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Мірошник В. В. Обліково-аналітичне забезпечення матеріально-технічної та інвестиційної складових економічної 
безпеки суб’єктів господарювання

Мета статті полягає в тому, щоб запропонувати обліково-аналітичне забезпечення для розрахунку індикатора небезпечного рівня зношення 
основних засобів як одного з показників інвестиційної безпеки підприємства. Приділено увагу матеріально-технічній та інвестиційній складовим 
економічної безпеки підприємства. Висвітлено методичні підходи до проведення економічної оцінки зношення основних засобів. Залежно від рівня 
зношення основних засобів запропоновано власний підхід до градації рівня небезпеки матеріально-технічної складової господарської діяльності на 
основі індикативної оцінки. Підхід до оцінки показників-індикаторів ґрунтується на даних обліково-аналітичного забезпечення. Методичні реко-
мендації дозволять фахівцям як бухгалтерської служби, так і служби економічної безпеки підприємства виявити причини недостатньо високих 
показників ефективності господарської діяльності і, своєю чергою, економічно зважено проводити інвестиційну політику оновлення основних 
засобів підприємства для забезпечення його стабільного розвитку.
Ключові слова: основні засоби, капітальні інвестиції, інвестиційна безпека, бухгалтерський облік, аналіз.
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Мирошник В. В. Учетно-аналитическое обеспечение материально-

технической и инвестиционной составляющих экономической  
безопасности субъектов хозяйствования

Цель статьи заключается в том, чтобы предложить учетно-ана-
литическое обеспечение для расчета индикатора опасного уровня 
износа основных средств как одного из показателей инвестиционной 
безопасности предприятия. Уделено внимание материально-тех-
нической и инвестиционной составляющим экономической безопас-
ности предприятия. Освещены методические подходы проведения 
экономической оценки износа основных средств. В зависимости от 
уровня износа основных средств предложен собственный подход к 
градации уровня опасности материально-технической составляющей 
хозяйственной деятельности на основе индикативной оценки. Подход 
к оценке показателей-индикаторов основывается на данных учетно-
аналитического обеспечения. Методические рекомендации позволят 
специалистам как бухгалтерской службы, так и службы экономиче-
ской безопасности предприятия выявить причины недостаточно вы-
соких показателей эффективности хозяйственной деятельности и, 
в свою очередь, экономически взвешенно проводить инвестиционную 
политику обновления основных средств предприятия для обеспечения 
его устойчивого развития.
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The article is aimed at offering the accounting-analytical support for calcula-
tion of the indicator of the danger level related to wear of fixed assets as one 
of the indicators of the investment security of enterprise. Attention is focused 
on the material-technical and investment constituents of the economic safety 
of enterprise. Methodological approaches to the economic evaluation of wear 
of fixed assets have been highlighted. Depending on the level of wear of fixed 
assets, an author's own approach to graduation of the danger level of the ma-
terial-technical constituent of economic activity on the basis of the indicative 
estimating has been proposed. The approach to assessment of characteristics-
indicators is based on the data from the accounting-analytical support. The me-
thodical recommendations will allow professionals of either accounting service 
or economic security service of enterprise to identify the causes of insufficiently 
high performance indicators of the economic activity and, in turn, to provide an 
economically balanced conducting of the investment policy for update of the 
fixed assets of enterprise to ensure its sustainable development.
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У спадок від СРСР Україна отримала 40 % промис-
лового потенціалу, це – космічна, машинобудів-
на, енергетична, хімічна, сільськогосподарська 

та інші важливі галузі економіки. Країна має вагомі пе-
реваги в зазначених галузях, адже в її активах кваліфі-
кована робоча сила, потужні науково-конструкторські 
інститути та природні ресурси. 

