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ВСТУП 
 

Предмет і зміст дисципліни 
 

Вирішення задач по подальшому розвитку меліорації земель в 
Україні, яка забезпечує умови для стійкого нарощування 
продовольчого фонду і підвищення її ефективності, залежить і від 
рівня підготовки кадрів. Перехід до ринкових відносин у водному 
господарстві підвищує вимоги до економічної підготовки 
спеціалістів. Головним при цьому є формування нового 
економічного мислення, тактики та стратегії дій в умовах ринку. 

Корінні зміни у виробничій сфері в зв’язку з переходом до 
ринкових відносин стосуються не стільки техніки і технології 
виробництва, як економічних основ виробництва і підприємства. 
Зміни форм власності, ринкові відносини, конкуренція, економічна 
самостійність підприємств вимагають, щоб новим економічним 
вимогам підпорядковувалась діяльність всіх структур та служб 
підприємства. Адже для того, щоб забезпечити прибуток 
підприємству, необхідно кваліфіковано орієнтуватися у 
кон’юнктурі ринку і передбачати дії конкурентів, грамотно оцінити 
своє положення на ринку, здійснити ефективний відбір варіантів 
проектних, технічних або господарських рішень тощо. 

Великі труднощі у діяльності підприємства водного 
господарства на етапі становлення ринкових відносин пов’язані із 
неминучим співіснуванням елементів старих та нових відносин, 
відсутністю ринку у чистому виді, що не дозволяє безпосередньо 
орієнтуватися на зарубіжний досвід. Разом з цим непідготовленість 
кадрів для роботи в умовах ринку уже сьогодні починає негативно 
впливати на практичну діяльність підприємств. Тому в сучасних 
умовах велике значення набуває економізація не тільки знань, але й 
мислення і образу дій. 

Вперше поняття “економіка” ввів в обіг мислитель Арістотель 
(ІІІ ст. до н.е.). Описуючи організацію господарства в маєтку 
рабовласника, він обгрунтував суть економіки як науки про 
домашнє господарство, тобто мистецтво ведення домашнього 
господарства. Грецьке «ойкос» означає дім, господарство; «номос» 
- вчення. 
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Як наука, тобто систематизовані знання про суть економіки, 
виникла в ХУІІ-ХУІІІ столітті в період становлення капіталізму. 
Найбільш обгрунтовані відповіді на питання економіки дала 
класична школа. Її представниками були англійські економісти 
Уільям Петті (1623-1687), Адам Сміт (1723-1790) і Давід Рікардо 
(1722-1823). Вони встановили, що багатство нації (суспільства) 
виникає у матеріальному виробництві, у всіх його галузях. За їх 
вченням, ріст багатства проходить тоді, коли початково затрачена 
на виробництва сума вартості (у вигляді грошей, товарів) 
збільшується (приростає) на додаткову величину (прибуток). 

Економіка водного господарства - галузева наука, що вивчає 
особливості прояву загальних економічних законів розвитку 
суспільства в галузі та раціональне використання обмежених 
ресурсів на основі конкретних форм господарювання 
(господарської діяльності), в якому окрема людина вступає в певні 
виробничі відносини з природою та іншими людьми з метою 
реалізації своїх потреб, інтересів та ідеалів. 

Об’єктом вивчення дисципліни «Економіка водного 
господарства» є водне господарство як виробнича сфера, яке 
безпосередньо пов’язане із створенням засобів виробництва для 
подальшого використання. Виділення водного господарства у 
виробничу сферу обумовлено широким використанням водних 
ресурсів в цілому і меліорації земель зокрема. Як галузь, водне 
господарство сформувалось в останні 25 ... 30 років. Однак його 
формування продовжувалося і в теперішній час і буде проходити 
до встановлення госпрозрахункових зв’язків із усіма споживачами 
водних ресурсів. 

Водне господарство в широкому розумінні охоплює всі 
водогосподарські заходи незалежно від того, які галузі народного 
господарства воно обслуговує. Навчальна дисципліна «Економіка 
водного господарства», яка призначена для студентів спеціальності 
«Гідромеліорація», розглядає питання економіки водного 
господарства, що обслуговує сільське господарство (зрошення і 
осушення земель), тобто основні питання економіки проектування, 
будівництва, експлуатації гідромеліоративних систем і 
сільськогосподарського використання меліорованих земель. 
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Економіка водного господарства сформувалась під впливом 
розвитку меліорації земель, як фактора інтенсифікації сільського 
господарства. Значне збільшення витрат на меліоративні заходи 
гостро поставило питання систематизації нагромадженої 
інформації, розробки наукових критеріїв оцінки ефективності 
водогосподарських заходів. До останнього часу питанням 
економіки водного господарства приділялось мало уваги. Тому 
роль економічного стимулювання розвитку водного господарства 
була зниженою. У водогосподарських експлуатаційних 
організаціях не знайшли застосування такі критерії як 
господарських розрахунок, ціна, собівартість, прибуток, що знижує 
ефективність експлуатаційних заходів на гідромеліоративних 
системах. 

Економіка водного господарства порівняно нова наукова 
дисципліна, формування якої пов’язано із розвитком водного 
господарства. Як наука, економіка водного господарства розробляє 
теоретичні основи ведення водного господарства, підвищення його 
ефективності. Ця наука безпосередньо пов’язана із аграрною 
політикою держави і призвана вирішенню основних завдань цієї 
політики. На основі знань економіки водного господарства 
розробляються конкретні шляхи підвищення економічної 
ефективності водного господарства. Але при цьому слід пам’ятати, 
що економічні процеси, які відбуваються у водному господарстві 
можуть бути вірно зрозумілі у зв’язку із пізнанням 
закономірностей розвитку ринкової економіки. 

Економіка водного господарства пов’язана із технічними і 
технологічними дисциплінами, що вивчають студенти, знання з 
цих дисциплін служать базою для економічного аналізу і вибору 
оптимальних проектних, технічних та господарських рішень у 
водному господарстві. Вирішуючи питання проектування, 
організації будівництва і експлуатації гідромеліоративних систем, 
необхідно розробляти декілька варіантних рішень і на їх основі 
вибирати оптимальні, економічно вигідні рішення на основі їх 
техніко-економічного обгрунтування. Тому студенти при вивченні 
технічних і технологічних дисциплін повинні чітко представляти 
необхідність оцінки проектних та технічних рішень не тільки з 
технічного, але і економічного боку. 
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Наука “Економіка водного господарства” призвана своєчасно 
виявляти протиріччя, що виникають у водному господарстві, 
розробляти науково-обгрунтовані заходи по їх усуненню і 
визначати напрямки подальшого розвитку і зміцнення галузі. 
Відомо, що наука не може завчасно мати готові рішення для всіх 
явищ, що виникають. Для вирішення всіх виникаючих проблем 
необхідно мати повну і правдиву інформацію, щоб можна було 
бачити в якому напрямку розвивається водне господарство. За цієї 
умови розробляються певні рекомендації, що будуть сприяти 
усуненню недоліків і забезпечувати підвищення ефективності 
галузі і всього народного господарства. 

