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                                                          Практичне заняття  

Тема. Розрахунок показників, що характеризують стан та ефективність використання 

основних засобів. 

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання про основні засоби та їх ефективність використання, 

засвоїти методику розрахунку показників ефективності використання основних засобів. 

 

Студенти повинні уміти:  розраховувати показники ефективності використання та оцінки 

основних засобів торговельного підприємства. 

 

Наочне, документальне та технічне забезпечення заняття: 

1.Обчислювальна техніка. 

2. Конспект лекцій. 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Як визначити середньорічну вартість основних засобів з урахуванням руху основних засобів? 

2. Як розрахувати коефіцієнт оновлення основних засобів? 

3. Як розрахувати коефіцієнт вибуття основних засобів? 

4. Розкрийте суть формули розрахунку фондовіддачі. 

5. Як розрахувати фондомісткість? 

6. Як розрахувати фондоозброєність? 

 

Задача 1. 

       Визначити середньорічну вартість основних засобів магазину «Продовольчі товари», 

коефіцієнти оновлення і вибуття основних засобів. 

       На початок року вартість основних засобів становила 180 тис.грн. У зв’язку з реконструкцією 

та оновленням основних засобів планується: з 1 березня – введення основних засобів на 22 тис.грн. 

і 1 травня – виведення основних засобів на 3,5 тис.грн., із 1 липня – введення основних засобів на 

5,5 тис.грн., із 1 листопада – виведення основних засобів на суму 8,6 тис.грн., а з 1 грудня – введення 

основних засобів на суму 2,4 тис.грн. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Середньорічна вартість основних засобів з урахуванням руху основних засобів ( ОЗ ): 

ОЗ̅̅̅̅ = ОЗп +
ОЗВВ × ТВВ

12
−

ОЗВИВ × ТВИВ

12
, 

 



де ОЗП – вартість основних засобів на початок року; 

ОЗВВ – вартість введення основних засобів; 

ОЗВИВ – вартість виведення основних засобів; 

ТВВ - кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують введені основні засоби; 

ТВИВ – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних засобів. 

 

2. Коефіцієнт оновлення основних засобів (К0) : 

 

К0 =
ОЗВВ

ОЗК
; 

 
де ОЗВВ – вартість введення основних засобів; 

ОЗК – вартість основних засобів на кінець періоду. 

 

3. Коефіцієнт вибуття (КВИБ): 

 

КВИБ =
ОЗВИБ

ОЗП
; 

 

де ОЗВИБ – вартість виведених основних засобів; 

ОЗП – вартість основних засобів на початок періоду. 

 

Задача 2. 

       Визначити фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність основних засобів споживчого 

товариства за рік. 

       Вартість основних засобів на початок року – 1810 тис. грн., на кінець року –1670 тис. грн. Обсяг 

товарообороту 2234 тис. грн. Середньооблікова кількість робітників 38 осіб. 

 

1. Фондовіддача (ФВ) розраховується за формулою: 

 

ФВ =  
Обсяг товарообороту

Середньорічна вартість основних засобів за відповідний період
 

 

2. Фондомісткість (ФМ) розраховується за формулою: 

 

ФМ =  
1

ФВ
, 

 

3.Фондоозброєність (ФОЗБР) розраховується за формулою: 

 

ФОЗБР =
ОЗ̅̅̅̅

Ч
, 

 

де Ч – середньооблікова кількість робітників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Задача 3. Проведіть аналіз ефективності використання основних засобів магазину 

«Господарські товари» на основі таких даних: 
 

№ 

з/ п 

Показник Мину- лий 

рік 

Звіт- ний рік Відхи- лення 

+, - 

Динаміка, 

% 

1. Товарооборот, 
тис.грн. 

203, 4 220,5   

2. Прибуток, тис.грн. 18,8 22,3   

3. Середньорічна 

вартість основних 

засобів, тис.грн. 

293,5 310,6   

4. Середньооблікова 

кількість 
працівників, осіб 

4 5   

5. Фондовіддача,грн     

6. Фондомісткість,грн     

7. Фондоозброєність, 
тис.грн 

    

8. Фондорента- 
Бельність,% 

    

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Фондовіддача (ФВ) розраховується за формулою: 

2. 

 

ФВ =
Обсяг товарообороту

Середньорічна вартість основних засобів
 

 

2. Фондомісткість (ФМ) розраховується за формулою: 

 

ФМ =
1

ФВ
, 

 

3.Фондоозброєність (ФОЗБР) розраховується за формулою: 

 

ФОЗБР =
ОЗ̅̅̅̅

Ч
, 

 

де Ч – середньооблікова кількість робітників. 

 

4.Фондорентабельність (ФР) розраховується за формулою: 

 

ФР =
П

ОЗ̅̅̅̅
. 

Завдання 4 

       На підставі наведених даних про діяльність двох підприємств за рік визначити й порівняти 

показники використання основних засобів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність, 

рентабельність основних засобів): 
 

Показники 
Магазин 

"Молоко" 
Магазин 

"Каравела" 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн 56,4 60,2 

Обсяг товаробороту за рік, тис. грн 115,6 124,6 

Прибуток, тис. грн 58,6 64,3 

Кількість персоналу 28 46 



 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ 
       Для визначення ефективності використання основних засобів необхідно використати формули, 

наведені у методичних рекомендаціях до задачі 3 Необхідно визначити вказані показники для 

кожного з підприємств, порівняти і зробити висновок про ефективність використання основних 

засобів 

 

Завдання 5. Визначити фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність основних засобів 

підприємства торгівлі. 

       Вартість основних засобів на початок року – 780 тис. грн, на кінець року – 720 тис. грн. Обсяг 

товарообороту – 3125 тис. грн. Середньооблікова кількість працівників – 25 осіб. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Середньорічна вартість основних засобів з урахуванням руху основних засобів ( ОЗ̅̅ ̅̅  ): 
 

ОЗ̅̅̅̅ = ОЗП +
ОЗВВ×ТВВ

12
−

ОЗВИВ×ТВИВ

12
, 

 
Де ОЗП – вартість основних засобів на початок року; 

ОЗВВ – вартість введених основних засобів; 

ОЗВИВ – вартість виведених основних засобів; 

ТВВ – кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують введені основні засоби; 

ТВИВ – кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних засобів. 

 

Викладач                                                                                                    С.В.Верблюд 


