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ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти різноманітних підходів до оцінювання та

аналізу основних виробничих фондів підприємств. Розкрито поняття “фізичний, моральний
знос”. Проаналізовано методи оцінювання вартості основних виробничих засобів підпри-
ємств. Обґрунтовано необхідність використання єдиного підходу до оцінювання та аналізу
основних виробничих фондів. Запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми.

Ключові слова: основні виробничі фонди, вартість, оцінювання  виробничих фондів,
знос, амортизація.

І. Вступ
В умовах ринкової економіки система го-

сподарювання повинна містити в собі до-
статні економічні стимули ефективного ви-
користання основних фондів, виробничих
потужностей, усього наявного майна функ-
ціонуючих підприємств. Дійова система та-
ких колективних та індивідуальних економі-
чних стимулів на підприємствах різних галу-
зей народного господарства України поки
що знаходиться на стадії свого становлення
та розвитку.1

Більш повне та раціональне використання
основних фондів та оптимізація їх зносу
сприяє покращенню всіх техніко-економічних
показників підприємства: зростанню про-
дуктивності праці, підвищенню фондовіддачі,
збільшенню випуску продукції, зниженню її
собівартості, економії капітальних вкладень.

Наявність різних підходів до оцінювання
вартості та амортизації основних виробни-
чих фондів підприємств дає змогу останнім
всебічно їх проаналізувати, використовуючи
на практиці найбільш раціональні методи та
прийоми [2, c. 221].

ІІ. Постановка завдання
Мета запропонованої статті полягає у

розкритті різних підходів до оцінювання та
аналізу основних виробничих фондів під-
приємств, а завдання – у пошуку шляхів їх
оптимізації.

ІІІ. Результати
Основні фонди – це частина засобів ви-

робництва, які діють у процесі виробництва
протягом тривалого періоду часу, зберігають
при цьому впродовж усього періоду натура-
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льно-речовинну форму і переносять свою
вартість на продукцію по частинах у міру
зносу у вигляді амортизаційних відрахувань.

Основні фонди поділяються на основні
виробничі й основні невиробничі фонди.
Тобто ті, що безпосередньо беруть участь у
виробництві, і ті, що його обслуговують.

Наявність високоякісних та модернізова-
них основних фондів на підприємстві – це
запорука ефективного його функціонування,
а також рентабельності.

З огляду на те, що науково-технічний
прогрес безупинно спонукає виробництво до
повної автоматизації, наявність основних
фондів у підприємства є виключно необхід-
ною. Збільшення фондоозброєності праці на
промислових підприємствах зумовлене тех-
нічним переоснащенням виробництв (зрос-
танням вартості основних засобів).

За таких умов значення основних вироб-
ничих фондів як найвагомішого фактора
здійснення виробничого процесу зростає.

Для того, щоб визначити реальну потре-
бу в основних виробничих фондах та їх на-
явність, їх необхідно оцінити.

Суть оцінювання основних фондів поля-
гає в тому, що воно являє собою грошове
вираження їх вартості.

Існує декілька видів оцінки основних за-
собів (фондів):

1. Залежно від моменту проведення оці-
нювання основних засобів (фондів):
– первісна (початкова) – це фактична їх

вартість на момент введення в дію чи
придбання;

– відновна вартість – це вартість їх відтво-
рення в сучасних умовах виробництва.
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2. З огляду на стан основних фондів:
– повна – це їх вартість у новому, не

спрацьованому стані;
– залишкова вартість – реально існуюча їх

вартість, ще не перенесена на вартість
виготовлюваної продукції (виконуваної
роботи, здійснювані послуги), є розраху-
нковою величиною і визначається різни-
цею між повною первісною (відновною)
вартістю та накопиченою на момент об-
числення сумою спрацювання основних
фондів.
Також провідні науковці пропонують оці-

нювати основні виробничі фонди, застосову-
ючи методи ринкової та балансової вартості.

Існує також підхід до оцінювання основ-
них виробничих засобів з огляду на їх техні-
чний стан, а саме:
– застосування часових показників (спів-

відношення між фактичним і ефектив-
ним термінами експлуатації основних
засобів);

– застосування натуральних показників;
– застосування вартісних показників.