Разом з тим, сьогодні економіка України знахо-
диться в режимі звичайної інерції, наздоганяючи тех-
нологічно розвинуті країни світу. Однією з причин чого 
є низька інвестиційна активність оновлення структури 

основних засобів. На початку 2011 р. близько 75 % основ- 
 них засобів було зношено [5], що свідчить про не задо-
вільне матеріально-технічне забезпечення вітчизняних 
підприємств. Станом на 2014 р. ситуація не стала кра-
щою. В умовах системної економічної кризи, яка тяг-
не за собою інфляцію та руйнування грошового обігу, 
держава не має достатніх інвестиційних ресурсів для 
забезпечення процесу відтворення. За таких обставин 
управління активами промислової інфраструктури на-
буває анахронічних форм застосування механізмів інду-
стріальної епохи технологічного розвитку.
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Промисловий потенціал, що базується на застарі-
лих виробничих потужностях, принципах управління, 
які не передбачають впровадження новітніх технологій і 
знань, не зможуть вивести країну на новий етап розвит-
ку, приречуючи національну економіку бути аутсайде-
ром світового простору.

Внаслідок низької інвестиційної активності дер-
жави перед підприємствами виникає актуальне завдан-
ня внутрішньої самооцінки свого стану з погляду вико-
нання властивих їм виробничих функцій, матеріально-
технічної та інвестиційної безпеки. Для цього потрібна 
обґрунтована система моніторингу показників-інди-
каторів економічної безпеки.

В умовах глобалізаційних викликів та нестабіль-
ності зовнішнього оточення ефективна діяльність 
віт чизняного промислового підприємства зна-

чною мірою залежить від рівня його економічної без-
пеки. Перш за все, необхідно розібратись у змістовному 
наповненні категорії «економічна безпека», її складових 
і позицій вчених щодо оцінки. 

У загальному розумінні більшість вчених-без пеко - 
знавців [2] підтримують позицію, що «економічна без-
пека підприємства є системою, яка на основі обґрун-
тованих показників діяльності підприємства в умовах 
несприятливих процесів у його зовнішньому та внутріш-
ньому середовищі здатна підтримувати економічну стій-
кість, забезпечити досягнення поставлених стратегічних 
цілей та операційних завдань діяльності підприємства». 

Автори наголошують на тому, що економічна без-
пека є системою захисту від загроз зовнішнього і вну-
трішнього середовища підприємства, яка забезпечує не 
лише операційну діяльність підприємства, а й має бути 
спроектована на стратегічні пріоритети – економічну 
стійкість підприємства в довгостроковій перспективі. 
Для прогнозування діяльності підприємства в майбут-
ньому, необхідна постійна та надійна система моніто-
рингу поточних показників економічної безпеки під-
приємства від різного роду загроз. Від правильного ви-
бору системи показників (їх ще називають індикатора-
ми) залежить ступінь адекватності оцінки економічної 
безпеки підприємства і вибір необхідних заходів щодо 
попередження та усунення небезпеки.

Оцінка економічної безпеки підприємства за до-
помогою системи аналітичних показників є, певною 
мірою, новим напрямком у розвитку економічної тео-
рії, яке почало розвиватися з початку 90-х років ХХ ст. 
Проте, на сьогодні не сформовано єдиного науково об-
ґрунтованого підходу методики оцінювання економіч-
ної безпеки підприємства, що зумовлює невизначеність 
критеріїв та інформаційно-аналітичної бази розрахунку 
показників-індикаторів. 

Серед великої кількості поглядів різних вчених 
найбільш обґрунтований підхід до комплексної оцінки 
економічної безпеки наводить Е. В. Камишнікова. Вона 
визначає: «Оцінка економічної безпеки – це послідов-
ний перехід від оцінки одиничних показників (на ниж-
ньому рівні ієрархії) та їх синтезування до наступного, 
більш високого рівня і так далі до отримання комплекс-
ної оцінки» [4].

Система економічної безпеки об’єднує різні під-
системи, зокрема: фінансову, виробничу, матеріально-
тех нічну, інвестиційну, комерційну (збутову), інтелек-
туально-кадрову та екологічну. Підсистеми працюють 
розрізнено, тому і системи їх захисту потребують відпо-
відних підходів до оцінки загроз, що можуть порушити 
безпеку кожного напряму. 