Вивчення кожної науки починається з визначення її предмету, 
тобто того кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які 
вона переслідує та методів, які вона використовує. Предметом 
вивчення економіки водного господарства є форми прояву 
загальних економічних законів у водному господарстві та способи 
їх застосування з метою підвищення ефективності галузі. 
Вивчаючи специфічні особливості розвитку економічних 
(ринкових) відносин у водному господарстві в тісній взаємодії з 
розвитком продуктивних сил галузі та спираючись на результати 
досліджень суміжних економічних та технічних наук, економіка 
водного господарства як наука перетворюється на продуктивну 
силу, стає одним із факторів зростання виробництва. Тому 
виходячи із завдань наукового забезпечення розвитку водного 
господарства, ця наука повинна давати обгрунтування розвитку 
продуктивних сил, розробляти ефективні заходи для використання 
прородно-ресурсного та виробничого потенціалів галузі, визначати 
перспективи розвитку водного господарства, заходи щодо 
вдосконалення економічних відносин, господарського механізму в 
умовах ринкових відносин та активно озброювати працівників 
галузі економічними знаннями. 

Вивчення дисципліни «Економіка водного господарства» 
розвиває економічне мислення у майбутніх спеціалістів. Наукове 
економічне мислення намагається виявити об’єктивну істину, 
тобто відображати економічне життя таким, яким воно є насправді, 
незалежно від будь-яких поглядів і побажань. А для цього 
необхідно проаналізувати величезну кількість статистичної 
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інформації, яка би всебічно характеризувала би те чи інше 
економічне явище і на основі цього зробити об’єктивні висновки. 

Вивчення економіки водного господарства допоможе молодим 
спеціалістам краще і ефективніше реалізувати свою спеціальність. 
Це обумовлено тим, що економічна підготовка кожного фахівця 
відіграє неабияку роль. Оволодівши основами економіки, молодий 
спеціаліст зможе краще орієнтуватися в економічному житті, у 
виборі місця майбутньої роботи, зможе повніше реалізувати свої 
здібності, набутті знання, ефективніше використовувати їх у своїх 
інтересах. 

В умовах ринкової економіки суттєво (на порядок) підвищується 
значення економічної підготовки і для інженерно-технічних 
спеціалістів. Насамперед, це обумовлено тим, що ера 
одноваріантного підходу до вирішення поставлених завдань 
відходить у минуле. На перше місце виходять питання досягнення 
необхідних фізичних результатів господарської діяльності (ріст 
обсягів робіт, якість продукції, скорочення тривалості 
інвестиційного циклу тощо) з мінімальними витратами, а в ряді 
випадків із заданими кінцевими економічними результатами (маса 
прибутку, рівень рентабельності тощо). 

Щоб вижити в умовах ринку і обійти конкурентів, необхідно 
реалізовувати всебічно продумані, високоефективні рішення. Для 
цього технічні спеціалісти повинні насамперед вільно розбиратись 
в теорії і методології розрахунків ефективності виробництва, мати 
знання по контролю за витратами виробництва, вміти оцінювати 
економічні наслідки управлінських рішень, знати основи 
податкової політики, систему ціноутворення тощо. 

Вивченням дисципліни “Економіка водного господарства” 
завершується економічна підготовка спеціаліста. Її призначення - 
розвинути у майбутніх спеціалістів економічне мислення, яке 
повинно бути спрямоване на уміння аналізувати, обгрунтовувати 
свої рішення, виявляти нові резерви економічного росту і на основі 
цього вирішувати питання підвищення ефективності виробництва. 

Майбутній спеціаліст за спеціальністю «Гідромеліорація» по 
курсу “Економіка водного господарства” повинен: 

ЗНАТИ - основні економічні закони розвитку водного 
господарства і основні принципи економічної роботи у 
підприємствах водного господарства; 

ВМІТИ - вести розрахунки економічної ефективності і на цій 
основі вибирати оптимальні рішення з метою підвищення 
ефективності виробництва. 
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Змістом навчальної дисципліни «Економіка водного 
господарства» для гідротехніків є вивчення закономірностей 
розвитку продуктивних сил для використання їх у практичній 
діяльності, вибір найбільш ефективних проектних, технічних і 
господарських рішень, що приймаються у процесі господарської 
діяльності, а також удосконалення форм і методів економічної 
роботи на підприємствах. 

 
МЕТОДИ НАУКИ 

 
Для успішного вирішення завдань, які поставлені перед економікою 

водного господарства як наукою, в процесі досліджень 
закономірностей розвитку галузі необхідно спиратися на відповідні 
методи. 

Слово метод походить від грецького «методос», що означає «шлях 
до чого-небудь». Отже - метод в економіці - це сукупність засобів, 
способів та прийомів досліджень економічних явищ. Методи 
досліджень бувають загальні та спеціальні. Загальні методи досліджень 
в економіці грунтуються на об’єктивних законах розвитку суспільства. 
Загальним методом пізнання (вивчення) всіх явищ та суспільства є 
діалектичний метод, що розглядає всі явища у природі та суспільстві 
неізольовано, а в їх взаємозв’язку і взаємообумовленості, в їх розвитку 
тощо. Керуючись цим методом, «Економіка водного господарства» 
розглядає водне господарство у взаємозв’язку з іншими галузями 
народного господарства взагалі і сільськогосподарським виробництвом 
зокрема. 

Спеціальні методи досліджень використовуються для дослідження 
економічних явищ в галузі. До них відносяться статистичний, 
розрахунково-конструктивний, економіко-математичний, 
експериментальний та соціологічний. 

Статистичний метод пов’язаний з економічним аналізом масових 
статистичних даних. Його застосовують, щоб виявити закономірності 
розвитку водного господарства в межах держави, регіону чи окремих 
підприємств за певний період. 

Розрахунково-конструктивний метод використовується при 
обгрунтуванні та обробці варіантних рішень при проектуванні, 
будівництві та експлуатації гідромеліоративних систем і плануванні 
виробництва на підприємстві. 

Економіко-математичний метод застосовується для обгрунтування 
вирішення завдань оптимізації виробництва, складання моделей 
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економічних явищ та процесів, вибору оптимальних варіантів 
управління виробництвом тощо. 

Експериментальний метод оснований на проведенні експериментів 
та вивченні їх результатів, на основі яких проводиться розробка 
конкретних пропозицій і впровадження їх у виробництво. Основним 
призначенням експериментального методу є перевірка теоретичних 
гіпотез у конкретних виробничих умовах, на основі якої приймаються 
найбільш ефективні рішення. 

Соціологічний метод передбачає вивчення впливу змін в економіці 
на соціальну поведінку учасників виробництва. Для цієї мети 
використовується анкетування, опитування тощо. 

 
 

Тема 1. Водне господарство як виробнича 
сфера 

 
1.1. Поняття про водне господарство та його 

міжгалузевий характер 
 

Водне господарство - це частина виробничої сфери країни, що 
функціонує як самостійна галузь або в складі інших галузей 
народного господарства з метою раціонального використання 
водних ресурсів, їх охорони, а також боротьби із втратами, що 
завдають води народному господарству. 

