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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
У наукових роботах, присвячених обліку, аналізу та

ефективному використанню нематеріальних активів,
немає єдиної думки про структурні взаємозв'язки уп&
равлінських практик з методикою обліку та аналізу
діяльності підприємств взагалі. Узагальнення теорії і
практики в цій галузі дозволяє зробити висновок про
те, що назріла потреба в зміні підходів до дослідження і
розробки методологічних аспектів аналізу ефективності
формування та використання необоротних активів, що
враховують специфіку та роль нематеріальних активів
у майновому комплексі підприємств, а також потреби
користувачів в інформації про них та практичного її
застосування у щоденній роботі управлінців.

Поняття ефективності є чи не найважливішим в еко&
номічній теорії і практиці. Кожен підприємець зацікав&
лений в ефективному господарюванні. Вивчення вико&
ристання будь&якого ресурсу має на увазі розгляд по&
казників ефективності їх використання. Визначити
ефективність — це означає співвіднести результат з вит&
ратами ресурсів, які цей результат забезпечили. Проте
можливості використання результату розрахунку по&
казника ефективності в управлінні і прогнозуванні май&
бутнього стану виробничо&господарської системи
підприємства залежать не лише від структури показни&
ка ефективності, але і від того, якими методами він ви&
мірюється.

Актуальним проблемам оцінки та управління нео&
боротними активами присвячені роботи таких учених&
економістів, як Головко В.І., Базилевич В.Д., Бланк І.А.,
Гура Н.О., Єрмошенко М.М., Ілляшенко С.М., Мамон&
това Н.А., Купалова Г.І., Савицька О.В., Туріло А.М.,
Швець В.Г. та інші.
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Проте, з переходом економіки України в умови кон&
курентного середовища, з'являється необхідність пошу&
ку більш ефективних методів управління активами
підприємства для збереження високої конкурентоспро&
можності, фінансової стійкості і фінансової незалеж&
ності, причому поєднання сучасних та загальноприйня&
тих методів оцінки ефективності активів дає потужний
результат для прийняття рішень стосовно необоротних
активів.

Метою статті є розкриття проблемних питань оцін&
ки ефективності активів підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору економіки ефективність — це показ&

ник, що характеризує результативність діяльності
економічних систем. Основною особливістю таких си&
стем є вартісний характер засобів (видатків, витрат)
досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і
самих цілей (зокрема, одержання прибутку). Про&
стіше кажучи, ефективність визначається відношен&
ням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили
його отримання або іншими словами економічна ефек&
тивність — досягнення найбільших результатів за най&
менших затрат живої та уречевленої праці. Економі&
чна ефективність є конкретною формою дії закону
економії часу. Дослідники відзначають основні напря&
ми зростання економічної ефективності в Україні:
суттєве зниження енергомісткості (витрати енергії на
одиницю продукції приблизно в 2,5—3 рази переви&
щують аналогічні витрати у розвинутих державах
світу, нафти — у 8—10 разів), матеріаломісткості (вит&
рати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю про&
дукції в 2—2,5 рази перевищують аналогічні показни&
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ки у країнах Заходу), зростання віддачі
тощо [1].

На рис. 1 наведено склад необорот&
них активів підприємства за даними
П(С)БО 7.

Матеріально&технічною базою підпри&
ємства є основні засоби, які визначають об&
сяги виробництва, тому раціональне вико&
ристання основних засобів сприяє знижен&
ню витрат на виробництві.

Наукових робіт в частині аналізу ефек&
тивності формування та використання нео&
боротних активів небагато, це говорить про
те, що існує низка невирішених проблем як
у бухгалтерському обліку, так і в економіч&
ному аналізі.

Враховуючи зазначене, вважаємо до&
цільним застосувати функціонально&вар&
тісний аналіз для ефективного форму&
вання та використання основних засобів.