Ефективне використання основних засо-
бів сприяє прискоренню оборотності оборо-
тних засобів. Чим краще експлуатуються
основні засоби, тим швидше оборотні засо-
би проходять фазу виробництва і тим мен-
шою є потреба в їх прирості.

Важливим фактором підвищення викори-
стання основних засобів є перебудова в си-
стемі народного господарства [1, c. 88].

Під впливом часу, природних факторів та
в процесі безпосереднього використання
основні засоби поступово зношуються. Вони
втрачають свої первинні фізичні якості, зни-
жуються їх техніко-експлуатаційні можливо-
сті в результаті зменшується реальна бала-
нсова вартість основних засобів.

Існують два підходи до визначення зносу
основних виробничих фондів.

Перший, за яким розрізняють два види
зносу основних фондів підприємств, – фізи-
чний і моральний.

Фізичний знос - це поступова втрата ос-
новними засобами своєї споживної вартості
в процесі експлуатації, тобто суто матеріа-
льний знос їх окремих елементів.

Фізичний знос основних засобів підпри-
ємств залежить від багатьох факторів, зок-
рема:
– особливостей технологічного процесу

виробництва;
– якості технічного обслуговування основ-

них засобів;
– якості праці, кваліфікації працівників, які

обслуговують процес виробництва, їх
безпосереднього ставлення до основних
засобів у процесі виробництва.
Розрізняють повний і частковий знос ос-

новних засобів.

Повний знос передбачає повне зношу-
вання, як фізичне, так і моральне, основних
виробничих фондів у процесі виробництва.
Повний знос характеризується відсутністю
можливості оновлення основних виробничих
фондів, тим самим він передбачає списання і
заміну основних засобів. Заміна основних
засобів машинобудівних підприємств можли-
ва у вигляді придбання нового об’єкта основ-
них засобів або його будівництва.

Частковий знос означає можливість від-
новлення фізичних і моральних властивос-
тей основних виробничих фондів за рахунок
модернізації, переоснащення, оновлення.

Моральний знос – це зношення основних
виробничих фондів на стадії розвитку тех-
нологічного прогресу. Тобто з’являється
більш дешевий, енергозберігаючий, еконо-
мічніший аналог [4, c. 12].

Другий, за яким існує три види зносу:
– фізичний (часткова або повна втрата

обладнанням своїх початкових техніч-
них якостей);

– функціональний (зменшення споживної
привабливості тих чи інших властивос-
тей обладнання, що зумовлене розвит-
ком нових технологій);

– економічний (втрата вартості майна
внаслідок впливу зовнішніх факторів).
Найбільш зручним і узагальненим мето-

дом оцінювання рівня зношеності основних
засобів підприємств є метод, який базується
на застосуванні його вартісної оцінки.

Необхідною є інтеграційна оцінка рівня
зношеності основних засобів підприємств,
яка б враховувала зміну основних показни-
ків їх експлуатації протягом терміну служби.
Тобто показником з урахуванням ринкової
вартості основних виробничих фондів.

Також існує узагальнюючий метод оціню-
вання рівня зношення основних виробничих
фондів, за яким виокремлюють два його види:
– нормальний (припустимий) – максима-

льно можливий рівень зношеності осно-
вних засобів, за якого підприємство мо-
же забезпечувати просте відтворення
основних засобів, використовуючи лише
майбутній потік амортизаційних відраху-
вань на їх реновацію;

– катастрофічний – мінімально можливий
рівень зношеності основних засобів, за
якого підприємство не зможе здійснити
навіть просте їх відтворення, використо-
вуючи майбутні потоки свого прибутку та
амортизаційних відрахувань.
Під амортизацією основних фондів, що

використовуються для власного виробницт-
ва підприємствами, розуміється поступове
відшкодування витрат власника на при-
дбання та введення в експлуатацію основ-
них фондів у межах норм амортизаційних
відрахувань, встановлених законодавчо, що
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відносяться на витрати виробництва (обігу)
підприємства.

На сучасному етапі існує два підходи до
тлумачення поняття “амортизація”: тради-
ційний, коли вона розглядається як економі-
чний процес, що кількісно відображає втра-
ту знаряддями праці вартості й поступове
перенесення її на новостворений продукт з
наступним нагромадженням коштів для від-
творення основних засобів, і так званий по-
датковий, який розглядає амортизацію як
поступове віднесення витрат на придбання,
виготовлення або поліпшення основних за-
собів, на зменшення скоригованого прибут-
ку платника податку.