Основними складовими частинами якого є такі: 
- гідромеліорація - представляє собою комплекс технічних 

заходів, що спрямовані на поліпшення несприятливого водного 
режиму грунтів (території), включає в себе використання води для 
зрошення земель, відведення зайвої води поверхневих і підземних 
вод з території (осушення земель) або подачу води в посушливі 
періоди вегетації сільськогосподарських культур на осушених 
землях, заходи по боротьбі із підтопленням прилеглих земель і 
ерозією грунтів тощо; 

- водопостачання сільськогосподарського виробництва - 
представляє собою комплекс гідротехнічних заходів, що 
проводяться в безводних і маловодних районах для забезпечення їх 
водою; 
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- гідроенергетика - представляє собою використання механічної 
енергії води шляхом перетворення її на гідроелектростанціях в 
електричну; 

- водний транспорт - представляє собою використання річок, 
озер і морів для судноплавства і лісосплаву; 

- рибне господарство - представляє собою пропуск риби через 
гідровузли за допомогою рибопропускних споруд, освоєння 
водосховищ і будівництво нових водойм спеціального призначення; 

- регулювання русел річок - представляє собою комплекс заходів 
по боротьбі із затопленням території, розмивання берегів і русел; 

- водопостачання і каналізація - представляє собою комплекс 
заходів по забезпеченню потреб населених пунктів, промисловості і 
транспортних підприємств водою належної якості і в необхідній 
кількості, а також по підведенню стічних відпрацьованих вод у 
водойми з відповідним їх очищенням. 

Основне завдання водного господарства - забезпечення всіх 
галузей народного господарства водою в необхідній кількості і 
відповідної якості. Тому водне господарство виступає як 
міжгалузевий комплекс, що включає в себе організаційно 
самостійні, але технологічні взаємопов’язані виробництва з водним 
господарством. 

Виходячи із специфіки галузі меліорації земель і водне 
господарство, її слід розглядати як самостійну, яка сформувалась в 
нашій країні за останні 20...25 років. Ця галузь розміщена на стиці 
сфери природокористування, сільського господарства і 
меліоративного будівництва, доля яких змінюється в залежності від 
зміни функціональної спрямованості галузі по зонах країни. 

Водне господарство найбільш пов’язане із сільським 
господарством, де споживається біля 50% прісної води для 
зрошення. На потреби народного господарства витрачається більше 
40 км3 прісної води, в тому числі на потреби промисловості 18...19 
км3, комунального господарства - 40...50 км3, сільського 
господарства 18...20 км3. 

Основу водного господарства складають водні ресурси, які 
представляють собою води, придатні для використання. Водні 
ресурси включають всі води гідросфери, тобто води річок, озер, 
водосховищ, морів і океанів, підземні води, грунтову вологу, воду 
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гірських і полярних льодовиків. В поняття водних ресурсів входять 
також і водні об’єкти - ріки, озера, моря, водосховища тощо. 

 
1.2. Водогосподарське виробництво і водогосподарське 

підприємство 
 
На меліорованих землях основою одержання високих та стійких 

урожаїв сільськогосподарських культур є забезпечення відповідних 
умов зволоження відповідно з вимогами цих культур. Вирішення 
цього завдання забезпечується на основі здійснення 
водогосподарського процесу, який представляє собою сукупність 
технологічних операцій з регулювання водного режиму на 
меліорованих землях. У цьому процесі безпосереднім учасником 
виступає гідромеліоративна система, яка представляє собою: 

 а) на зрошуваних землях – сукупність технічних засобів 
забору, транспортування і перетворення води із стану току в 
грунтову вологу; 

 б) на осушених землях – сукупність технічних засобів по 
перетворенню зайвої води у стан току і транспортуванню її за межі 
меліорованої території, а в окремі періоди вегетації 
сільськогосподарських культур – подачі води для їх зволоження. 

Щоб гідромеліоративні системи були в змозі виконувати 
вищенаведені функції, необхідно проводити комплекс робіт щодо 
підтримання їх у робочому стані, тобто забезпечувати їх технічну 
експлуатацію. Таким чином, водогосподарський процес на 
меліорованих землях безпосередньо пов‘язаний із технічною 
експлуатацією гідромеліоративних систем. Цей процес носить 
виробничий характер по створенню засобів виробництва 
(зрошувальна вода та послуги водного господарства) і передачі їх 
сільськогосподарським або іншим підприємствам для подальшого 
використання.. 

Водогосподарський процес на меліорованих землях знаходить 
своє втілення в технічних експлуатаційних заходах, що 
здійснюються на гідромеліоративних системах. Ці заходи є 
важливим фактором збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції на меліорованих землях. Це 
зумовлено тим, що технічні експлуатаційні заходи є складовою 
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частиною технології вирощування сільськогосподарських культур 
на меліорованих землях і їх неможливо замінити іншими 
послугами, тобто вони виступають як обов‘язкові заходи. Обсяг та 
характер експлуатаційних заходів повинен відповідати дійсним 
потребам сільськогосподарського виробництва в них. Слід 
відмітити, що незадовільна технічна експлуатація 
гідромеліоративних систем призводить до недобору обсягів 
сільськогосподарської продукції в результаті погіршення 
меліоративного стану земель та до випадання меліорованих земель 
із сільськогосподарського обороту. 

В умовах зрошення земель водогосподарський процес 
забезпечує перетворення води природного джерела в зрошувальну 
воду, необхідну для сільськогосподарського виробництва, тобто 
перетворення води із предметів праці водогосподарських 
експлуатаційних організацій в засоби виробництва господарств на 
меліорованих землях. Кінцевою продукцією цього процесу в 
умовах зрошення є зрошувальна вода. В процесі здійснення 
водогосподарського процесу вода перестає бути даром природи. Це 
обумовлено тим, що у процесі забору води із водосховища та її 
транспортування  системою каналів та інших споруд витрачаються 
кошти та праця, які визначають її вартість,  тобто вода із дару 
природи перетворюється в товар. 

В умовах осушення земель водогосподарський процес 
представляє собою організаційно-технологічний процес технічної 
експлуатації осушувальних систем, який забезпечує відведення 
зайвої води відповідно до вимог сільськогосподарських культур із 
перезволоженої території та подачу води для додаткового 
зволоження в окремі періоди вегетації цих культур. 

Таким чином, водогосподарський процес пов‘язаний із 
технічною експлуатацією гідромеліоративних систем і з 
організаційно-економічної точки зору виступає як 
водогосподарське виробництво на меліорованих землях. В процесі 
цього виробництва люди, використовуючи засоби виробництва і 
сили природи, створюють продукцію. В умовах зрошення земель ця 
продукція виступає у вигляді зрошувальної води, яка в необхідних 
обсягах і своєчасно подається в точки господарського водовиділу. В 
умовах осушення земель створена продукція виступає у вигляді 
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послуг водного господарства  відведення зайвої води та 
регулювання водного режиму на осушених землях. 

Як і всяке виробництво, водогосподарське виробництво на 
меліорованих землях передбачає такі три моменти: працю людини, 
предмети праці та засоби праці, серед них обов‘язковою є 
гідромеліоративна система. Для того, щоб водогосподарське 
виробництво могло функціонувати, необхідно щоб відбулося 
з‘єднання робочої сили із засобами виробництва. 

Виробничою одиницею водогосподарського виробництва на 
меліорованих землях, яка забезпечує технічну експлуатацію 
міжгосподарської частини гідромеліоративних систем, є 
водогосподарське підприємство – водогосподарські організації 
(управління меліоративних систем). Вони функціонують як 
відносно відокремлені господарські одиниці у водогосподарському 
виробництві на меліорованих землях і силами свого колективу 
здійснюють виробничо-господарську діяльність. Ці підприємства 
часто виконують різні функції, задовольняють потреби у послугах 
не тільки сільське господарство, але і інші галузі народного 
господарства (промисловість, комунальне господарство тощо) на 
основі конкретної технології виробництва. Таким чином, основним 
завданням водогосподарських підприємств (експлуатаційних 
організацій) є підтримання у справному стані гідромеліоративних 
систем, забезпечення безперебійної подачі води господарствам у 
відповідні строки, а також проведення технічного обслуговування 
внутрішньогосподарської частини гідромеліоративних систем за 
договорами із господарствами. Для здійснення вищенаведених 
функцій водогосподарські підприємства мають у своєму 
розпорядженні основні фонди, оборотні засоби та робочу силу. 

