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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми зумовлена тим, що економічне зростання національної економіки, у 

першу чергу, досягається завдяки ефективності виробництва. Ефективним вважається 

виробництво, коли кожна одиниця матеріальних, трудових і фінансових ресурсів забезпечує 

збільшення виробництва товарів та послуг. Важливим джерелом зростання економіки країни є 

виробничий розвиток. Рівень розвитку виробництва відображає процес формування та 

вдосконалення техніко-технологічної бази підприємств, що має бути постійно зорієнтованим на 

кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності. Виробничий 

розвиток охоплює різноманітні форми, які повинні відображати відповідні стадії процесу розвитку 

виробничого потенціалу та забезпечувати просте та розширене відтворення необоротних активів 

підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виділити такі, що характеризують, 

з одного боку, підтримування техніко-технологічної бази підприємств, а з іншого – її 

безпосередній розвиток через вдосконалення й нарощування виробництва. Кожний, хто бере 

участь у господарській діяльності, одержує прибуток в обмін на ті ресурси, які він вкладає.  

Процес виробництва завжди є результатом взаємодії відповідних ресурсів, а його 

ефективність забезпечується оптимальним їх поєднанням і використанням. Ресурсна будова 

суб’єкта господарювання показує наявність ресурсів на підприємстві, їх якість та потребу, виражає 

взаємозв’язок та ефективність використання в процесі підприємницької діяльності. одним із 

основних чинників економічного зростання є оптимальне ресурсовикористання. Досягти цієї мети 

можливо завдяки забезпеченню ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів. 

Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної теми магістерської роботи, яка має 

назву “Дослідження ефективності використання виробничих фондів підприємства, на прикладі 

ТОВ “Озерянський деревообробний завод”. 

Метою дипломної магістерської роботи є дослідження та обґрунтування можливості 

забезпечення ефективності використання виробничих фондів ТОВ “Озерянський деревообробний 

завод”. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання дослідження: 

- визначити сутність та основні засади визначення виробничих фондів підприємства; 

- виявити формування механізму використання виробничих фондів підприємства; 

- здійснити характеристику основних показників ефективності використання виробничих 

фондів підприємства; 

- зробити загальну характеристику господарської діяльності ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод”; 

- проаналізувати використання виробничих фондів підприємства; 
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- здійснити аналізування управління фінансовими ресурсами ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод”; 

- обґрунтувати пропозиції оновлення технологічного обладнання у ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод”; 

- запропонувати підвищення ефективності використання виробничих фондів на 

підприємстві за рахунок впровадження новітніх послуг по висушуванню деревини; 

- рекомендувати напрями оновлення виробничих фондів ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод” шляхом впровадження виробництва паливних брикетів з тирси;  

Об’єктом дослідження  є напрями забезпечення ефективності використання виробничих 

фондів підприємства, сукупність факторів, що зумовлюють наявний стан виробничих 

можливостей ТОВ “Озерянський деревообробний завод ”. 

Предметом дослідження  є теоретичні аспекти дослідження ефективності використання 

виробничих фондів підприємства, а також практичні положення щодо вирішення проблеми 

забезпечення ефективності використання виробничих фондів деревообробних підприємств. 

Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети був використаний 

системний підхід із застосуванням таких методів: оцінювання, групування, порівняння, 

аналізування, синтезу, деталізації, узагальнення, балансового методу.  

Джерела дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження стали праці 

вітчизняних і зарубіжних учених, що пов’язані з проблемами дослідження ефективності 

використання виробничих фондів підприємства, законодавчі та нормативні акти України з 

відповідних питань. В якості інформативної бази магістерської роботи виступили літературні 

джерела з теми дослідження, матеріали періодичної преси.  

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна дипломної магістерської 

роботи полягає у дослідженні теоретико-методичних засад, розробленні практичних рекомендацій 

та обґрунтуванні економічного ефекту заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

функціонування системи управління виробничими ресурсами деревообробного підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що його основні положення 

та висновки можуть бути використані у господарській діяльності використання виробничих 

фондів ТОВ “Озерянський деревообробний завод” на управлінських засадах, а також в 

обґрунтуванні оновлення технологічного обладнання, пропонуванні впровадження новітніх послуг 

по висушуванню деревини; рекомендації впровадження виробництва паливних брикетів з тирси. 