Функціонально&вартісний аналіз —
один із методів евристичного аналізу, мета
якого полягає у виборі оптимального вар&
іанта, що забезпечує повноцінне виконан&
ня досліджуваним об'єктом (виробом, тех&
нологічним процесом, формою організації
чи управління виробництвом тощо) своїх
основних функцій при мінімальних затра&
тах.

Російський конструктор Ю.М. Соболєв
з Пермського телефонного заводу здійснив
першу розробку з використанням функці&
онально&вартісного аналізу — вузол поси&
лення мікротелефону, яка дала змогу ско&
ротити кількість деталей на 70 %, витрати
матеріалів — на 42 %, трудомісткість виробництва — на
69 %, а загальну собівартість — в 1,7 раза [5].

Метою функціонально&вартісного аналізу є досяг&
нення оптимальної корисності при найменших витратах.
На рис. 2 наведено основні завдання ФВА для форму&
вання та використання основних засобів.

Застосування функціонально&вартісного аналізу
буде корисним для удосконалення технологій, органі&
зації та управління основними засобами.

Залежно від завдань "вимірювання" ефективності
необоротних активів на підприємстві необхідно виби&
рати методи такого аналізу.

Завдання аналізу можна виділити в певні групи:
1. Виявлення міри забезпеченості підприємства нео&

боротними активами відповідно до виробничої програ&
ми (яка повинна вписуватися в загальну
стратегію розвитку підприємства) бізнес&
плану тощо.

2. Вивчення міри використання необо&
ротних активів за узагальнюючими і част&
ковими показниками. Виявлення і вимір
чинників, що вплинули на рівень цих по&
казників.

3. Встановлення міри використання
основного (технологічного) устаткування
і виробничої площі.

4. Виявлення і вимір резервів підвищен&
ня ефективності необоротних активів.

Величина та структура необоротних
активів також відіграють значну роль, про&
те такі показники не характеризують
ефективність.

Джерелами інформації для аналізу ос&
новних виробничих засобів і нематеріаль&
них активів можуть служити [6]:

— бізнес&план підприємства;
— план технічного розвитку підприє&

мства;
— звітний бухгалтерський баланс та

додатки до нього;
— спеціальні баланси: баланс основних засобів, ба&

ланс обладнання, баланс виробничої потужності;
— інвентаризаційні картки обліку основних засобів

та інша технічна документація.
Перелік показників для аналізу необоротних активів

в складі показників фінансового стану підприємства
базується на даних бухгалтерської (фінансової) звіт&
ності підприємств, що забезпечує оцінку підприємства,
і входить до групи показників оцінки майнового стану,
таких, наприклад, як показник питомої вага активної ча&
стини основних засобів. Цей коефіцієнт показує, яку ча&
стину основних засобів складають активи, що безпосе&
редньо беруть участь у виробничо&технологічному про&
цесі.
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Рис. 2. Завдання функціонально/вартісного аналізу основних засобів.
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Підвищення ефективності використання працю&
ючого устаткування забезпечується двома шляхами:
екстенсивним (за часом) і інтенсивним (за потужні&
стю).

Для характеристики використання пасивної части&
ни основних виробничих засобів розраховують показ&
ник обсягу реалізації на 1 кв. м виробничій площі. Підви&
щення рівня цього показника сприяє збільшенню обся&
гу реалізації і зниженню собівартості. В процесі подаль&
шого аналізу можна зіставити цей показник з вартістю
оренди 1 кв. м виробничій площі. Відповідно до резуль&
татів аналізу можна вибрати найбільш ефективний для
підприємства варіант використання пасивної частини
основних виробничих засобів.