Водогосподарське виробництво, що обслуговує 
внутрішньогосподарську частину гідромеліоративних систем, є 
частиною сільськогосподарського виробництва господарств, які 
самостійно здійснюють всі експлуатаційні заходи на меліорованих 
землях. 
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1.3. Виробнича структура водогосподарських підприємств. 
 
Важливим фактором, що визначає результати господарської 

діяльності водогосподарських підприємств, є їх виробнича 
структура. Виробнича структура підприємства представляє 
собою його виробничі підрозділи, а також форми зв‘язків між ними. 
Вона формується під впливом багатьох факторів – обсягу 
меліорованих земель, які обслуговує підприємство, типу 
гідромеліоративних систем, організації виробництва тощо. 

Відповідно до особливостей виробничого процесу 
водогосподарського підприємства в його виробничій структурі 
розрізняють виробничі підрозділи основного, допоміжного і 
обслуговуючого виробництва. Виробничі процеси, які забезпечують 
виконання комплексу ремонтно-експлутаційних робіт на 
гідромеліоративних системах, є основними і вони представляють 
собою основне виробництво. Виробничі процеси, котрі 
забезпечують умови для нормального функціонування основного 
виробництва, утворюють допоміжне і обслуговуюче виробництво. 

Основу основного виробництва водогосподарських підприємств 
становлять експлуатаційні дільниці, які здійснюють комплекс 
ремонтно-експлутаційних робіт на міжгосподарській частині 
гідромеліоративної системи, результатом роботи яких є певні 
послуги (продукція). 

До допоміжного виробництва водогосподарських підприємств 
відносяться ремонтно-механічне виробництво, енергетичне 
виробництво, виробництво з обробки деревини та приготування 
бетону тощо. 

Обслуговуюче виробництво представлене транспортним, 
водопровідно-каналізаційним та складським господарством, 
проектною групою тощо. 

При розробці виробничої структури водогосподарського 
підприємства проводиться економічна оцінка її економічної 
ефективності. Основним завданням виробничої структури 
підприємства є забезпечення умов, необхідних для стійкої і високо 
результативної діяльності водогосподарського підприємства при 
мінімізації витрат на виконання комплексу ремонтно-
експлуатаційних робіт на гідромеліоративних системах. 
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1.4. Продукція водогосподарських підприємств на 
меліорованих землях 

 
Кінцевим результатом господарської діяльності 

водогосподарських підприємств на меліорованих землях є споживчі 
вартості  – послуги, які часто не мають речової форми (за винятком 
зрошувальної води), але в умовах ринкових відносин приймають 
форму товару. Таким чином, послуги водного господарства 
представляють собою особливу споживчу вартість (комплекс 
ремонтно-експлуатаційних робіт на гідромеліоративних системах та 
зрошувальна вода), яка створюється водогосподарськими 
підприємствами і виступає як товар, хоч ці послуги надаються не у 
вигляді речей, а у вигляді діяльності. Цим вона (створювальна 
вартість) відрізняється від інших товарів, що мають речову форму. 

Послуги (продукція) водного господарства – діяльність, що 
забезпечує створення відповідних умов зволоження на 
меліорованих землях з метою одержання високих і стійких урожаїв 
сільськогосподарських культур на цих землях. Вони 
характеризуються специфічними особливостями: 

1. Послуги водного господарства є складовою технології 
вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих 
землях, тому вони на цих землях є обов‘язковими. 

2. Послуги водного господарства не транспортабельні, їх не 
можна перемістити за межі меліорованої території; носять чітко 
виражений місцевий характер, тому мають свій специфічний 
характер; 

3. Послуги водного господарства є невзаємозамінні; 
виконання чи перевиконання одних видів послуг не виключає 
потреби в інших послугах; 

4. Послуги водного господарства носять строковий 
характер, тобто їх потрібно надавати у відповідні строки залежно 
від вимог сільськогосподарських культур і прийнятої технології їх 
вирощування; 

5. Послуги водного господарства характеризуються 
сезонністю їх надання, що впливає на результати господарської 
діяльності водогосподарських підприємств. 

6. Послуги водного господарства характеризуються високою 
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трудоємністю, що зумовлено великими витратами ручної праці. 
7. Обсяг послуг водного господарства визначається 

потребами в них сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях. 

Водогосподарські підприємства, які надають послуги сільському 
господарству, є природними монополістами у наданні цих послуг. 
Це зумовлено тим, що тільки вони забезпечують технічну 
експлуатацію міжгосподарської частини гідромеліоративних 
систем, а також виконують значні обсяги ремонтних робіт на 
внутрішньогосподарській частині цих систем. Адже цими роботами 
не займаються інші підприємства. 

 

Тема 2. Основні фонди водного господарства 
 

2.1. Поняття про основні фонди 
 

Основні фонди на підприємстві представлені засобами праці. 
Характер їх обороту у процесі виробництва такий, що вони 
приймають участь у процесі виробництва на протязі тривалого 
часу (більше одного року), зберігаючи при цьому свою натурально-
речову форму, не входять до складу новоствореної продукції, свою 
вартість передають на готову продукцію частинами по мірі зносу. 
До них відносяться будівлі, споруди, машини, обладнання тощо. 

До основних фондів також відноситься виробничий і 
господарський інвентар та інструмент вартістю більше 15 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або строком служби 
більше одного року. 

Засоби праці становляться основними фондами тільки тоді, коли 
вступають у виробничий процес. Засоби праці, які знаходяться у 
стадії встановлення, монтажу представляють собою недіючі 
основні фонди, адже вони не виконують своєї ролі засобів праці та 
не служать засобам впливу на предмет праці, а навпаки, самі є 
предметом праці. 

Економічне значення основних фондів полягає в тому, що вони 
є мірилом процесу праці, визначають ступінь механізації 
виробництва, забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт 
(випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності 
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живої праці. На базі зростання основних фондів збільшується 
економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, 
підвищується технічний рівень виробництва, що  забезпечує 
збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці 
тощо. 

 
2.2. Основні фонди водного господарства 

 
До складу основних фондів водного господарства включаються 

основні фонди меліоративних будівельних організацій, 
водогосподарських експлуатаційних організацій та основні 
меліоративні фонди. 

Основні фонди будівельних організацій за своєю участю у 
процесі виробництва поділяються на три види: основні виробничі 
фонди будівельного призначення; основні невиробничі фонди; 
основні виробничі фонди інших галузей народного господарства. 

Основні виробничі фонди будівельного призначення приймають 
безпосередню участь у процесі будівництва і складають основу 
матеріально-тнхнічної бази будівельних організацій. Основні 
виробничі фонди будівельного призначення неоднорідні і в силу 
свого різного виробничого призначення і особливостей 
натуральної форми вони об’єднуються в такі основні групи: 
будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, 
інструмент і виробничий інвентар, інші основні фонди. 
Поліпшення основних виробничих фондів передбачає збільшення 
долі їх активної частини, що сприяє підвищенню ефективності 
використання основних виробничих фондів та ефективності 
будівельного виробництва в цілому. 

Основні виробничі фонди інших галузей представлені 
промислово-виробничими фондами (ремонтні майстерні), фондами 
торгівлі тощо. 