Бенедіктов М. А. наводить більш точне визначення 
економічної безпеки промислового підприємства: «за-
хищеність його науково-технічного, виробничого і ка-
дрового потенціалу від прямих (активних) або непрямих 
(пасивних) економічних загроз, наприклад, пов’язаних з 
неефективною науково-промисловою політикою держа-
ви або формуванням процедур економічного захисту від 
несприятливого зовнішнього середовища і здатність до 
відтворення його виробничого потенціалу» [1].

Автор, поряд із загальними критеріями, акцентує 
увагу на здатності підприємства до відтворення вироб-
ничого потенціалу. Стійке економічне зростання за умов 
глобальної конкуренції неможливо забезпечити без по-
тужної матеріально-технічної бази. Від їх якісного стану 
залежать такі важливі показники економічної безпеки, 
як: фінансова стійкість підприємства; кон’юктура ринку 
збуту товарної продукції; виробнича, інвестиційна, еко-
логічна безпека та ін.

Висока зношеність основних засобів погіршує 
якість, знижує конкурентоспроможність продукції та 
провокує аварійність праці. На промислових підприєм-
ствах аварійна ситуація є однією з найбільш істотних за-
гроз. Залежно від ступеня небезпеки аварія є загрозою 
втрати або пошкодження майна, вона може спровокува-
ти екологічну небезпеку, що для підприємства тягне за 
собою значні фінансові втрати.

Матеріально-технічна безпека відповідає за своє-
часне оновлення, модернізацію та реконструкцію осно-
вних засобів для досягнення безперервного процесу 
виробництва. Порівняно з кадровою чи юридичною 
складовими економічної безпеки матеріально-технічне 
забезпечення потребує капітальних вкладень, що вказує 
на взаємозалежність матеріально-технічної безпеки з 
інвестиційною безпекою підприємства. 

З огляду на важливість матеріально-технічної скла-
дової, забезпечення її є пріоритетним завданням 
для промислового підприємства. Визначити на-

прями та обсяги капітальних вкладень і розподіл їх 
у часі можливо за наявності науково обґрунтованих 
показників-індикаторів матеріально-технічної безпеки 
підприємства.

Найчастіше матеріально-технічна безпека оціню-
ється за допомогою показників, що характеризують май-
новий стан підприємства. Бендиков М. А. [1], Гришко Н. Є. 
[2], Молодецька О. М., Нусінова О. В. [8], Селедь О. М. 
[9], Швець В. Я. [10] пропонують оцінювати динаміку 
виробництва (зростання, спад, стабільний стан, темп 
зміни); реальний рівень завантаження виробничих по-
тужностей; визначати частку НДДКР у загальному об-
сязі робіт; частку НДР у загальному обсязі НДДКР; 
темп оновлення основних виробничих фондів (рено-
вації); стабільність виробничого процесу (ритмічність, 
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рівень завантаженості протягом певного часу); вікову 
структуру та технічний ресурс парку машин і устатку-
вання. Деякі з них пропонують власні показники. 

Так, Селедь О. М. обґрунтовує необхідність розра-
хунку коефіцієнта якості оновлення основних засобів та 
показник структури вибуття основних засобів. 

Молодецька О. М., Нусінова О. В. при оцінці тех-
ніко-економічної безпеки вважають необхідним розра-
ховувати показники ринкової безпеки (частку фірми на 
ринку, коефіцієнт ринкової віддачі активів, конкуренто-
спроможність продукції, ритмічність збуту, коефіцієнт 
ефективності рекламної політики підприємства), що, 
на наш погляд, більш стосується комерційної (збутової) 
безпеки і відображає роботу саме комерційного, а не ви-
робничого, відділу.