Необхідно зазначити, що керівник підприємства
рано чи пізно стає перед необхідністю купівлі основних
засобів. Тут на перший план виходить показник термі&
ну окупності додаткових капіталовкладень, що визна&
чається як відношення їх розміру до економії від зни&
ження собівартості:

 ,

де К
1
, К

2
 — капіталовкладення за порівнюваних ва&

ріантах;
С

1
, С

2
 — собівартість річної продукції за цими ж ва&

ріантами.
Величина Т показує період часу, впродовж якого

додаткові капітальні витрати покриваються за рахунок
економії собівартості продукції. Цей показник має інше
тлумачення, він показує, яка величина додаткових кап&
італовкладень необхідна для забезпечення однієї гривні
економії собівартості продукції.

Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності
додаткових капіталовкладень є зворотним вираженням
терміну окупності і обчислюється відношенням економії
від зниження собівартості до додаткових капіталовкла&
день:

 .

Між Е
н
 та Т існує зворотна залежність:

Т= 1/Е
н
.

Коефіцієнт порівняльної економічної ефектив&
ності характеризує величину економії від зниження
собівартості на одну гривню додаткових капітальних
вкладень.

Оптимальний варіант за терміном окупності або
коефіцієнтом порівняльної ефективності додаткових
капіталовкладень вибирається шляхом зіставлення їх
розрахункових величин з нормативними:

>Ен або  <Т,

де Т — це галузевий термін окупності, тобто
мінімальний термін, впродовж якого капітальні вкла&
дення покриваються за рахунок економії собівар&
тості;

Е
н
 — нормативний коефіцієнт ефективності капіта&

ловкладень означає нижню допустиму межу ефектив&
ності.

З двох варіантів впровадження нової техніки більш
капіталомісткий (що вимагає додаткових капітальних
вкладень) вважається ефективним у тому випадку, коли
розрахунковий термін окупності буде менше його нор&
мативного значення або розрахунковий коефіцієнт по&
рівняльної ефективності перевищить його нормативну
величину.

Отже, як бачимо, складовою частиною методики
планування і аналізу економічної ефективності необо&
ротних активів є облік і економічна оцінка чинника часу.
Облік чинника часу припускає визначення терміну ви&
конання різного роду виробничих рішень і економічну

оцінку заощадження часу.
На сьогоднішній день популярною стає оцінка ефек&

тивності активів через вимір накопиченого потенціалу.
Дійсно, поточний стан активів підприємства характери&
зується накопиченим потенціалом [3]. З іншого боку,
сам потенціал визначається динамікою формування ак&
тивів. Величина потенціалу пов'язується з функціональ&
ною структурою підприємства.

Слід зазначити, що у існуючих методик, розгляну&
тих вище, є недоліки, один з яких — це обмежена реп&
резентативність. Тому багатьма авторами пропонуєть&
ся нова методика оцінки ефективності активів з вико&
ристанням накопиченого потенціалу [4]. В рамках ме&
тодики пропонується для розрахунку наступний ко&
ефіцієнт:

kефп.н.а. =  ,

kефп.н.а. — коефіцієнт ефективності потенціалу нео&
боротних активів;

ΔПнакпідпр. — приріст накопиченого потенціалу
підприємства, грн.;

ΔПнакн.а.в.а. — приріст накопиченого потенціалу
необоротних активів.

Накопичений потенціал враховує усю діяльність
підприємства до моменту аналізу. На відміну від почат&
кових даних, накопичений потенціал "очищений" від
випадкових факторів, що мають здатність швидко
змінюватися.

ВИСНОВКИ
Основною метою управління необоротними актива&

ми є забезпечення їх достатності й економічної ефек&
тивності для нормального функціонування підприєм&
ства з метою здійснення виробничо&господарської
діяльності.

Застосування функціонально&вартісного аналізу
сприяє ефективному формуванню та використанню
основних засобів. При виборі методики аналізу ефек&
тивності необоротних активів важливим є конкрети&
зація завдання аналізу. Адже це дозволяє уникнути
недоліків того або іншого методу, підвищити його
репрезентативність, вибудувати окрему систему ана&
лізу, застосовуючи за необхідності комплекс показ&
ників.
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