує 

отримання максимального прибутку
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Звіт про фінасовий стан  товариства станом на 31 грудня 2020р.,тис.грн. 

 На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 

Необоротні активи   

Основні засоби 175356 159581 

Нематеріальні активи 109 68 

Незавершені кап.інвестиції 701 5871 

Усього необоротні активи 176166 165520 

Оборотні активи   

Запаси 110433 153901 

Виробничі запаси 91783 125946 

Незавершене виробництво 950 1369 

Готова продукція 4381 13594 

Товари 13319 12992 

Грошові кошти та їх еквіваленти 22399 43450 

Дебіторська заборгованість за   

продукцію, товари, роботи, послуги 26573 48088 

Інша поточна дебіторська заборгованість 11725 88283 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 270 172 

Інші оборотні активи 418 592 

Усього оборотні активи 171818 334486 

УСЬОГО АКТИВИ 347984 500006 

КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

Капітал   

Статутний капітал 200000 200000 

Неоплачений капітал (55000) (9250) 

Нерозподілений прибуток 163606 225027 

Усього капітал 308606 415777 
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Довгострокові зобов'язання   

Кредити та позики  14363 

Усього довгострокові зобов'язання  14363 

Поточні зобов'язання   

Кредити та позики   

Торгова та інша кредиторська заборгованість 13195 38317 

Інші податки та збори до оплати 3334 8229 

у тому числі податок на прибуток 948 3577 

розрахунками зі страхування  95 

розрахунками з оплати праці 18 1058 

Поточні забезпечення 987 898 

Інші поточні зобов’язання 21844 21269 

Усього поточні зобов'язання 39378 69866 

УСЬОГО КАПІТАЛ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 347984 500006 
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Додаток Б 

Результати діяльності  товариства  за рік, що закінчився 31 грудня 2020р. 

 За звітний період 
За аналогічний період попереднього 

року 

Виручка від основної діяльності 676188 679428 

Собівартість реалізації (526197) (539514) 

Валовий прибуток 149991 139 914 

Адміністративні витрати (17571) (18626) 

Витрати на збут (52861) (62751) 

Інші операційні доходи 1261 12864 

Інші операційні витрати (5744) (5623) 

Фінансові доходи   

Фінансові витрати (16) (2851) 

Інші витрати  (1) 

Прибуток до оподаткування 75095 62963 

Витрати з податку на прибуток (13674) (11423) 

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 61421 51540 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ДОХІД 61421 51540 
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Додаток В 

Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ «АСКОНА- ПІВДЕНЬ» 

№

 

з/

п 

Індекс показника 

Порядок 

розрахунку 

показника 

Формула 
Оптимальн

е значення 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

1 
Коефіцієнт автономі 

(Кавт) 
Вк/А Ф.1.ряд.1495/ф.1ряд.1300 >0,5 0,85 0,80 0,63 

2 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  (Кал) 

ГК/ПЗ 
Ф.1.ряд.1160+ 

Ф.1.ряд.1165/ф.1ряд.1695 
0,2-0,6 0,62 0,57 0,11 

3 
Коефіцієнт 

фінансування (Кфін) 
Зк/Вк 

(ф.1.ряд.1510+ф.1.ряд.1600+ф.1.

1610)/ф.1.ряд.1495 
<1,0 0,039 0,18 0,34 

4 

Коефіцієнт 

довгострокової 

фінансової 

незалежності (Кдфн) 

(Вк+Зкд)/А 
(ф.1.ряд.1495+ф.1.ряд.1510)/ 

ф.1.ряд.1300 
>0,7 0,89 0,89 0,81 

5 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

(Кмвк) 

(Вк+Зк-Ан)/Вк 

(ф.1.ряд.1495+ф.1.ряд1510+ф.1.

ряд.1515+ф.1.ряд1600-

ф.1.ряд1095)/ф.1. ряд.1495 

>1 0,57 0,5 1,64 

6 

Коефіцієнт 

фінансового 

левериджу (Клев) 

Зкд/Вк 
(ф.1.ряд.1510+ф.1.ряд.1515)/ф.1

.ряд.1495 
зменшення 0,039 0,12 0,27 

7 Коефіцієнт покриття ОА/ПЗ ф.1.ряд.1195/ ф.1.ряд.1695 1-2 6,6 3,3 2,6 
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(поточної 

ліквідності)(Кпп) 
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Додаток Г 

Основні засоби ТОВ «АСКОНА- ПІВДЕНЬ» 

 
Земельн

і 

ділянки 

Будівлі 

та 

споруди 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспо

ртні 

засоби 

Інструм

енти,пр

илади, 

інвента 

(меблі) 

Інші 

основн

і 

засоби 

НМА 
Інші 

НМА 
Разом 

Первісна вартість 3648 56874 110906 7377 1348 2504 1418  184075 

Придбання основних 

засобів 
126 23097 7392 1153 1942 152 440  34302 

Капіталізовані відсотки за 

кредитами 
- 567 - - -    567 

Введено в експлуатацію 126 23664 7392 1153 1942 152 440  34869 

Вибуття - - (1) (6)  (2) (79)  (88) 