Евдокимов Ф. І., Белозубенко В. С. [3] пропонують 
власний підхід до визначення нормативних, граничних 
значень таких показників, як: темп оновлення основних 
виробничих фондів, реальний рівень завантаження ви-
робничих потужностей, ступінь зносу основних вироб-
ничих фондів, фондовіддача основних виробничих фон-
дів, фондоозброєність праці, частка НДДКР у загально-
му обсязі робіт, продуктивність праці. Дані коефіцієнти 
досить складні в розрахунку, що вимагає залучення 
більш кваліфікованих спеціалістів. 

Поряд з традиційними підходами можна зустрі-
ти й інші авторські підходи. Колещук О. Я., Козик В. В., 
Удот А. М. [7] пропонують визначати комплексний ін-
дивідуальний індикатор зносу основних засобів, який 
розраховується за формулою:

  Взі × (1 + Е)Т – 1 ≥ Вп , (1)
де Взі – залишкова вартість елементу основних засо-
бів підприємства; Е – ставка дисконту (річна в частках 
одиниці); Т – ефективний термін експлуатації даного 
елементу основних засобів підприємства, тобто термін, 
протягом якого його функціонування дає змогу отриму-
вати власнику цього елементу чистий грошовий потік; 
Вп – первісна вартість елементу основних засобів під-
приємства;  і – тривалість періоду, фактично відпрацьо-
ваного даним елементом основних засобів.

Даний показник дає можливість оцінити стан зно-
шення основних засобів, проте не аргументує, які факто-
ри негативно впливають на ефективність окремих про-
цесів виробництва.

Існуючі підходи до оцінки матеріально-технічної 
складової економічної безпеки підприємства мають 
ряд проблем. По-перше, вітчизняні аналітики не рід-

ко пропонують розраховувати всі можливі коефіцієнти, 
що часто призводить до дублювання інформації. Друга 
проблема стосується підходу до розрахунку коефіцієн-
тів. Автори інтерпретують загальновідомі підходи до 
аналізу стану та використання основних засобів, при 
цьому різні користувачі по-своєму ставляться до того 
чи іншого значення якого-небудь коефіцієнта. Це поро-
джує невизначеність їх впливу на стан економічної без-
пеки. Третя проблема пов’язана з труднощами прове-
дення просторово-часового порівняння значень показ-

ників. При ізольованому розгляді аналітичні показники 
втрачають свою вагомість в інформативності, вони при-
ймають повноцінний сенс тільки в тому випадку, якщо 
існує можливість просторово-часового порівняння. По-
казники, отримані зі звітності підприємства, повинні 
порівнюватися з показниками цього ж підприємства в 
минулі роки, а також з показниками інших аналогічних 
підприємств відповідної галузі.

Ефективність кожної керуючої системи господарю-
ючого суб’єкта значною мірою залежить від якос-
ті інформаційної бази та системи її подання, яка 

дозволяла б формувати релевантну інформацію, пропо-
нувати її аналіз, приймати раціональні управлінські рі-
шення і, тим самим, забезпечувати економічну безпеку 
підприємства.

Процес оцінки матеріально-технічної та інвести-
ційної складових економічної безпеки нами здійсню-
вався в такій послідовності: 1) формування переліку по-
казників матеріально-технічної безпеки; 2) розпо діл по-
казників матеріально-технічної безпеки залежно від їх 
функціональної відповідності; 3) формування обліково-
аналітичної бази розрахунку показників матеріально-
тех нічної безпеки; 4) формування показників-індика-
торів; 5) формування рівнів градації індикаторів; 6) ви-
сновок фахівця, що проводив оцінку. 

Джерелми даних для аналізу стали: бізнес-план, 
план технічного розвитку, стратегічний план підпри-
ємства; Форма № 1 Баланс (звіт про фінансовий стан), 
Форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про су-
купний дохід), Форма № 5 Примітки до річної фінансо-
вої звітності, Форма № 11-ОЗ Звіт про наявність і рух 
основних засобів, амортизацію (знос), Форма 2-кб (по-
тужності) «Звіт про введення в дію основних фондів, 
будівель, споруд та потужностей»; дані про переоцінку 
основних засобів, інвентарні картки обліку основних за-
собів, проектно-кошторисна, технічна документація.