Основні невиробничі фонди представлені житловими 
будинками, дитячими дошкільними установами, клубами, базами 
відпочинку тощо. 

В залежності від цільового призначення основні фонди 
водогосподарських експлуатаційних підприємств поділяються на 
такі групи: 
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- основні виробничі фонди меліоративного призначення 
(основні меліоративні фонди та власні основні фонди 
водогосподарських підприємств, що використовуються для 
технічної експлуатації меліоративних систем); 

- основні виробничі фонди інших галузей народного 
господарства (промисловості, будівництва, торгівлі, громадського 
харчування тощо); 

- основні невиробничі фонди (фонди житлово-комунального 
господарства, культури, спорту, відпочинку, охорони здоров’я 
тощо). 

Основні виробничі фонди меліоративного призначення 
приймають безпосередню участь у водогосподарському 
виробництві на меліорованих землях. До них відносяться основні 
меліоративні фонди і власні основні виробничі фонди 
водогосподарських підприємств (управлінь меліоративних систем), 
що використовуються для здійснення технічної експлуатації 
гідромеліоративних систем. Ці фонди відіграють виключно 
важливу роль у водогосподарському виробництві. До складу 
власних основних виробничих фондів відносяться будівельні та 
меліоративні машини, транспортні засоби, виробничі будівлі, 
інвентар та інструмент тощо. 

В залежності від ступеню участі у виробничих процесах основні 
виробничі фонди поділяються на активну та пасивну частину. 
Активна частина основних виробничих фондів безпосередньо 
приймає участь у створенні продукції (виконанні робіт), тобто 
безпосередньо діють на предмет праці. До них відносяться 
будівельні та меліоративні машини, інструмент, транспортні 
засоби, що використовуються для транспортування засобів та 
предметів праці. Активна частина виробничих фондів визначає 
виробничу потужність водогосподарського підприємства і її 
величина безпосередньо впливає на обсяги виробництва продукції 
або виконаних робіт. 

Пасивна частина основних виробничих фондів безпосередньо не 
діє на предмети праці, а створює сприятливі умови для процесу 
виробництва. Вона дозволяє зберігати активну частину основних 
виробничих фондів, поліпшує виробничо-побутові умови 
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працівників. До неї відносяться виробничі будівлі, споруди, 
господарський та конторський інвентар тощо. 

Дослідженням встановлено, що чим вища питома вага активної 
частини у структурі основних виробничих фондів, тим більш 
ефективніше вони використовуються, тим більші обсяги 
виконуються робіт. 

На ефективність водогосподарського виробництва суттєво 
впливає не тільки розмір основних виробничих фондів, але і їх 
структура, під якою розуміють процентне співвідношення окремих 
структурних елементів у їх загальній вартості. 

Основні меліоративні фонди представляють собою сукупність 
споруд, що використовуються з метою меліорації (поліпшення) 
земель. Вони включають гідромеліоративну систему із спорудами 
на ній, окремі великі гідроспоруди, дощувальну техніку, засоби 
зв’язку та транспорту. Основні меліоративні фонди представляють 
собою матеріально-технічну базу зрошення та осушення земель, а у 
сукупності із сільськогосподарськими фондами - основу 
меліоративного землеробства. 

Основні меліоративні фонди є складовою частиною основних 
виробничих фондів сільського господарства. Як і інші виробничі 
фонди, вони в натуральній формі неодноразово приймають участь 
у процесі виробництва і по мірі поступового зношування їх 
вартість частинами переноситься на сільськогосподарську 
продукцію. 

Основним завданням основних меліоративних фондів є 
забезпечення відповідних умов зволоження на меліорованих 
землях для одержання високих і стійких урожаїв 
сільськогосподарських культур. В процесі виробництва вони 
постійно функціонують в поєднанні із сільськогосподарськими 
фондами.  

За приналежністю основні меліоративні фонди поділяються на 
міжгосподарські та внутрігосподарські. Міжгосподарські основні 
меліоративні фонди представлені вартістю міжгосподарської 
частини гідромеліоративних систем і знаходяться на балансі 
водогосподарських організацій, а внутрігосподарські основні 
меліоративні фонди визначаються вартістю внутрігосподарської 
частини гідромеліоративних систем і знаходяться на балансі 
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господарств, що використовують меліоровані землі. Таким чином, 
забезпечуючи єдиний технологічний процес вирощування 
сільськогосподарських культур на меліорованих землях, основні 
меліоративні фонди знаходяться у віддалі двох систем господарств 
- водогосподарських експлуатаційних та сільськогосподарських. 
Це в деякій мірі ускладнює використання основних меліоративних 
фондів та питання їх обліку. 

Особливістю основних меліоративних фондів є те, що вони 
локалізуються, зростаються із певними ділянками землі і можуть 
функціонувати тільки із землею і водою. Тому ефективність 
основних меліоративних фондів визначається підвищенням 
родючості меліорованих земель і їх раціональним використанням. 

 
2.3. Облік та оцінка основних фондів 

 
Основні фонди на підприємствах обліковуються в натуральному 

і оцінюються у вартісному виразі. Облік основних фондів у 
натуральному виразі проводиться для визначення кількості певних 
видів основних фондів і виробничої потужності підприємства. При 
обліку у натуральному вимірюванні кожній одиниці основних 
фондів присвоюється господарський (інвентарний) номер, а для 
складних видів основних фондів виписується технічний паспорт. В 
ньому приводиться технічна характеристика основних фондів, 
вказується дата будівництва або придбання, відмічаються 
проведені капітальні ремонти, визначається ступінь зносу та 
фіксуються всі зміни, що проходять з основними фондами на 
підприємстві. 

У вартісній формі основні фонди оцінюються: а) за первісною 
вартістю; б) за відновною вартістю; в) за первісною (відновною) за 
вирахуванням зносу - залишковою вартістю. 

Первісна вартість основних фондів виражає повну суму 
фактичних витрат на будівництво будівель та споруд або на 
придбання машин та обладнання, тобто вона визначає вартість 
основних фондів у період їх введення в експлуатацію. Первісна 
вартість основних фондів включає всі фактичні витрати на 
будівництво гідромеліоративної системи (канали, споруди, насосні 
станції, засоби, зв’язки тощо) за кошторисною вартістю. Первісна 
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вартість екскаваторів чи бульдозерів включає оптову ціну цих 
машин та витрати на транспортування їх до підприємства і монтаж 
на підприємстві. 

Оцінка основних фондів за первісною вартістю, особливо в динаміці 
за ряд років, має деякі недоліки. Це визвано тим, що періодично 
змінюються ціни у капітальному будівництві та ціни на промислову 
продукцію. В результаті чого основні фонди, які введені в експлуатацію 
в різний час, мають непорівнювальну первісну вартість, що вимагає 
проведення періодичної переоцінки основних фондів. 

На основі періодичної переоцінки основних фондів 
визначається їх відновна вартість. Вона відображає вартість 
відтворення основних фондів у нових умовах при сучасних 
способах виробництва і цінах у момент переоцінки (визначення 
відновної вартості). Таким чином, переоцінка усуває різний 
масштаб первісної вартості основних фондів і забезпечує їх 
порівняння при оцінці. Основні фонди, що вводяться у 
експлуатацію після переоцінки, обліковуються за первісною 
вартістю, та як остання співпадає із відновною. 