31.12.2018 3774 80538 118297 8524 3290 2654 1779  218856 

Придбання основних 

засобів 
- 1051 31064 5912 647 15 1376 281 49346 

Капіталізовані відсотки за 

кредитами 
- 133 - -     133 

Введено в експлуатацію  1184 31064 5912 647 15 1376 281 49479 

Вибуття - - (48)  (8) (1) (128)  (185) 

31.12.2019 3774 81722 149313 14436 3929 2668 027 281 268150 

Придбання основних 

засобів 
- 1159 2918 862 490 2005 112 184 15730 

Капіталізовані відсотки за 

кредитами 
-  - -      

Введено в експлуатацію  1159 2918 862 490 2005 1112 7184 15730 

Вибуття - - (48)    (49)  (97) 

31.12.2020 3774 82881 152183 115298 4419 4673 16465  283783 
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Земельн

і 

ділянки 

Будівлі 

та 

споруди 

Машини 

та 

обладнан

ня 

Транспо

ртні 

засоби 

Інструм

енти,пр

илади, 

інвента

р 

(меблі) 

Інші 

основн

і 

засоби 

НМА 
Інші 

НМА 
Разом 

Накопичений знос та 

знецінення 01.01.2018 
- (9937) (31397) (1526) (910) (827) (1418)  (46015) 

Амортизація нарахована - (3134) (15458) (1493) (285) (214) (440)  (21024) 

Амортизація, що вибула - - 1 6   79  86 

31.12.2018 - (13071) (46854) (3013) (1195) (1041) (1779)  (66953) 

Амортизація нарахована - (4297) (17395) (1935) (685) (224) (1376) (113) (26025) 

Амортизація, що вибула - - 48  8  128  184 

31.12.2019 - (17368) (64201) (4948) (1872) (1265) (3027) (113) (92794) 

Амортизація нарахована  (4431) (21730) (2693) (760) (252) (1112) (527) (31505) 

Амортизація, що вибула   48    49  97 

31.12.2020  (21799) (85883) (7641) (2632) (1517) (4090) (640) (124202) 

 Залишкова вартість 

01.01.2018 3648 46937 79509 5851 438 2177 0  138060 

31.12.2018 3774 67467 71443 5511 2095 1613 0  151903 

31.12.2019 3774 64354 85112 9488 2057 1403 0 9168 175356 

31.12.2020 3774 61082 66300 7657 1787 3156 0 15825 159581 
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Додаток Д 

Аналіз нарахування амортизаційних відрахувань ТОВ «АСКОНА-ПІВДЕНЬ» 

Показники 

Земельн

і 

ділянки 

Будівлі 

та 

споруди 

Машини 

та 

обладнанн

я 

Транспорт

ні засоби 

Інструменти,пр

илади, інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

МНМА 
Інші 

НМА 
Разом 

Амортизація 

нарахована 

2018 рік 

- (3134) (15458) (1493) (285) (214) (440)  (21024) 

Амортизація 

нарахована, 

2019 рік 

- (4297) (17395) (1935) (685) (224) (1376) (113) (26025) 

Амортизація 

нарахована 

2020 рік 

 (4431) (21730) (2693) (760) (252) (1112) (527) (31505) 

Відхилення 

(2019 до 

2018рр.) 

- 1163 1937 442 400 10 936 113 5001 

Відхилення 

(2020 до 

2019рр.) 

 134 4335 758 75 28 (264) 414 5480 
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Додаток Е 

Дані для порівняльного аналізу забезпеченості, руху та технічного стану основних засобів ТОВ 

«АСКОНА- ПІВДЕНЬ» 

 

Показники 

 

2020 р. 

 

2019 р. 

 

2018 р. 

Відхилення, 2020р. до 

2019р. 

Відхилення, 2019р. до 

2018р. 

Абсолютне 

(гр.2-гр.3) 
відносне, % 

абсолютне(г

р.3-гр.4) 
відносне, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первісна вартість 

виробничих основних 

 засобів основного виду 

економічної діяльності 

підприємства на початок року, 

тис.грн. 

 

245471 

 

 

20735

9 

 

175157 

 

38112 

 

118,38 
 

32202 
 

118,38 

Обсяг надходження виробничих 

основних засобів основного виду 

економічної діяльності за рік, 

тис.грн. 

4939 38160 32209 -33221 -99,87 5951 118,48 

Обсяг вибуття виробничих 

основних засобів основного виду 

економічної діяльності за рік, 

тис.грн. 