Економічні показники, що характеризують матері-
ально-технічну та інвестиційну складові виробництва, 
були виділені у три групи. У першу потрапили показни-
ки, що характеризують стан основних засобів; у другу – 
показники, що характеризують ефективність та інтен-
сивність використання основних засобів; у третю – по-
казники, що характеризують ефективність оновлення 
основних засобів. 

Аналіз першої та другої групи показників дає мож-
ливість виявити проблемні місця у виробничому проце-
сі, розібратись, чи дійсно показники виробництва від-
стають через поганий стан матеріально-технічного за-
безпечення. У разі виявлення, що виробничі потужності 
задіяні в повному обсязі, працівники працюють у повну 
зміну – суб’єктивний фактор управління працює на до-
статньо високому рівні, а матеріально-технічна складо-
ва відстає від новітніх технологій, необхідно переходи-
ти до аналізу третьої групи показників. Третя група дає 
можливість вивчити інвестиційну активність оновлення 
основних засобів. 

Пропозиції узагальнено в табл. 1 – табл. 3.
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таблиця 1

І. Аналіз якісного стану основних засобів підприємства 

показник Формула розрахунку Економічний зміст Нормативне значення

Коефіцієнт оновлення основ-
них засобів

Вартість введених основних 
засобів / Вартість основних 
засобів на кінець періоду

Характеризує частку нових 
основних засобів (у т. ч.  
куплених, але які вже були 
в експлуатації) у загальній 
вартості їх на кінець року

Прагне до збільшення

Коефіцієнт якості оновлення 
основних засобів

Вартість нових основних 
засобів, що вводяться / За-
гальна вартість основних 
засобів, що вводяться

Характеризує частку нових 
основних засобів у загальній 
вартості введених основних 
засобів на кінець року

Оптимальне значення показ-
ника дорівнює 1

Коефіцієнт приросту основ-
них засобів

Сума приросту основних 
засобів / Вартість основних 
засобів на початок року

Показує ступінь збільшення 
основних засобів у звітному 
періоді проти минулого 
періоду

Визначається підприємством

Коефіцієнт придатності 
основних засобів

Залишкова вартість основ-
них засобів / Первісна 
вартість основних засобів

Коефіцієнт показує, яка 
частина основних засобів 
придатна для експлуатації 
в процесі господарської 
діяльності

Визначається підприємством

Коефіцієнт зносу основних 
засобів

Сума зносу основних засобів 
/ Первісна вартість основних 
засобів

Коефіцієнт зносу показує,  
яка частина вартості основ-
них засобів була списана  
на витрати виробництва  
в попередніх періодах

Прагне до зменшення

Коефіцієнт вибуття основних 
засобів

Вартість основних засобів, 
що вибули / Вартість основ-
них засобів на початок року

Характеризує інтенсивність 
вибуття основних виробни-
чих засобів

Повинен бути меншим, ніж 
коефіцієнт оновлення

Показник структури вибуття 
основних засобів

Вартість ліквідованих 
основних засобів / загальна 
вартість основних засобів, 
що вибувають

Показник дає можливість 
розрахувати такі структурні 
показники, як частка 
ліквідації, реалізації  
та консервації основних 
засобів у сукупному вибутті

Прагне до зменшення

Економічний ефект витрат  
на ремонт основних засобів

Сумарний відвернений зби-
ток від реалізації комплексу 
заходів щодо забезпечен-
ня технологічної безпеки 
підприємства / (Загальна 
сума витрат на ремонт 
основних засобів – Сумарний 
понесений підприємством 
збиток від несправності 
основних засобів)

Формалізована оцінка рівня 
технічної придатності основ-
них засобів або ефективність 
заходів щодо забезпечення 
технічної безпеки основних 
засобів

Прагне до збільшення

Загальна фондоозброєність 
праці

Середньорічна вартість 
промислово-виробничих 
основних засобів / 
Середньооблікова чисель-
ність робітників у найбільшу 
зміну