Розроблені проектні рішення впроваджено на досліджуваному підприємстві, про що свідчить 

довідка про впровадження.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дипломної магістерської роботи 

доповідались та отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: Шостої 
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всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана 

Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка “Інноваційний розвиток: 

стратегічний погляд у майбутнє” (м. Тернопіль, 6 квітня 2017 року), X Всеукраїнської 

студентської науково-технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні 

питання” (м. Тернопіль, 25-26 квітня 2017 року). 

Структура й обсяг дипломної магістерської роботи. Дипломна магістерська робота 

складається зі вступу, семи розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг роботи – 184 cторінки комп’ютерного тексту, вона містить 38 таблиць і 18 

рисунків, 6 додатків, список використаних джерел із 121 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено мету та завдання, 

предмет та об’єкт, методи та інформаційну базу дослідження, а також подано структуру роботи. 

У першому розділі “Теоретичні аспекти дослідження ефективності використання 

виробничих фондів підприємства” визначено сутність та основні засади визначення виробничих 

фондів підприємства; виявлено формування механізму використання виробничих фондів 

підприємства; здійснено характеристику основних показників ефективності використання 

виробничих фондів підприємства. 

Оскільки елементи основних фондів відіграють неоднакову роль у процесі виробництва, 

неабияке значення має поділ таких на дві частини: активну, яка безпосередньо бере участь у 

виробничому процесі і завдяки цьому забезпечує належний обсяг та якість продукції, і пасивну, 

що створює умови для здійснення процесу виробництва. До активної частини основних фондів 

відносять переважно робочі машини й устаткування, інструмент, вимірювальні та регулюючі 

прилади і пристрої, використовувану в автоматизованих системах управління технологічними 

процесами обчислювальну техніку, деякі технічні споруди – гірничі виробки шахт, газові й 

нафтові свердловини. 

Співвідношення окремих видів (груп) основних фондів, виражене у відсотках до їхньої 

загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних 

засобів праці. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів є то 

прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини. 

Вона змінюється під впливом багатьох факторів. Найбільш суттєві з них такі: виробничо-

технологічні особливості підприємства; науково-технічний прогрес і зумовлений ним технічний 

рівень виробництва; ступінь розвитку різних форм організації виробництва; відтворювальна 

структура капітальних вкладень у створення нових основних фондів; вартість будівництва 
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виробничих об’єктів і рівень цін на технологічне устаткування; територіальне розміщення 

підприємства. 

Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона 

необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їхньої динаміки і 

структури, розрахунку економічних показників господарської діяльності підприємства за певний 

період. У зв’язку з тривалим функціонуванням та поступовим спрацьовуванням засобів праці, 

постійною зміною умов їхнього відтворення існує кілька видів оцінки основних фондів. Основні 

фонди підприємства оцінюються: залежно від моменту проведення оцінки – за первісною 

(початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основних фондів – за повною або 

залишковою вартістю.  

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, 

охоплює два блоки: перший – показники ефективності відтворення окремих видів і всієї 

сукупності засобів праці; другий – показники рівня використання основних фондів у цілому та, 

окремих їхніх видів. Необхідність виокремлення у самостійну групу показників відтворення 

засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена 

тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності 

використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці. 

У другому розділі “аналізування ефективності використання виробничих фондів ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод” зроблено загальну характеристику господарської 

діяльності ТОВ “Озерянський деревообробний завод”; проаналізовано використання виробничих 

фондів підприємства; здійснено аналізування управління фінансовими ресурсами ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод”.  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Озерянський деревообробний завод” (далі – 

Товариство) створене згідно з законами України “Про власність”, “Про господарські товариства”, 

Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України. Товариство створено і діє на 

підставі Статуту, з додержанням умов господарської діяльності, встановлених законодавством. 

