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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КРИВБАСУ
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Рябикіна Н. І. Обґрунтування механізму оцінювання використання основних засобів на підприємствах  

гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу
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З
авдання раціонального формування та ефек-

тивного використання основних засобів особ-

ливо актуальні для стратегічно важливих та 

орієнтованих на експорт галузей економіки, серед 

яких варто виокремити видобувну. Важливе значен-

ня в цьому аспекті має функціонування підприємств 

гірничо-збагачувального комплексу України та Кри-

ворізького залізорудного басейну (Кривбасу). Підви-

щення ефективності використання основних засо-

бів для цих підприємств є одним із основних питань  
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в умовах ринкових відносин. Від його вирішення за-

лежать фінансовий стан підприємства та конкурен-

тоспроможність продукції на ринку.

Результати багаторічних теоретичних і прак-

тичних розробок учених та фахівців з оцінювання 

ефективності використання основних засобів під-

приємства мають велике значення для розвитку та 

вдосконалення вітчизняної теорії обліку та оцінюван-

ня використання основних засобів підприємства. За-

вдання ефективного використання основних засобів 

і виробничих потужностей підприємств посідає чіль-

не місце в дослідженнях таких учених-економістів, як 

В. В. Буханець [1], Б. Є. Грабовецький [2], М. І. Іщен - 

ко [3], В. М. Мельник [4], Т. В. Мордвінцева [5], А. В. Че - 

реп [6], С. С. Черниш [7], Ю. В. Яшан [8] та інші. До-

слідженням технічного базису, технологій виробни-

цтва, інноваційного розвитку та технологічних змін 

в аспекті функціонування підприємств гірничо-зба-

гачувального комплексу присвячено роботи В. А. Ко-

вальчука [10], В. Я. Нусінова та К. Г. Рябикіної [10; 11], 

А. М. Турило [12].

Незважаючи на велику кількість наукових 

праць, завдання формування та оцінювання резуль-

татів використання основних засобів підприємства 

вирішені недостатньо комплексно з точки зору на-

укового узагальнення та систематизації поглядів на 

їх функціонування в умовах ускладнення господар-

ських зв’язків, спаду виробництва, загострення кон-

куренції на ринку залізорудної сировини (ЗРС), жор-

стких умов цінової політики, застарілих технологій та 

відсутності або недостатньої кількості прогресивно-

го технологічного устаткування.

С
учасні підходи до формування та використан-

ня основних засобів підприємства мають зде-

більшого фрагментарний характер у контексті 

інноваційного розвитку та ефективності використан-

ня основних засобів і не враховують галузеві особли-

вості гірничо-збагачувальних підприємств. Високий 

ступінь зносу їхнього устаткування, низький рівень 

упровадження технологічних інновацій у виробни-

цтво ініціюють втрату конкурентних позицій підпри-

ємств на світовому ринку ЗРС і визначають мету –  

розроблення ефективних науково-методичних під-

ходів і практичних рекомендацій щодо використання 

основних засобів гірничо-збагачувальних підпри-

ємств, обґрунтування механізму його оцінювання 

та виявлення резервів зростання ефективності його 

функціонування.

Для досягнення мети дослідження необхідно 

розглянути суттєві характеристики економічної кате-

горії основних засобів, показники оцінювання їх ви-

користання; з’ясувати методичні основи визначення 

ефективності використання основних засобів; про-

аналізувати основні техніко-економічні показники 

діяльності, оцінити наявність, стан, рух і рівень ви-

користання основних засобів, виконати факторний 

аналіз показників оцінювання їх використання; тео-

ретично обґрунтувати та реалізувати економіко-ма-

тематичну модель оптимізації механізму оцінювання 

використання основних засобів в умовах діяльності 

ПрАТ «Інгулецький ГЗК»; розрахувати ефективність 

заходів, запропонованих і відображених у результа-

тах оптимізації; здійснити пошук напрямів та резер-

вів підвищення ефективності використання основ-

них засобів підприємства.