Показує забезпеченість 
персоналу основними засо-
бами; яка вартість основних 
засобів припадає на одного 
працівника

Темп зростання продуктив-
но сті праці має випереджати 
темпи зростання технічної 
озброєності праці 

Рівень технічної озброєності 
праці

Вартість виробничого облад-
нання / Середньооблікова 
чисельність робітників  
у найбільшу зміну

Показує величину активної 
частини основних засобів  
на одного працівника

Темп зростання продуктив-
ності праці має випереджати 
темпи зростання технічної 
озброєності праці
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таблиця 2

ІІ. Аналіз ефективності та інтенсивності використання основних засобів

показник Формула розрахунку Економічний зміст Нормативне значення

1 2 3 4

Рентабельність капіталу, 
вкладеного в основний 
капітал

Прибуток від основної 
діяльності / Середньорічна 
вартість основних засобів 

Показує, скільки припадає 
чистого прибутку на одини-
цю вартості основних засобів

Збільшення

Зміна рентабельності основних засобів за рахунок:

фондовіддачі основних  
виробничих засобів ∆РОЗ = ∆ФВ ∙ ЧРПо ∙ Роб0

Виражає ефективність ви-
користання засобів праці, 
тобто показує, скільки 
виробляється готової 
продукції на одиницю основ-
них виробничих фондів

Визначається підприємством

частки реалізованої 
продукції в загальному ви-
пуску

∆РОЗ = ФВ1 ∙ ∆ ЧРПо ∙ Роб0 Показує ефективність роботи 
комерційного відділу Визначається підприємством

рентабельності продажів ∆РОЗ = ФВ1 ∙ ЧРП1 ∙ ∆Роб0 

Цей коефіцієнт показує, яку 
суму операційного прибут-
ку одержує підприємство 
з кожної гривні проданої 
продукції. Іншими слова-
ми, скільки залишається в 
підприємства після покриття 
собівартості продукції

Визначається підприємством

Фондовіддача основних 
засобів

Вартість виробленої 
продукції / Середньорічна 
вартість основних засобів

Показує ефективність 
використання основних 
засобів; яка величина доходу, 
отри маного від реалізації 
продукції, припадає на 1 грн, 
вкладену у основні засоби, 
що використовуються для 
виробництва цієї продукції

Збільшення

Зміна фондовіддачі основних засобів за рахунок:

частки активної частини 
основних засобів ∆Фв(Ча) = ∆Ча ∙ Ч0

м ∙ Фв0
м

Вплив частки активної части-
ни основних засобів на обсяг 
виробництва продукції

Збільшення

частки машин і обладнання 
в активній частині основних 
засобів

∆Фв(Чм) = Ч1
а ∙ ∆Ч  ∙ Фв0

м

Вплив частки машин і облад-
нання в активній частині 
основних засобів на обсяг 
виробництва продукції

Збільшення

фондовіддачі діючого  
обладнання ∆Фв (ФВм) = Ч1

а ∙ Ч1
м ∙ ∆Фв

м
Вплив фондовіддачі діючого 
обладнання на обсяг вироб-
ництва продукції

Збільшення

Фондовіддача активної  
частини основних засобів

Вартість виробленої 
продукції / Середньорічна 
вартість активної частини 
основних засобів, або 
Фв

м
0 = Д0 ∙ Кзм0 ∙ Т0 ∙ ГВ0 / Ц0

Показує ефективність вико-
ристання активної частини 
основних засобів; яка вели-
чина доходу, отриманого 
від реалізації продукції, 
припадає на 1 грн, вкладену 
в активну частину основних 
засобів, що використову-
ються для виробництва цієї 
продукції