Мета й характер діяльності – комерційний – виготовлення продукції, її реалізація для отримання 

прибутку. Форма власності майна – приватна. Галузево-функціональний вид діяльності – 

виробничо-торгівельне. Місцезнаходження Товариства – 48711, Тернопільська обл., Борщівський 

р-н, с. Озеряни. Товариство здійснює у порядку, встановленому діючим законодавством, на 

території України наступні види діяльності: виготовлення дерев’яних вікон, меблів кухонних; 

виготовлення та встановлення дверних полотен, рам різної конфігурації та вікон різного розміру з 

дерев’яних матеріалів; проектування, виготовлення, монтаж високоякісних дерев’яних сходів, 

порогів будь-якої складності, виготовлення продукції з пиломатеріалів (клеєна фанера, паркет); 

розпилювання вздовж деревини; виготовлення плити деревостружкової. 
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У склад ТОВ “Озерянський деревообробний завод” входять наступні структурні підозділи: 

столярно-складальний цех; механічний цех; лісопильний цех; експериментальний цех; склад по 

матеріалах; інструментальний склад. Механічний цех проводить механічну обробку всіх видів 

деталей, які обробляються на даному обладнанні. Столярно-складальний цех – складання та 

фарбування всієї номенклатури продукції, яка випускається, електромонтаж, накладка, 

випробування в робочому режимі, складання ремонтних одиниць. Склад готової продукції: вся 

продукція, яка випускається, включаючи ремонтні одиниці, відправляється на зберігання до 

складу готової продукції, звідси проводиться відпуск продукції споживачу. Інструментальний 

склад забезпечує зберігання та видачу ріжучого, вимірювального та допоміжного інструменту. 

Умовою для подальшого розвитку деревообробної промисловості є збільшення 

продуктивності праці, заснованої на впровадженні науково-технічного прогресу, використовуючи 

більш раціональні способи виготовлення столярних пиломатеріалів з деревини. Основними 

проблемами ТОВ “Озерянський деревообробний завод” є несвоєчаснiсть розрахункiв за отриману 

продукцiю, недосконалiсть законодавства, високий податковий тиск. 

Провівши аналізування витрат за 2014-2016 рр., можна зробити наступний висновок, що 

вони у 2015 р. зменшились, за рахунок зниження чистого доходу від реалізації продукції, а в 2016 

р. знову почали зростати, витрати на 1 грн. товарної продукції повернулися у 2016 р. до показника 

2014 р., такий результат можливий через нестабільність ринку, проблеми в економіці країни, 

підвищення цін на матеріали, паливо, зменшення замовлень. За три роки дослідження (2014-2016 

рр.) у ТОВ “Озерянський деревообробний завод” чистий прибуток знизився, це пов’язано зі 

зменшенням реалізації продукції, що пов’язано з нестабільністю ринку. Рентабельність майна не 

перевищує рентабельність власного капіталу, що має негативний ефект для підприємства. 

У третьому розділі “Напрями забезпечення ефективності використання виробничих 

фондів ТОВ “Озерянський деревообробний завод” було запропоновано ряд пропозицій, 

спрямованих на забезпечення ефективності використання виробничих фондів.  

Першою є пропозиція оновлення технологічного обладнання у ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод”, завдяки чому покращиться якість столярної продукції у цілому, 

збільшиться дохід підприємства від реалізації даної продукції та конкурентоспроможність 

підприємства завдяки новітній технології зшивання деревини, що значно покращить становище 

даного підприємства.  

Наступною пропозицією є підвищення ефективності використання виробничих фондів ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод” шляхом впровадження новітніх послуг по висушуванню 

деревини. Послуга по висушуванню деревини є актуальною для нашого регіону. Пропонуємо 

впровадити новий для даного підприємства вид послуги, а саме сушіння деревини 

(пиломатеріалів). Для реалізації даної послуги потрібно закупити відповідне обладнання. 
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Також доцільним буде реалізація проекту по виробництву паливних брикетів з тирси у 

діяльності підприємства. Паливні брикети мають широке застосування і можуть 

використовуватися для всіх видів топок, котлів центрального опалення, котлів на дерево тощо, 

відмінно горять у камінах, печах, грилях, лазнях тощо. Великою перевагою брикетів є сталість 

температури при згорянні протягом 4 год. Позитивним аспектом при використанні брикетів у 

вигляді палива є їх мінімальний вплив на навколишнє середовище при згорянні в порівнянні з 

класичним твердим паливом при однаковій теплотворної здатності як, наприклад вугілля, але в 15 

разів меншим вмістом попелу (макс 1,0%).  

 

ВИСНОВКИ 

Отже, у представленій дипломній магістерській роботі визначено теоретичні аспекти 

дослідження ефективності використання виробничих фондів підприємства, а також розроблено 

проектні пропозиції щодо забезпечення ефективності використання виробничих фондів ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод”. 

Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна 

розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих 

економічних категорій для відтворювальних процесів. Основні фонди – це засоби праці, які мають 

вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їх 

вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні 

послуги) частинами в міру спрацювання. Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді 

певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому 

циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму та переносять усю свою вартість на 

вартість продукції, що виробляється (на вартість платних послуг). 

Умови переходу до трансформаційної економіки спонукають трудові колективи до 

постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально-речових 

факторів виробництва, у тому числі, і основних фондів. Виявити і практично використати ці 

резерви можна за допомогою ретельного економічного аналізування. Стан і використання 

основних фондів – один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є 

матеріальним втіленням науково-технічного прогресу – головного фактору підвищення 

ефективності будь-якого виробництва. Більш повне та раціональне використання основних фондів 

та виробничих потужностей підприємства сприяє покращенню всіх його техніко-економічних 

показників: зростання продуктивності праці, підвищення фондовіддачі, збільшення випуску 

продукції, зниження її собівартості, економії капіталовкладень.  

Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, 

охоплює два блоки: перший – показники ефективності відтворення окремих видів і всієї 
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сукупності засобів праці; другий – показники рівня використання основних фондів у цілому та, 

окремих їхніх видів. Необхідність виокремлення у самостійну групу показників відтворення 

засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена 

тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності 

використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці. 

Товариство здійснює у порядку, встановленому діючим законодавством, на території 

України наступні види діяльності: виготовлення дерев’яних вікон, меблів кухонних; виготовлення 

та встановлення дверних полотен, рам різної конфігурації та вікон різного розміру з дерев’яних 

матеріалів; проектування, виготовлення, монтаж високоякісних дерев’яних сходів, порогів будь-

якої складності, виготовлення продукції з пиломатеріалів (клеєна фанера, паркет); розпилювання 

вздовж деревини; виготовлення плити деревостружкової. 

У склад ТОВ “Озерянський деревообробний завод” входять наступні структурні підозділи: 

столярно-складальний цех; механічний цех; лісопильний цех; експериментальний цех; склад по 

матеріалах; інструментальний склад. Механічний цех проводить механічну обробку всіх видів 

деталей, які обробляються на даному обладнанні. Столярно-складальний цех – складання та 

фарбування всієї номенклатури продукції, яка випускається, електромонтаж, накладка, 

випробування в робочому режимі, складання ремонтних одиниць. Склад готової продукції: вся 

продукція, яка випускається, включаючи ремонтні одиниці, відправляється на зберігання до 

складу готової продукції, звідси проводиться відпуск продукції споживачу. Інструментальний 

склад забезпечує зберігання та видачу ріжучого, вимірювального та допоміжного інструменту. 

Умовою для подальшого розвитку деревообробної промисловості є збільшення 

продуктивності праці, заснованої на впровадженні науково-технічного прогресу, використовуючи 

більш раціональні способи виготовлення столярних пиломатеріалів з деревини. Основними 

проблемами ТОВ “Озерянський деревообробний завод” є несвоєчаснiсть розрахункiв за отриману 

продукцiю, недосконалiсть законодавства, високий податковий тиск. 

Провівши аналізування витрат за 2014-2016 рр., можна зробити наступний висновок, що 

вони у 2015 р. зменшились, за рахунок зниження чистого доходу від реалізації продукції, а в 2016 

р. знову почали зростати, витрати на 1 грн. товарної продукції повернулися у 2016 р. до показника 

2014 р., такий результат можливий через нестабільність ринку, проблеми в економіці країни, 

підвищення цін на матеріали, паливо, зменшення замовлень. За три роки дослідження (2014-2016 

рр.) у ТОВ “Озерянський деревообробний завод” чистий прибуток знизився, це пов’язано зі 

зменшенням реалізації продукції, що пов’язано з нестабільністю ринку. Рентабельність майна не 

перевищує рентабельність власного капіталу, що має негативний ефект для підприємства. 

У дипломній роботі запропоновано ряд пропозицій, спрямованих на забезпечення 

ефективності використання виробничих фондів на деревообробному підприємстві. Першою є 
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пропозиція оновлення технологічного обладнання у ТОВ “Озерянський деревообробний завод”, 

завдяки чому покращиться якість столярної продукції у цілому, збільшиться дохід підприємства 

від реалізації даної продукції та конкурентоспроможність підприємства завдяки новітній 

технології зшивання деревини, що значно покращить становище даного підприємства. 