Р
озвиток ринкових відносин в Україні підвищує 

рівень відповідальності суб’єктів господарю-

вання за результати своєї діяльності, які знач-

ною мірою залежать від забезпечення основними 

засобами, їх технічного стану та ефективності вико-

ристання. Основні засоби є активним, одним із най-

важливіших елементів процесу виробництва на під-

приємстві та при правильному, ефективному їх вико-

ристанні не тільки забезпечують створення продукції, 

але й сприяють поліпшенню умов праці працівників.

На економічних теренах постійно триває дис-

кусія стосовно тлумачення поняття «основні засоби».  

У системі бухгалтерської звітності підприємства 

основні засоби – це його активи, що у вартісному 

вираженні є коштами, які обліковуються та викори-

стання яких, як очікується, принесе підприємству 

певну економічну вигоду. З точки зору економіки 

основні засоби – це частина майна підприємства, яка 

використовується ним як засоби праці.

Для відображення системи засобів праці, що 

по в’язані між собою організаційно й технологічно, 

у економічній літературі 80-х років ХХ ст. почав ви-

користовуватися термін «виробничий апарат», ре-

зультатом розвитку уявлень про який стало виокрем-

лення поняття техніко-технологічної бази (ТТБ) 

підприємства. На відміну від виробничого апарату, 

до складу якого входять усі основні засоби підпри-

ємства, ТТБ підприємства відрізняється від нього 

кількісно-якісними характеристиками. У сучасній 

економічній літературі ТТБ розглядається як сукуп-

ність найбільш активних елементів виробництва, що 

визначає технологічний спосіб одержання продукції, 

який здійснюється за допомогою машинної техніки, 

різноманітних транспортних, передавальних, діа-

гностичних, інформаційних засобів, організованих  

у технологічні системи виробничих підрозділів і під-

приємства в цілому [11].

Поліпшення використання основних засобів є 

одним із важливих напрямів підвищення ефектив-

ності виробництва. Характеристика цього процесу 

повинна супроводжуватися належною оцінкою. До-

слідження наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

учених свідчить про необхідність при оцінюванні ви-

користання основних засобів підприємства врахову-

вати той факт, що всі їх елементи функціонують од-

ночасно та в сукупності, а також передбачати аналіз 

взаємозв’язків між окремими елементами та діагнос-
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тику їх впливу на результати функціонування вироб-

ничої системи загалом. Отже, механізм оцінювання 

використання основних засобів повинен включати 

аналіз забезпечення підприємства основними засо-

бами, ефективності та виробничо-фінансових резуль-

татів їх використання.

Методика формування механізму оцінювання 

використання основних засобів повинна враховувати 

той факт, що функціональна корисність основних за-

собів зберігається протягом декількох років, момент 

фізичної заміни (оновлення) основних засобів не збі-

гається з моментом їх вартісного заміщення, а ефек-

тивність використання основних засобів оцінюється 

по-різному залежно від їх виду, належності (власні, 

орендовані), характеру участі в виробничому процесі, 

а також призначення.

Механізм оцінювання використання основних 

засобів підприємства базується на застосуванні уза-

гальнюючих (фондовіддача, фондоємність, фондоозб-

роєність праці, рентабельність основних засобів, кое-

фіцієнти уведення основних виробничих засобів та їх 

вибуття) та специфічних (коефіцієнти інтенсивного, 

екстенсивного та інтегрального використання облад-

нання, резерв виробничої потужності, коефіцієнт змін-

ності роботи устаткування, напруженість використан-

ня устаткування, виробничих площ) показників. 

П
роведені дослідження свідчать, що виробничо- 

господарська діяльність та фінансовий стан 

гірничо-зба гачу вальних підприємств знач-

ною мірою залежать від світових факторів, які впли-

вають на ціни на сталь, концентрат, залізну руду; 

фіскальної та економічної політики, що реалізується 
урядом України; політики управляючої компанії щодо 
принципів їх включення у вертикально інтегрований 
процес виробництва сталі. Попри те, що, починаючи 
з 2017 р., відбулося покращення економічної ситуації 
на тлі загальної стабілізації макроекономіки, вітчиз-
няні гірничо-збагачувальні підприємства опинилися 
в надзвичайно складному становищі, залишаються 
виробниками ЗРП, яку вони здатні виробити, а не 
ЗРП, якої вимагає споживач, що унеможливлює фор-
мування конкурентних переваг і високих ринкових 
позицій у перспективі. 