Збільшення

Розрахунок впливу факторів на приріст фондовіддачі обладнання 

Вартості обладнання Фв
м

1 = Д0 ∙ Кзм0 ∙ Т0 ∙ ГВ0 / Ц1
Зміна середньої вартості об-
ладнання (Фв

м
0 – Фв

м
1) Фв

м
1↑ Фв

м
0↓ // Фв

м
1↓ Фв

м
0↑

Цілоденних простоїв Фв
м

2 = Д1 ∙ Кзм0 ∙ Т0 ∙ ГВ0 / Ц1
Зміна цілоденних простоїв 
обладнання (Фв

м
2 – Фв

м
1) Фв

м
2↑ Фв

м
0↓ // Фв

м
2↓ Фв

м
0↑
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1 2 3 4

Коефіцієнта змінності Фв
м

ум.3 = Д1 ∙ Кзм1 ∙ Т0 ∙ ГВ0 / Ц1
Зміна коефіцієнта змінності 
(Фв

м
ум.3 – Фв

м
2) Фв

м
ум.3↓ Фв

м
0↓ // Фв

м
ум.3↑ Фв

м
0↑

Внутрізмінних простої Фв
м

ум.4 = Д1 ∙ Кзм1 ∙ Т1 ∙ ГВ0 / Ц1
Зміна внутрізмінних простої 
(Фв

м
ум.4 – Фв

м
ум.3) Фв

м
ум.4↓ Фв

м
0↓ // Фв

м
ум.4↑ Фв

м
0↑

Середньогодинно-го 
виробітку Фв

м
1 = Д1 ∙ Кзм1 ∙ Т1 ∙ ГВ1 / Ц1

Зміна середньогодинного 
виробітку (Фвм1 – Фвмум.4) Фв

м
1↓ Фв

м
0↓ // Фв

м
1↑ Фв

м
0↑

Зміна фондовіддачі всіх 
основних засобів ∆Фв

оз
хі = ∆Фв

м
хі ∙ Ч

м
1

Показує, як всі фактори впли-
нуть на рівень фондовіддачі 
всіх основних засобів

+ / –

Д – кількість відпрацьованих днів; Кзм – коефіцієнт змінності; Т – середня тривалість зміни; ГВ – виробіток продукції за 1 машино- 
годину; Ц – середня вартість одиниці виробничого обладнання; Чм

1 – фактична частка машин і обладнання в загальній сумі 
основних засобів

Фондомісткість

Середньорічна вартість 
основних засобів виробни-
чого призначення / Вартість 
виробленої продукції

Показує величину вартості 
основних засобів, що припа-
дає на одиницю продукції, 
випущену підприємством. 
Даний показник служить для 
визначення ефективності ви-
користання основних засобів 
підприємства

Зменшення

Зміна валової продукції за рахунок зміни:

середньорічної вартість 
основних засобів ∆ВПоз = ∆ОЗ ∙ Фв

оз
0

Зміна середньорічної 
вартість основних засобів + / –

частки активної частини 
основних засобів у їхній 
загальній сумі

∆ВПЧа = ОЗ1 ∙ ∆Фвоз
Ча

Зміна частки активної части-
ни основних засобів у їхній 
загальній сумі

+ / –

частки машини і обладнання 
в активній частині основних 
засобів

∆ВПЧм = ОЗ1 ∙ ∆Фвоз
Чм

Зміна частки машини і облад-
нання в активній частині 
основних засобів

+ / –

фондовіддача машин і  
обладнання ∆ВПФв

м = ОЗ1 ∙ ∆Фвоз
Фвм

Зміна у фондовіддачі машин і 
обладнання + / –

Ступінь використання виробничих потужностей

Коефіцієнт використання 
потужності

Фактичний (плановий) 
річний обсяг виробництва 
продукції / Середньорічна 
виробнича потужність 

Характеризує максимально 
можливий річний обсяг 
випуску продукції за умови 
найбільш повного викори-
стання прогресивної техно-
ло гії та організації вироб-
ництва