Амортизації підлягають витрати, пов’я-
зані з:
– придбанням та введенням в експлуата-

цію основних фондів і нематеріальних
активів;

– виробництвом допоміжних та основних
засобів у процесі основного виробництва;

– проведенням усіх видів ремонту, рекон-
струкції, модернізації та інших видів по-
ліпшення основних фондів;

– поліпшенням земель.
Не підлягають амортизації та повністю

відносяться на витрати виробництва (обігу)
у звітному періоді витрати підприємства на:
– відгодівлю продуктивної худоби;
– вирощування багаторічних насаджень.

Не підлягають амортизації і здійснюють-
ся за рахунок відповідних джерел фінансу-
вання витрати на:
– утримання житлових будинків, їх будів-

ництво;
– утримання та прокладання автомобіль-

них доріг;
– підтримання та придбання фондів біб-

ліотечних та архівних [3, c. 87].
IV. Висновки
В Україні останніми роками, незважаючи

на затяжну фінансову кризу, спостерігається
інтенсифікація промислового виробництва.

Необхідність вчасного оновлення техніки як
одного з факторів інтенсифікації виробницт-
ва зумовлюється тим, що підтримка заста-
рілого технічного парку діючих підприємств
у працездатному стані потребує значних
витрат.

З огляду на цей факт актуальним стало
питання про виявлення та впровадження
єдиного підходу до оцінювання, аналізу та
узагальнення стану основних виробничих
фондів підприємств.

Але навіть функціональна складова осно-
вних виробних фондів підприємств має декі-
лька підходів до своєї оцінки. Функції, які ви-
конує амортизація основних виробничих фон-
дів, також розглядаються з декількох позицій.

Різні підходи до переоснащення галузей
народного господарства стимулюють розбі-
жності в підходах до оцінювання економіч-
ного стану основних виробничих фондів.
Оптимізація методів оцінювання та аналізу
основних виробничих фондів можлива лише
з урахуванням галузевої належності та тех-
нологічної специфіки виробництва на під-
приємстві.
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Кулько И.В. Оценка и анализ основных производственных фондов предприятий
Рассмотрены теоретические и практические аспекты разнообразных подходов к оцен-

ке и анализу основных производственных фондов предприятий. Раскрыто понятия
“физический, моральный износ”. Проанализировано методы оценки стоимости основных
производственных средств предприятий. Обоснована необходимость использования еди-
ного подхода к оценке и анализу основных производственных фондов. Предложены пути
решения этой проблемы.

Ключевые слова: основные производственные фонды, стоимость, оценка производст-
венных фондов, износ, амортизация.

Kulko I. Assessment and analysis of the basik production assets of enterprises
The theoretical and practical aspects of the various approaches to the evaluation and analysis of

fixed assets of enterprises. Discloses the concept of “physical, moral deterioration.“The methods of
valuation of fixed assets of enterprises. The necessity of a common approach to the assessment and
analysis of fixed assets. The ways of solving this problem.
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The existence of different approachesto valuation and amortization of fixed as set sallows
companie recently comprehensively analyze the musing in practice them ostrational method sand
techniques.

Under thein fluence of time and environmental factor sin the direct use of the basic means of
gradually wear out. They lose their original physical qualities, reduced their technical and operational
capabilities as a result of declining real book value of fixed as sets.

Integration is necessary assess ment of wear of fixed as sets of enterprises, which takes into
account of the development of their use for life.

Became a crucial question about the identification and implementation of a common approach to
the assessment, analysis and synthesis of the fixed as sets of enterprises.

But even the basic functional component precious as sets of enterprises has several approaches to
its assessment. Functions that perform depreciation of fixed as sets areal soconsidered from several
perspectives.

Various approaches to up grading of the national economy encourage difference sin approaches to
assessing the economic situation of fixed as sets. Optimization methods for assessment and analysis
of fixed assets canonlybe basedon industry sector and technology specific factory production.

Key words: basic production assets, the cost estimate of productive assets, depreciation,
amortization.