В
иробничо-господарська діяльність та фінансо-
вий стан гірничо-збагачувальних підприємств 
багато в чому залежать від забезпеченості су-

часним технологічним, контрольно-вимірювальним і 
випробувальним обладнанням. При сучасному висо-
кому технічному рівні промислового виробництва ве-
личина та прогресивність основних засобів, їх техніч-
ний стан значною мірою визначають потенційні мож-
ливості промислового виробництва, його потужність, 
дозволяють підтримувати стабільність якості на всіх 
етапах виробничого циклу продукції.

Проведений аналіз формування та викорис-
тання основних засобів гірничо-збагачувальних під-
приємств Кривбасу за 2012–2016 рр. дав можливість 
стверджувати, що загалом на підприємствах зміна 
вартості та ефективності використання основних за-
собів не проявляє себе як стала тенденція розвитку,  
а має характер коливного процесу, який то уповіль-
нюється, то прискорюється як у бік зростання, так і в 

бік зменшення (табл. 1, табл. 2).

Таблиця 1

Динаміка вартості основних засобів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу за 2012–2016 рр., тис. грн

Підприємство

Рік Абсолютна зміна 

вартості основних 

засобів,  

2016/2011 рр.
2011 2012 2013 2014 2015 2016

ПрАТ «Центральний ГЗК» 3223345 3147577 4922603 954782 1035577 5094567 1871222

ПАТ «Південний ГЗК» 4001664 3757638 3577173 4142837 3928712 3966854 –34810

ПрАТ «Північний ГЗК» 7352883 9176789 8542728 13678528 13799875 13705894 6353011

ПрАТ «Інгулецький ГЗК» 4361040 6506394 6626622 8940619 10461594 11449166 7088126

Таблиця 2

Темпи зміни фондовіддачі основних засобів гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу за 2012–2016 рр., %

Підприємство

Темпи приросту фондовіддачі основних засобів, %

Ланцюгові за роки
Базисні  

за роки

2012/ 2011 2013/ 2012 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2016/ 2011

ПрАТ «Центральний ГЗК» –22,22 –25,67 470,04 –3,99 –77,90 –30,06

ПАТ «Південний ГЗК» –18,51 17,34 –7,71 13,28 36,89 36,84

ПрАТ «Північний ГЗК» –37,28 25,03 –41,17 5,10 14,11 –44,67

ПрАТ «Інгулецький ГЗК» –37,38 –12,50 –6,63 –32,06 6,57 –62,96
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Одним із основних показників ефективності 

використання основних засобів є фондовіддача

       

,
 

(1)

де Фвід – фондовіддача основних засобів, грн/грн;  

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, грн;  – 

середньорічна вартість основних засобів, грн.

Оцінюючи фондовіддачу основних засобів 

ПрАТ «Інгулецький ГЗК» за 2012–2016 рр. (табл. 3), 

можна спостерігати негативну тенденцію до її змен-

шення.

На основі даних табл. 4 здійснено факторний 

аналіз фондовіддачі за методом ланцюгових підстано-

вок. Відносна зміна фондовіддачі за рахунок зміни чи-

стого доходу дорівнює Ф*від = 11306531 / 10228903,5 = 

= 1,105 (грн/грн), а її абсолютна зміна склала Фвід.ЧД= 

= 1,105 – 0,928= 0,177 (грн/грн). Абсолютна зміна фон-

довіддачі за рахунок зміни середньорічної вартості 

основних засобів дорівнює величині Фвід.ОЗ = 0,989 – 

– 1,105 = –0,116 (грн/грн). Сумарна абсолютна зміна 

фондовіддачі склала Фвід.ЧД.ОЗ = 0,177 + (–0,116) =  

= 0,061 (грн/грн). Отже, у порівнянні з попереднім ро-

ком показник фондовіддачі у 2016 р. зріс на 0,061 грн/

грн. На цю позитивну зміну вплинуло зростання чи-

стого доходу ПрАТ «Інгулецький ГЗК» на 1817012 тис. 

грн. Однак збільшення середньорічної вартості осно-

вних засобів спричинило зменшення результативного 

показника на 0,116 грн/грн.