Розраховано ефективність впровадження нової лінії поздовжнього зрощування деревини, 

обчислено прибуток підприємства до і після реалізації проекту та загальну економію коштів і 

сировини.  

Наступною пропозицією є підвищення ефективності використання виробничих фондів ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод” шляхом впровадження новітніх послуг по висушуванню 

деревини. Послуга по висушуванню деревини є актуальною для нашого регіону. Пропонуємо 

впровадити новий для даного підприємства вид послуги, а саме сушіння деревини 

(пиломатеріалів). Для реалізації даної послуги потрібно закупити відповідне обладнання. 

Також доцільним буде реалізація проекту по виробництву паливних брикетів з тирси у 

діяльності підприємства. Паливні брикети мають широке застосування і можуть 

використовуватися для всіх видів топок, котлів центрального опалення, котлів на дерево тощо, 

відмінно горять у камінах, печах, грилях, лазнях тощо. Великою перевагою брикетів є сталість 

температури при згорянні протягом 4 год. Позитивним аспектом при використанні брикетів у 

вигляді палива є їх мінімальний вплив на навколишнє середовище при згорянні в порівнянні з 

класичним твердим паливом при однаковій теплотворної здатності як, наприклад вугілля, але в 15 

разів меншим вмістом попелу (макс 1,0%).  
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АНОТАЦІЯ 

Фолюш В. М. Дослідження ефективності використання виробничих фондів 

підприємства, на прикладі ТОВ “Озерянський деревообробний завод” [Рукопис]: комплексна 

дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 073 “Менеджмент” / Віктор 

Миколайович Фолюш; ТНТУ. – Тернопіль: [б. в.], 2018. – 184 с. 

Магістерська робота: 184 с., 18 рис., 38 табл., 6 додатків, 121 літературне джерело. 

Об’єктом дослідження є напрями забезпечення ефективності використання виробничих 

фондів підприємства, сукупність факторів, що зумовлюють наявний стан виробничих 

можливостей ТОВ “Озерянський деревообробний завод ”. 

Мета роботи – дослідити та обґрунтувати можливості забезпечення ефективності 

використання виробничих фондів ТОВ “Озерянський деревообробний завод”. 

Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети був використаний 

системний підхід із застосуванням таких методів: оцінювання, групування, порівняння, 

аналізування, синтезу, деталізації, узагальнення, балансового методу. 

Розроблено пропозиції із забезпечення ефективності використання виробничих фондів ТОВ 

“Озерянський деревообробний завод”: запропоновано оновити технологічне обладнання, 

впровадити новітні послуги по висушуванню деревини, впровадити виробництво паливних 

брикетів з тирси на підприємстві. 

Результати дослідження впроваджено у виробничій діяльності ТОВ “Озерянський 

деревообробний завод”. 

Ключові слова: виробництво, виробничий менеджмент, виробнича діяльність, виробничі 

фонди, основні фонди, виробничий потенціал, виробничі ресурси, ефективність. 

 

ABSTRACTS 

Foliush V. M. Research of the efficiency of the use of production assets of the enterprise, for 

example LTD “Ozeryansky woodworking plant” [Manuscript]: comprehensive thesis for obtaining the 

qualification master’s degree in 073 “Management” / Victor Mikolayovich Foliush; TNTU. – Ternopil: 

[b. in.], 2018. – 184 p. 

Diploma work: 184 pages, 18 figures, 38 tables, 6 appendixes, 121 references. 

The object of investigation is directions of providing of efficiency of the use of productive funds 

of enterprise, totality of factors that predetermine the present state of productive possibilities of enterprise 

LTD “Ozeryansky woodworking plant”. 

The aim of the work – to investigate and to substantiate the possibilities of ensuring the 

efficiency of the use of production assets of the LTD “Ozeryansky woodworking plant”. 
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In order to achieve the goal, a systematic approach was applied using the following methods: 

evaluation, grouping, comparison, analysis, synthesis, detailing, generalization, balance method. 

Proposals have been developed to ensure the efficiency of the use of production assets of LTD 

“Ozeryansky woodworking plant”: it is proposed to upgrade the technological equipment, introduce the 

latest drying wood services, and introduce the production of sawdust fuel briquettes at the enterprise. 

The results of the study were implemented in the production activities of LTD “Ozeryansky 

woodworking plant”. 

Key words: production, production management, production activity, production funds, fixed 

assets, production potential, production resources, efficiency. 

 