Оцінка основних фондів за первісною (відновною) вартістю 
характеризує їх кількісну сторону. Для оцінки якісного стану 
основних фондів необхідно враховувати величину їх зносу, тобто 
визначати залишок їх вартості. Залишкова вартість основних 
фондів представляє собою первісну (відновну) вартість за 
вирахуванням зносу, тобто показує величину вартості, яка ще не 
перенесена на продукцію чи виконані роботи. Вона є 
розрахунковою величиною і визначається як різниця між 
первісною (відновною) вартістю основних фондів і сумою їх зносу. 

Від залишкової вартості основних фондів необхідно відрізняти 
ліквідну (ліквідаційну) вартість, яка представляє собою суму 
коштів, яку можна одержати від реалізації вибувших внаслідок 
повного зносу основних фондів. Вона включає вартість 
металобрухту та вартість придатних матеріалів, окремих вузлів 
машин, деталей тощо. 

В системі бухгалтерського обліку на підприємстві основні 
фонди обліковуються за балансовою вартістю (первісною або 
відновною). Ті основні фонди, по яких здійснена періодична 
переоцінка, обліковуються на балансі підприємства за відповідною 
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вартістю, а всі інші основні фонди, придбані (збудовані) після 
переоцінки - за первісною вартістю. 

 
 

2.4. Знос основних фондів 
 

Особливістю основних фондів є те, що вони багаторазово 
використовуються в первісній натуральній формі, що призводить 
до певних змін. Поступово ці зміни нагромаджуються і знижують 
продуктивність основних фондів, а з часом основні фонди стають 
непридатними для використання в процесі виробництва, тобто 
вони втрачають не тільки споживчу вартість, але і свою вартість. 
Поступова втрата основними фондами споживчої вартості 
(погіршення техніко-економічних показників) і своєї вартості 
називається зносом основних фондів. Проте вартість основних 
фондів у процесі виробництва не втрачається безслідно, вона 
переноситься на новостворену продукцію (виконану роботу) 
пропорційно до зношення і споживання. 

Розрізняють два види зносу основних фондів - фізичний і 
моральний. Фізичний знос представляє собою матеріальне 
зношування основних фондів у процесі їх використання та під дією 
сил природи. Інтенсивність фізичного зносу залежить від 
тривалості і використання основних фондів, рівня експлуатації 
основних фондів, кваліфікації обслуговуючого персоналу, умов 
експлуатації та надійності вузлів та агрегатів, з яких виготовлені 
основні фонди. В значно більшій мірі піддається фізичному зносу 
активна частина основних фондів (машин та обладнання, 
транспортні засоби, інвентар та інструмент тощо) та канали і 
споруди на меліоративних системах. Об’єктивно визначити міру 
фізичного зносу основних фондів дуже важко. В якійсь мірі про 
знос техніки можна робити висновок за зміною її основних 
параметрів, продуктивності, потужності, витрат палива, зниження 
якості виконання робіт тощо. 

Моральний знос - економічна категорія, яка характеризує 
конструктивне старіння і знецінювання машин, обладнання в 
результаті винайдення і впровадження більш досконалої техніки. 
Як і фізичний, моральний знос має дві форми. 
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Зміст першої полягає в тому, що технічний прогрес у галузі, яка 
виробляє машину, сприяє удосконаленню технології виробництва, 
зростанню продуктивності праці і як наслідок цього зменшує 
витрати на її виробництво. Це призводить до появи нових дешевих 
машин і обладнання (в розрахунку на одиницю корисного ефекту). 

Моральний знос другої форми відбувається при створенні 
нових, більш продуктивних, економічних, надійних машин. Нові 
машини у порівнянні із старими є більш продуктивними, що 
забезпечує зниження собівартості робіт. Тому використання старих 
основних фондів стає економічно не вигідним. 

Моральний знос завжди настає раніше, ніж фізичний. Чим 
вищий рівень розвитку науково-технічного прогресу, тим швидше 
настає моральне старіння машин.  

Отже, моральний як і фізичний, знос діє у напрямі скорочення 
часу експлуатації засобів праці і враховується при визначенні норм 
амортизації основних фондів. Уповільнити протікання цього 
процесу можна, удосконалюючи конструкції машин, збільшуючи 
довговічність і надійність окремих деталей і машин в цілому, а 
також застосовуючи прогресивні організаційні форми 
високопродуктивного використання основних фондів, технічного 
обслуговування і їх зберігання. 

 
2.5. Амортизація основних фондів 

 
Основні фонди у процесі виробництва поступово втрачають 

свою вартість і переносять втрачену вартість на новостворену 
продукцію чи виконану роботу, відповідно до втрати споживчої 
вартості. Цей процес переносу вартості основних фондів носить 
назву амортизації основних фондів. Економічна суть амортизації 
полягає в перенесенні зносу основних фондів на продукцію з 
метою відшкодування цієї вартості, тобто за допомогою 
амортизації у вартості виробленої продукції відшкодовується 
праця, уречевлена в основних фондах. Таким чином, амортизація 
фіксує міру зношення основних фондів, виражає величину 
зменшення їх вартості і по мірі реалізації продукції акумулює 
кошти для фінансування оновлення засобів праці. 
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Величина щорічного зносу основних фондів визначається за 
допомогою амортизаційних відрахувань, які включаються у 
собівартість і по мірі її реалізації перетворюються у грошову 
форму. Поступово нагромаджуючись на підприємстві, 
амортизаційні відрахування утворюють амортизаційний фонд, який 
призначений для повного відновлення основних фондів. 

Загальна величина амортизаційних відрахувань за нормативний 
строк служби основних фондів дорівнює балансовій (первісній) 
вартості основних фондів за мінусом ліквідної вартості і 
використовується для їх повного відновлення (реновації). 

,ââ ËÁÀ −=  

де А – загальна величина амортизаційних відрахувань; Бв –  
балансова вартість основних фондів; Лв – ліквідна вартість 
основних фондів. 

Для визначення річних амортизаційних відрахувань необхідно 
знати загальну величину амортизаційних відрахувань та 
нормативний термін служби основних фондів. 
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де Ар – річні амортизаціійні відрахування; Тн – нормативний 
термін служби основних фондів. 

Амортизаційний термін служби основних фондів представляє 
собою економічно доцільний період погашення їх первісної 
(балансової) вартості 

В господарській практиці річні амортизаційні відрахування 
визначаються виходячи із норми річних амортизаційних 
відрахувань, яка представляє собою відношення річної суми 
амортизаційних відрахувань до балансової (первісної) вартості 
основних фондів, виражене у відсотках, тобто представляє собою 
певні відсотки від балансової вартості основних фондів. 

%,100⋅=
â

ð

Á
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де а – норма річних амортизаційних відрахувань. 
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Амортизаційні відрахування нараховуються на основні фонди, 
які знаходяться на балансі підприємств, що працюють на 
господарському розрахунку. 

По основних фондах водогосподарських експлуатаційних 
організаціях, що знаходяться на бюджетному фінансуванні, 
амортизаційні відрахування не нараховуються. По 
внутрігосподарських основних меліоративних фондах, які 
знаходяться на балансі господарств, амортизаційні відрахування 
проводяться за відповідними нормами амортизації, що забезпечує 
їх просте відтворення. 