Необхідно мати на увазі, що показник фондо-

віддачі складний. На нього впливає безліч взаємо-

пов’язаних між собою факторів. Формула (1) зо-

бражує найбільш просту двофакторну модель фон-

довіддачі. Якщо замінити чистий дохід на добуток 

середньооблікової чисельності працівників та про-

дуктивності праці, а середньорічну вартість основних 

засобів – на добуток середньооблікової чисельності 

працівників та фондоозброєності праці, то формула 

фондовіддачі набуде такого вигляду:

,
            

 (2)

де ПП – продуктивність праці, грн/особу.

О
тже, фондовіддача основних засобів прямо 

пропорційно залежить від продуктивності 

праці та обернено пропорційно – від її фон-

доозброєності. Для підвищення фондовіддачі необ-

хідно, щоб темпи зростання продуктивності праці 

випереджали темпи зростання її фондоозброєності. 

Коло факторів, які здійснюють вплив на фондовіддачу, 

завдяки такій заміні розширилося. До чистого доходу 

та середньорічної вартості основних засобів додалися 

такі фактори, як середньооблікова чисельність праців-

ників, продуктивність та фондоозброєність праці.

Перетворивши двофакторну модель фондовід-

дачі (формула (1)) шляхом розширення, помноживши 

та розділивши чисельник і знаменник на вартість ак-

тивної частини основних засобів і вартість машин та 

устаткування, отримаємо таку модель фондовіддачі 

основних засобів:

 

. ,
          

(3)

де а – середньорічна вартість активної частини 

основних засобів, тис. грн; мо – середньорічна вар-

тість машин і устаткування, тис. грн; ПВа – питома 

вага активної частини основних засобів у загальній 

їх вартості, %; ПВмо – питома вага машин та устатку-

Таблиця 3

Динаміка фондовіддачі основних засобів ПрАТ «Інгулецький ГЗК» за 2012–2016 рр.

Рік
Фондовіддача, 

грн/грн

Абсолютний приріст,  

грн/грн

Темп зростання,  

частина од.
Темп приросту, %

базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий

2012 1,672 – – – – – –

2013 1,463 –0,209 –0,209 0,88 0,88 –12,50 –12,50

2014 1,366 –0,306 –0,097 0,82 0,93 –18,30 –6,63

2015 0,928 –0,744 –0,438 0,56 0,68 –44,50 –32,06

2016 0,989 –0,683 0,061 0,59 1,07 –40,85 6,57

Таблиця 4

Дані для проведення факторного аналізу фондовіддачі ПрАТ «Інгулецький ГЗК» за 2015–2016 рр.

Показник 2015 р. 2016 р. Абсолютна зміна

Фондовіддача, грн/грн 0,928 0,989 0,061

Чистий дохід, тис. грн 9489519 11306531 1817012

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн 10228903,5 11438025 1209121,5
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вання в активній частині основних засобів, %; Фвід.мо –  

фондовіддача машин і устаткування, грн/грн.

Аналіз фондовіддачі із застосуванням даної мо-

делі дозволяє відповісти на запитання, як співвідно-

шення активної та пасивної їх частини, а також вар-

тостей активної частини основних засобів і машин та 

устаткування вплинуть на зміну фондовіддачі. Для 

аналітичної роботи за цією моделлю підприємство 

має повне інформаційне забезпечення, може опера-

тивно провести аналіз, зробити висновки щодо на-

явних резервів зростання ефективності діяльності за 

рахунок поліпшення використання основних засобів.

Я
кщо говорити про такі показники, як активна 

частина основних засобів і чисельність пра-

цівників та їх математичний зв’язок із фондо-

віддачею, то формулу (1) можна трансформувати та 

отримати таку модель для визначення впливу факто-

рів на показник фондовіддачі:

,
               

(4)

де

 

– фондовіддача активної частини основних 

засобів Фвід.а, грн/грн;

 

a
– фондоозброєність 

праці активною частиною основних засобів (Фозбр.а), 

грн/особу;

 

1
– показник, обернений фондо-

озброєності праці.