48 48 7 0 0 41 685,72 

Первісна вартість виробничих 

основних засобів основного виду 

економічної діяльності 

підприємства на кінець року, 

тис.грн. (п.1 + п.2 – п.3) 

 

250362 

 

245471 

 

 

207359 

 

 

4891 

 

 

101,99 

 

 

38112 

 

 

118,38 
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Знос основних засобів на кінець 

року, тис.грн. 
115323 86517 62938 28806 33,29 23579 137,46 

Залишкова вартість 

виробничих основних засобів 

основного виду економічної 

діяльності підприємства на 

кінець року, тис.грн. (п.4 – п.5) 

 

135039 

 

158954 
 

144421 

 

-23915 

 

84,95 
 

14533 
 

110,06 

Середньооблікова чисельність 

персоналу підприємства, ос. 
446 410 410 36 08,78 0 0 
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Додаток Ж 

Розрахунок  коефіцієнтів   забезпеченості, руху та технічного стану основних фондів ТОВ «АСКОНА- 

ПІВДЕНЬ» 

Показники 2020 рік 2019 рік 2018 рік 

Відхилення, 2020р. до 

2019р. 

Відхилення,2019р. до 

2018р. 

абсолютне

(гр.2-гр.3) 

відносне, 

% 

абсолютне

(гр.3-гр.4) 

відносне, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт фондоозброєності 

праці [(п.1+п.4) / 2) / п.7] 
555,867 552,232 466,483 3,635 100,66 85,749 118,38 

Коефіцієнт оновлення 

основних засобів (п.2 / п.4) 
0,019 0,156 0,155 -0,137 -12,18 0,001 100,65 

Коефіцієнт вибуття основних 

засобів (п.3 / п.1) 
0,00019 0,00023 0,00004 -0,00004 0 0,00019 575 

Коефіцієнт приросту 

основних засобів ((п.4 – п.1) / 

п.1) 

0,020 0,184 0,184 -0,164 -10,87 1 100 

Коефіцієнт зносу основних 

засобів (п.5 / п.4) 
0,461 0,352 0,304 0,109 130,96 0,048 115,79 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів (п.6 / п.4) 
0,539 0,648 0,696 -0,109 83,2 -0,048 93,10 
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Додаток З 

Показники стану та ефективності використання основних засобів ТОВ «АСКОНА- ПІВДЕНЬ» 

Показник 

Форм

ула 

розра

хунку 

Рядки з 

балансу 

Рік Відхилення Відхилення 

2020 2019 2018 

абсолютне,20

20р. до 2019р., 

(гр.4-гр.5) 

відносне, 

%,2020р. 

до 2019р. 

абсолютне,

2019р. до 

2018р., 
(гр.5-гр.6) 

відносне, 

%,2019р. 

до 2018р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фондомісткіс

ть (загальна) 
Фк/Вп 

ф1 (р.1011 на 

поч. року + 

р.1011 на кін. 

року)*0,5 / ф2 

р.2000 

0,41 0,36 0,35 0,05 113,88 0,01 102,86 

Фондомісткіс

ть 

(виробничи

х основних 

засобів) 

Фк/Вп 

з ф1 (р.1011 на 

поч. року + 

р.1011 на кін. 

року)*0,5 / ф2 

р.2000 

0,37 0,333 0,328 0,04 111,11 0,005 101,52 

Фондоозброє

ність 
Фк/Ч ф2 р.2000/Ч 1516,11 1657,14 1418,68 -141,03 91,49 238,46 116,81 

Фондовіддача Вп/Фк 

ф.2 р.2000 / ф.1. 

(р.1011 на поч. 

року + р.1011 

на кін. 

року)*0,5 

 

2,45 2,79 2,89 -0,34 87,81 -0,1 96,54 

Фондовіддача 

(виробничи
Вп/Фк 

ф.2 р.2000 / ф.1. 

(р.1011 на поч. 
2,73 3,00 3,04 -0,27 91 -0,04 98,68 
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х основних 

засобів) 

року + р.1011 

на кін. 

року)*0,5 

 

Рентабельніст

ь ОЗ 

Пб/Фк

*100

% 

ф.2 р.2290 / ф.1. 

(р.1011 на поч. 

року + р.1011 

на кін. 

року)*0,5 

*100% 

27,21 25,86 27,78 1,35 105,22 -1,92 93,09 

Рентабельніст

ь ОЗ 

(виробничи

х основних 

засобів) 

Пб/Фк

*100

% 

ф.2 р.2290 / ф.1. 

(р.1011 на поч. 

року + р.1011 

на кін. 

року)*0,5 

*100% 

30,29 27,81 29,27 2,48 108,92 -1,46 95,01 

Коефіцієнт 

реальної 

вартості 

основних 

засобів у 

майні 

підприємства 

Фз/М 

ф1 (р.1011 на 

поч. року + 

р.1011 на кін. 

року)*0,5 / ф1 

(р.1900 на поч. 

року + р.1900 

на кін. 

року)*0,5 

0,65 

 
0,73 0,66 -0,08 89,04 0,07 110,61 

 