Амортизаційний фонд за весь термін служби основних фондів 
повинен відповідати їх первісній (балансовій) вартості, яку він 
повинен заміщати. Амортизаційний фонд є резервним до того часу, 
коли основні фонди не потребують заміни. Лише тоді, коли 
основні фонди повністю зносяться, повністю втратять свою 
споживчу вартість (а разом з нею і свою вартість), вони 
потребують заміни аналогічними основними фондами. Якщо 
вартість вибувших основних фондів повністю перенесена в 
амортизаційний фонд, то проходить перетворення амортизаційного 
фонду із грошової форми у споживчу форму основних фондів 
(придбання нових основних фондів). 

Амортизаційний фонд постійно знаходиться у русі. З одного 
боку після кожного кругообігу основних фондів він поступово 
поповнюється грошовими коштами у формі амортизаційних 
відрахувань, а з другого боку - зменшується так як служить 
джерелом відтворення основних фондів. 

 
2.6. Ремонт основних фондів 

 
Основні фонди складаються із різноманітних конструктивних 

елементів, які виготовлені із різних за міцністю матеріалів, 
виконують різні технологічні функції, несуть неоднакове 
експлуатаційне навантаження і в наслідок чого вони зношуються 
нерівномірно.  

Економічна суть ремонту основних фондів полягає у 
відшкодуванні (заміщенні) фізичного зносу конструктивних 
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елементів, деталей у натуральній формі і забезпеченні їх 
постійного робочого стану протягом всього періоду експлуатації. 

Своєчасне і якісне проведення ремонтів забезпечує збереження 
основних фондів і є одним із важливих факторів поліпшення 
техніко-економічних показників діяльності підприємства. 

За технічною складністю і обсягом виконуваних робіт при 
ремонті основних фондів вони поділяються на поточні та 
капітальні 

Основним призначенням поточного ремонту є збереження 
основних фондів у стані придатному для їх використання. Це 
здійснюється шляхом проведення регулярних ремонтних робіт: 
профілактики, усування дрібних несправностей і запобігання 
прогресуючого фізичного зносу. Витрати на поточний ремонт 
носять порівняно рівномірний характер, здійснюються за рахунок 
ремонтного фонду і включаються у собівартість продукції по мірі 
проведення. 

Капітальний ремонт основних фондів представляє собою 
відшкодування фізичного зносу і відновлення початкових 
експлуатаційних характеристик. Він проводиться через відповідні 
проміжки часу і вимагає значно більших витрат коштів і праці, ніж 
поточні. В результаті капітального ремонту основні фонди 
частково відновлюються, тому капітальний ремонт виступає 
однією із форм їх відтворення (часткове відтворення). Він 
здійснюється за рахунок коштів ремонтного фонду, що 
створюється на підприємстві. 

Для підвищення ефективності ремонту необхідно, щоб кількість 
капітальних ремонтів основних фондів протягом всього періоду їх 
функціонування була мінімальною та мінімальними повинні бути і 
витрати на проведення одного ремонту. Ця умова досягається на 
основі підвищення фізичної довговічності основних фондів, 
встановлення раціональних термінів експлуатації, матеріальне 
заохочування працівників, збільшення ремонтного циклу 
капітального ремонту з таким розрахунком, щоб використовувати у 
майбутньому машини та обладнання до моменту їх морального 
зносу,замінюючи капітальний ремонт поточним. 
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2.7. Відтворення основних фондів 
 

По відношенню до економічної категорії “основні фонди” 
відтворення означає постійне їх відновлення, яке обумовлене тим, 
що основні фонди у процесі виробництва зношуються та втрачають 
свої первісні техніко-економічні характеристики. 

Відтворення основних виробничих фондів водного господарства 
означає безперервний процес їх обновлення на базі науково-
технічного прогресу. Основні фонди водогосподарських 
організацій характеризуються більш високими темпами оновлення 
у порівнянні з основними меліоративними фондами. Це 
обумовлено тим, що у структурі основних фондів значну питому 
вагу (більше 50%) становлять машини і обладнання, інвентар та 
транспортні засоби, що характеризуються невеликим терміном 
служби і більше піддаються фізичному та моральному зносу. 

Основними формами відтворення основних фондів є часткове, 
просте та розширене відтворення. Часткове відтворення основних 
фондів передбачає відшкодування фізичного зносу та відновлення 
початкових техніко-економічних характеристик. Воно 
здійснюється при проведенні капітального ремонту основних 
фондів. 

Просте відтворення передбачає заміну фізично зношених 
основних фондів на підприємстві, новими але ця заміна 
здійснюється не більш високій технічній основі. 

Розширене відтворення основних фондів передбачає 
розширення матеріально-технічної бази підприємств. Розширене 
відтворення основних фондів водогосподарських підприємств 
здійснюється за рахунок придбання (будівництва) нових основних 
фондів. 

Розширене відтворення основних меліоративних фондів 
здійснюється шляхом нового будівництва меліоративних систем, 
реконструкції діючих меліоративних об’єктів, що забезпечує 
збільшення площі меліорованих земель і сільськогосподарської 
продукції на меліорованих землях. 

Джерелами відтворення основних фондів у водному 
господарстві є: часткове відтворення здійснюється за рахунок 
витрат на капітальний ремонт, тобто за рахунок ремонтного фонду 
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підприємства; просте відтворення проводиться за рахунок 
амортизаційних відрахувань (власних коштів); розширене 
відтворення здійснюється за рахунок прибутку водогосподарських 
підприємств. 

 

2.8. Оснащеність підприємств основними фондами 
 

Основні фонди приймають безпосередню участь у створенні 
продукції, є складовою частиною продуктивних сил і визначають 
ступінь розвитку матеріально-технічної бази підприємств. Тому від 
рівня забезпеченості ними підприємств і ефективності 
використання залежать результати господарської діяльності 
водогосподарських підприємств. 

Для характеристики забезпеченості підприємств основними 
фондами використовуються такі показники: 

- фондозабезпеченість характеризує забезпеченість або потребу 
підприємств в основних фондах для виконання одиниці робіт або 
виготовлення одиниці  продукції; визначається як відношення 
балансової вартості основних виробничих фондів до обсягу 
виготовленої продукції (виконаних робіт) 

,
Î

ÎÂÔ
Ô ç =  

де Фз - фондозабезпеченість; ОВФ - вартість основних 
виробничих фондів; О - обсяги виконаних робіт. 

Механозабезпеченість виробництва характеризує забезпеченість 
або потребу підприємств у засобах механізації для виконання  
одиниці робіт; визначається як відношення балансової вартості 
активної частини (засобів механізації) до обсягів виготовленої 
продукції (виконаних робіт) 

,
Î

ÎÂÔ
Ì à

º =  

де Мз - механозабезпеченість виробництва; ОВФа - вартість 
машин і механізмів (активної частини). 

Для характеристики ступеня озброєності робітників 
виробничими фондами використовуються такі показники: 
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Фондоозброєність праці робітників характеризує 
співвідношення між величиною основних виробничих фондів та 
чисельністю робітників на підприємстві, визначається вартістю 
основних виробничих фондів, що приходиться на одного робітника 

,
ð

ë ×

ÎÂÔ
Ô =  

де Фп - фондоозброєність праці робітників; Чр - середньорічна 
чисельність робітників. 

По мірі розвитку матеріально-технічної бази підприємств 
фондоозброєність праці робітників зростає, праця стає все більш 
механізованою, поліпшуються умови праці, що призводять до 
росту її продуктивності. Для підвищення ефективності 
виробництва необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці 
випереджали темпи росту фондоозброєності праці на підприємстві. 

Механоозброєність праці робітників визначається 
співвідношенням між величиною засобів механізації та 
чисельністю робітників на підприємстві; визначається вартістю 
машин і механізмів, що приходиться на одного робітника. 