Виходячи з формули (4), фондовіддача прямо 

пропорційно залежить від фондовіддачі активної 

частини основних засобів і фондоозброєності праці 

активною частиною основних засобів та обернено 

пропорційно – від її фондоозброєності в цілому. Тоді 

її модель матиме такий вигляд:

. . .
                        

(5)

Оскільки у цій моделі враховано показник фон-

доозброєності праці, то це дозволяє поєднати два 

показники оцінки використання основних засобів –  

фондовіддачу – як показник ефективності їх вико-

ристання та фондоозброєність праці – як показник 

забезпеченості підприємства основними засобами.

В
иконавши кореляційно-регресійний аналіз 

впли ву факторів на фондовіддачу основних 

засобів ПрАТ «Інгулецький ГЗК» (табл. 5), 

виявлено, що результативний показник, описаний 

формулою (5), є найбільш прийнятним для побудови 

економіко-математичної моделі оцінки використан-

ня основних засобів підприємства та виступатиме  

в ролі критерію оптимізації механізму оцінювання 

використання основних засобів.

Позитивним є те, що у формулі (5) використано 

показник середньорічної вартості активної частини 

основних засобів. Це дозволить відповісти на за-

питання, як співвідношення активної та пасивної їх 

частини вплинули на зміну фондовіддачі. Вихідні дані 

для побудови моделі наведені в табл. 6.

Цільова функція економіко-математичної моде-

лі приймає такий вигляд:

. . max,
               

(6)

або 

1 2

3
max.x x

x
                       

(7)

У цільову функцію моделі (формула (7)) замість 

фактора x1 введено рівняння регресії, що відображає 

взаємозв’язок обсягу виробництва концентрату в на-

туральному вираженні та фондовіддачі активної час-

тини основних засобів

06 2
1 4 4316 0,0506 2,03 ,x x E x     (8)

де x4 – обсяг виробництва концентрату в натурально-

му вираженні, тис. т.

Фактор x2 замінено рівнянням регресії взає-

мозв’язку чистого доходу та фондоозброєності праці 

активною частиною основних засобів

10 2
2 5 558270 0,011 5,27 ,x x E x     (9)

де x5 – чистий дохід, тис. грн.

Замість фактора x3 введено рівняння регресії, 

що відображає взаємозв’язок фондоозброєності пра-

ці основними засобами та середньорічної вартості 

активної частини основних засобів 

3 6
09 2 16 3

6 6

42352 0,0243

4,4 2,63 ,

x x

E x E x

       

(10)

де x6 – середньорічна вартість активної частини основ-

них засобів, тис. грн.

Таблиця 5

Коефіцієнти детермінації досліджуваних факторів та фондовіддачі основних засобів

Фактор R2 Фактор R2

Фондоозброєність праці, тис. грн/особу 0,942 Продуктивність праці, грн/грн 0,297

Середньооблікова чисельність працівників, осіб 0,983 Чистий дохід, тис. грн 0,6123

Середньорічна вартість активної частини основ-
них засобів, тис. грн 0,615 Середньорічна вартість основних засобів, 

тис. грн 0,926
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Таблиця 6

Вихідні дані для побудови моделі

Рік
Фондовіддача,  

грн/грн (Y)

Фондовіддача активної 

частини основних 

засобів, грн/грн, x
1
 

Фондоозброєність праці 

активною частиною  

основних засобів,  

тис. грн/особу, x
2

Фондоозброєність 

праці основними  

засобами,  

тис. грн/особу, x
3

2012 1,672 2,454 714,525 1048,91

2013 1,463 2,666 689,108 1256,12

2014 1,366 1,967 1036,631 1492,54

2015 0,928 1,520 1155,115 1892,84

2016 0,989 2,148 1044,307 2269,45

Після зазначених уведень цільова функція мо-

делі має такий вигляд:
06 2

4 4
10 2

5 5

6
09 2 16 3

6 6

(316 0,0506 2,03 )

(58270 0,011 5,27 ) max.
42352 0,0243

4,4 2,63

x E x

x E x
x

E x E x

На основі вихідних даних (табл. 7) побудова-

но обмеження для економіко-математичної моделі 

оцінки ефективності використання основних засобів 

ПрАТ «Інгулецький ГЗК».