Збільшення

Коефіцієнт інтенсивного  
завантаження потужності

Середньодобовий випуск 
продукції / Середньорічна 
виробнича потужність

Відображає рівень викори-
стання обладнання  
за потужністю 

Збільшення

Коефіцієнт екстенсивного  
завантаження потужності

Фактичний або плановий 
фонд робочого часу / 
Розрахунковий фонд робо-
чого часу, прийнятий для 
визначення виробничої 
потужності

Характеризує ступінь вико-
ристання можливого часу 
роботи основного засобу

Збільшення

Закінчення табл. 2

На основі отриманих показників фахівець роз-
робляє експертний висновок покращення рівня мате-
ріально-технічної та інвестиційної безпеки підпри-
ємства. Якщо використовувати подібну методику для 
побудови системи показників матеріально-технічної та 
інвестиційної складових економічної безпеки на рівні 
підприємства, можна вчасно виявити недоліки робо-
ти основних засобів і забезпечити просте відтворення 

основних засобів, використовуючи лише власні фінан-
сові ресурси на їх реновацію.

ВИСНОВКИ
У ході дослідження запропоновано процес оцін-

ки матеріально-технічної та інвестиційної складових 
економічної безпеки. Цей процес складається з таких 
етапів: 1) формування переліку показників матеріально-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
П

ід
П

рИ
єм

Ст
Ва

181БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2015
www.business-inform.net

таблиця 3

ІІІ. Аналіз ефективності оновлення основних засобів 

показник Формула розрахунку Економічний зміст

Зміна обладнання ∆Фвм
н = Σ (ГВні – ГВсі) ∙ ФРЧ1 / ОЗм

1

Показує, як змінився обсяг виробництва 
продукції у зв’язку із заміною обладнан-
ня або його модернізацією

Впровадження інноваційних заходів ∆Фвм
нтп = Σ (ГВн – ГВс) ∙ ФРЧ1 / ОЗм

1

Показує, як змінився обсяг виробництва 
продукції у зв’язку із заміною обладнан-
ня або його модернізацією

Соціальні фактори ∆Фвм
соц = ∆Фвм

гв – ∆Фвм
н – ∆Фвм

нтп

Показує, як змінився обсяг виробництва  
продукції у зв’язку із покращенням 
умов праці, наданням працівникам 
відпочинку тощо

Рентабельність інвестованого капіталу 
(ROIC)

Прибуток від основної діяльності 
/ Капітал, інвестований в основну 
діяльність компанії

Характеризує прибутковість, одержану 
на капітал, інвестований в основну 
діяльність компанії

Індекс рентабельності інвестицій (PI)  1

(1 )
,

t
n

офt

D
r t

PI
І




де Dt – чистий грошовий потік за весь 
період; r – ставка дохідності; t – рік 
експлуатації проекту; Іоф – інвестований 
капітал в основні фонди

Характеризує грошовий потік, 
який припадає на одиницю витрат 
(інвестицій)

Ефективність капіталовкладень (Еп)
Приріст прибутку в результаті капіталь-
них вкладень / Інвестований капітал  
в основні фонди

Характеризує приріст річного прибутку 
до капітальних вкладень, які викликали 
цей приріст

ФРЧ1 – час роботи і-го обладнання з моменту введення до кінця звітного періоду; ГВн , ГВс – виробіток продукції за 1 машино-
годину відповідно після заміни і до заміни і-го обладнання

технічної безпеки, 2) розподіл показників матеріально-
технічної безпеки залежно від їх функціональної від-
повідності, 3) формування обліково-аналітичної бази 
розрахунку показників матеріально-технічної безпеки, 
4) формування показників-індикаторів, 5) формуван-
ня рівнів градації індикаторів, 6) висновок фахівця, що 
проводив оцінку. 

Економічні показники, що характеризують мате-
ріально-технічну та інвестиційну складові виробництва, 
були виділені у три групи. До першої належать показни-
ки, що характеризують стан основних засобів; до другої – 
показники, що характеризують ефективність та інтен-
сивність використання основних засобів; до третьої – 
показники, що характеризують ефективність оновлення 
основних засобів.                     
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