
Шевченко К.І., ст. гр. ФКфе -12-1 

Науковий керівник: 

к.е.н., доц.  ЕАіФ Доценко О.Ю. 

(Державний ВНЗ «Національний гірничий 

 університет», м. Дніпропетровськ, Україна) 

 
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В 

УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Підвищення ефективності використання основних фондів на 

підприємствах є важливою проблемою в нашій державі в сучасних умовах 

розвитку економіки. В Україні розвиток ринкових відносин підвищує рівень 

відповідальності суб'єктів господарювання за результатами своєї діяльності. 

Тому на сьогодні актуальною проблемою є визначення ефективності 

використання основних фондів.  Для поліпшення використання діючих 

основних виробничих фондів необхідна ефективність їх використання. Від 

ефективності використання залежать темпи зростання продуктивності праці, 

обсягів виробництва, поліпшення якості промислової продукції та інших 

показників [1]. 

Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання 

основних засобів підприємства є зростання обсягу виробництва продукції. 

Всю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо 

кращого використання основних засобів підприємства можна умовно 

поділити на дві групи:  збільшення екстенсивного завантаження;  підвищення 

інтенсивного навантаження [3]. 

Однак треба наголосити на двох важливих фактах. По-перше, якщо 

екстенсивне завантаження машин та устаткування обмежується тільки 

календарним фондом часу, то можливості підвищення інтенсивного 

навантаження устаткування, його продуктивності практично не є такими 

обмеженими. По-друге, здійснення заходів екстенсивного напрямку, 

зазвичай, не потребує капітальних витрат, а підвищення рівня інтенсивного 

використання виробничого апарату зв'язане зі значними інвестиціями; проте 



останні порівняно швидко окуповуються за рахунок одержаного внаслідок 

інтенсифікації додаткового економічного ефекту. 

Для вирішення завдання підвищення використання основних фондів та 

отримання бажаних результатів у діяльності підприємства повинні бути 

розроблені конкретні шляхи, спрямовані на поліпшення використання основних 

засобів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні на 

підприємствах резерви підвищення їх ефективності, а також визначити основні 

чинники, що сприятимуть цьому.  

Поряд з технічними і організаційними факторами важливу роль в 

підвищенні ефективності використання основних засобів повинні відігравати й  

фактори матеріального стимулювання працівників підприємств [2]. 

Отже, на сьогоднішній день спостерігається безліч проблем 

використання основних засобів підприємств, вирішення яких одне з основних 

завдань діяльності підприємств. Підприємства, що мають в своєму 

розпорядженні основні засоби, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, 

збільшувати час роботи обладнання, поліпшувати склад, структуру і склад 

основних засобів, але і максимально підвищувати ефективність використання 

того, що є із застосуванням переважно інтенсивних методів. Тому, щоб 

використання основних фондів було справді економічно ефективним, 

необхідно стежити за його технічним станом; залучати фахівців при 

проведенні складних ремонтів; вивчати ринки виробництва; залучати 

спеціалістів маркетингового відділу; підвищувати рівень спеціалізації 

виробництва; усувати простої; поліпшувати склад, структуру й стан основних 

фондів підприємства; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу 

та продуктивність праці на підприємстві. 
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