Обмеження, що накладаються на цільову функ-

цію, мають такий вигляд:

5

6

4

1134115,
6242242,

0,9 11464 13618,3.

x
x

x

         

(12)

(11)

Таблиця 7

Вихідні дані для побудови обмежень

Рік  Y x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

x
6

2012 1,672 2,454 714,525 1048,91 13586,9 9986708 4069936

2013 1,463 2,666 689,108 1256,12 13618,3 10352257 3882433

2014 1,366 1,967 1036,631 1492,53 13450,1 11341151 5766776

2015 0,928 1,52 1155,115 1892,83 11613,9 9489519 6242242

2016 0,989 2,148 1044,307 2269,44 11464 11306531 5263307

Середня 1,2836 2,151 927,9372 1591,97 12746,64 10495233,2 5044938,8

ства залишиться на рівні 2016 р.; ціна на концентрат 
у майбутньому зросте; обсяг виробництва буде мати 
допустиму похибку в 10% від мінімального значення 
та складе не більше, ніж максимальний рівень за пері-
од – 13618,3 тис. т (2013 р.); увесь обсяг концентрату 
буде реалізовано.

У результаті оптимізації (табл. 9) фондовідда-
ча основних засобів збільшиться з 0,989 грн/грн до 
1,6376 грн/грн, що стане позитивною зміною в діяль-
ності ПрАТ «Інгулецький ГЗК» за майже незмінних 
обсягів виробництва.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження виявлено, що зараз 
на багатьох підприємствах намітилася тенденція до 
зниження показника фондовіддачі, який є важливим 
показником оцінки використання основних. Але, як 
критерій ефективності використання основних за-

Перспективними напрямами для зазначених  

у моделі факторів є зростання. Абсолютні (x4, x5, x6) та 

відносні (x1, x2, x3) показники, тією чи іншою мірою, 

характеризують результативність та ефективність ді-

яльності ПрАТ «Інгулецький ГЗК». При цьому, єди-

ним спірним показником виступає обсяг виробни-

цтва продукції в натуральному вираженні, оскільки 

його динаміка багато в чому залежить від дії зовніш-

ніх факторів господарювання. Екстремуми результа-

тивного показника та факторів моделі за аналізова-

ний період розміщені в табл. 8.

Процес моделювання виконано за умов, що се-

редньооблікова чисельність працівників підприєм-

Таблиця 8

Екстремуми результативного показника та факторів 

ПрАТ «Інгулецький ГЗК» за 2012–2016 рр.

Показник min max

Y 0,928 1,672

x1 1,520 2,666

x2 689,108 1155,115

x3 1048,91 2269,44

x4 11464,0 13618,3

x5 9489519 11341151

x6 3882433 6242242
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Таблиця 9

Результати оптимізації економіко-математичної моделі

Показник Оптимальне значення Показник Оптимальне значення

Фондовіддача, грн/грн 1,6376 Чистий дохід, тис. грн 11976255,46

Фондовіддача активної частини 
основних засобів, грн/грн 2,95 Обсяг виробництва концен-

трату, тис. т 11406,68

Фондоозброєність праці  
активною частиною основних 
засобів, тис. грн/особу

2119,17
Середньорічна вартість 
активної частини основних 
засобів, тис. грн

7659230,934

Фондоозброєність праці основ-
ними засобами, тис. грн/особу 3817,6

собів, фондовіддача повинна прагнути до зростання. 
Докорінно змінити несприятливу динаміку фондо-
віддачі, добитися послідовного її зростання можна 
завдяки прискореному оновленню виробничого по-
тенціалу підприємства на основі нової високопродук-
тивної техніки та інтенсивному використанню осно-
вних засобів.

Маючи чітке уявлення про роль основних засо-
бів у виробничому процесі та чинники, що впливають 
на їх використання, необхідно виявляти нові методи 
та напрями більш ефективного їх використання, по-
ліпшувати структуру основних засобів за рахунок 
підвищення частки виробничого устаткування, спри-
яти більш ефективному її використанню, більш ра-
ціонально розміщувати, проводити вчасні ремонти, 
модернізацію та заміну обладнання. Це забезпечить 
зниження витрат виробництва та зростання продук-
тивності праці.                    
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