,
ð

à
ï ×

ÎÂÔ
Ì =  

де Мп - механоозброєність праці робітників. 
Із збільшенням парку машин і механізмів на підприємстві 

підвищується механоозброєність праці, що створює умови для 
росту її продуктивності. Тому ріст механоозброєності праці 
повинен супроводжуватися збільшенням випуску валової 
продукції. 

 
2.9. Показники руху та стану основних фондів на 

підприємстві 
 

Величина основних фондів водного господарства не є 
постійною. В процесі виробництва проходить їх рух: збільшення 
проходить за рахунок нового будівництва гідромеліоративних 
систем та придбання машин і обладнання, а зменшення -  за 
рахунок вибуття в наслідок фізичного зносу, аварій тощо. Для 
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характеристики відтворення основних фондів важливе значення 
має аналіз їх руху та фізичного стану. 

Для характеристики руху основних фондів на підприємстві 
використовують такі показники: 

Коефіцієнт вибуття основних фондів показує, яка доля цих 
фондів, що була на балансі підприємства на початок року, вибула 
за певний період (рік) із-за зносу або інших причин. Вибуття 
основних фондів - це припинення функціонування і виключення 
основних фондів із діючого складу на підприємстві. Коефіцієнт 
вибуття основних фондів визначається як відношення суми 
основних фондів, що вибули за певний період до балансової 
вартості основних фондів на початок року: 

ïð

â
â ÁÂ

ÎÔ
Ê = , 

де Кв - коефіцієнт вибуття основних фондів; ОФв - сума 
основних фондів, що вибула; БВпр - балансова вартість основних 
фондів на початок року. 

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує долю 
нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних 
фондів. Введення в дію основних фондів- це здавання в 
експлуатацію збудованих нових підприємств, будівель, споруд або 
придбання нових машин та обладнання. Коефіцієнт оновлення 
основних фондів визначається як відношення величини основних 
фондів, введених в експлуатацію у звітному періоді до балансової 
вартості основних фондів на кінець року: 

êð

îí
îí ÁÂ

ÎÔ
Ê = , 

де Кон  – коефіцієнт оновлення основних фондів; ОФон – 
величина основних фондів, що введені в експлуатацію за звітний 
період; БВкр – балансова вартість основних фондів на кінець року. 

Для характеристики фізичного стану основних фондів 
застосовуються відповідні коефіцієнти придатності та зносу. 

Коефіцієнт придатності основних фондів показує, яку долю 
складає їх залишкова вартість від первісної вартості; визначається 
як відношення величини залишкової вартості до первісної 
(балансової) вартості основних фондів: 
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Â

íÂ

Â

îô
ïð Á

ÇÁ

Á

ÇÂ
Ê

−
== , 

де Кпр - коефіцієнт придатності основних фондів; Бв - балансова 
(первісна) вартість основних фондів на початок року; Зн - сума 
зносу основних фондів; Звоф - залишкова вартість основних фондів. 

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує ступінь зносу 
основних фондів і визначається як відношення величини їх зносу 
до балансової вартості цих фондів на початок року: 

Â

í
çí Á

Ç
Ê = , 

де Кзн - коефіцієнт зносу основних фондів. 
 

2.10. Показники використання основних фондів на 
підприємстві 

 
Економічна ефективність використання основних виробничих 

фондів характеризується системою показників. Основними 
показниками, що характеризують використання основних 
виробничих фондів є такі: 

Фондовіддача характеризується обсягом продукції, що 
виробляється на одну гривню основних виробничих фондів. 
Фондовіддача визначається як відношення обсягів виконаних робіт 
до середньорічної вартості основних виробничих фондів 
водогосподарських підприємств: 

Â
â³ä Á

Î
Ô = , 

де Фвід - фондовідача основних фондів; О - обсяги робіт; Бв - 
балансова вартість основних виробничих фондів. 

В останні роки відмічається зниження рівня фондовіддачі, що 
визвано здорожанням основних фондів, зміною їх структури, 
недостатнім рівнем організації виробництва та праці у 
водогосподарських організаціях. 

На величину фондовіддачі в значній мірі впливає структура 
виконаних робіт і в першу чергу їх матеріаломісткість. Щоб 
уникнути впливу матеріаломісткості робіт на рівень фондовіддачі 
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основних виробничих фондів необхідно замість обсягів робіт у 
відповідних цінах використовувати обсяг чистої продукції, тобто 
обсяги новоствореної вартості на підприємстві. Показник чистої 
продукції відображає реальний внесок підприємства у виконання 
тих чи інших робіт. В цьому випадку фондовіддача буде 
визначатися як відношення обсягів чистої продукції до 
середньорічної вартості основних виробничих фондів: 

Â

÷ï
â Á

Î
Ô = , 

де Очп - обсяг чистої продукції. 
На меліорованих землях ефективність використання основних 

меліоративних фондів характеризується показником 
продуктивності, що визначається відношенням вартості 
сільськогосподарської продукції з меліорованих земель до 
балансової вартості основних меліоративних фондів: 

ÎÌÔ

ÂÏ
Ï ñã

îìô
∆

= , 

де Помф - продуктивність основних меліоративних фондів; ∆ВПсг 
- приріст обсягу валової продукції сільського господарства на 
меліорованих землях; ОМФ - балансова вартість основних 
меліоративних фондів. 

Фондоємкість продукції характеризується вартістю основних 
виробничих фондів, що приходиться на одну гривню продукції. 
При аналізі використання основних фондів треба вирахувати, що 
чим більша фондоємкість продукції, тим менш ефективніше 
використовуються основні фонди. 

 
2.11. Шляхи підвищення ефективності використання 

основних виробничих фондів 
 

Кількість продукції, що виробляється підприємством, або обсяг 
виконаних робіт залежить не тільки від забезпеченості 
підприємства основними виробничими фондами, але і від того 
наскільки вони повно використовуються. Тому поліпшення 
використання основних виробничих фондів має велике 
народногосподарське значення. Підвищення економічної 
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ефективності використання основних виробничих фондів находить 
свій вираз у збільшенні виробництва валової продукції, 
продуктивності праці і фондовіддачі. 

Поліпшення використання основних виробничих фондів є 
важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це 
обумовлено тим, що значна частина витрат, які утворюють 
собівартість продукції (робіт), пов’язана з основними виробничими 
фондами. Так, у собівартості продукції витрати по експлуатації 
машин і механізмів становлять біля 30%, транспортні витрати - 
10...12%. 

Поліпшення використання основних виробничих фондів 
забезпечує зменшення витрат по експлуатації машин у собівартості 
робіт (продукції). Зменшення цих витрат проходить за рахунок 
зменшення постійної величини у витратах по експлуатації машин і 
механізмів - амортизації, величина якої є постійною і не залежить 
від обсягу виробництва продукції, тобто чим більші обсяги робіт 
виконуються основними фондами, тим менша питома вага 
амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції 
(робіт). 

Крім того, від стану використання основних виробничих фондів 
залежить величина виробленої продукції, рівень продуктивності 
праці, тривалість виконання робіт, які є в свою чергу важливими 
резервами зниження собівартості продукції, підвищення 
ефективності виробництва. Поліпшення використання основних 
виробничих фондів також зменшує потребу підприємств в 
капітальних вкладеннях для розвитку матеріально-технічної бази. 

Підвищення ефективності використання основних виробничих 
фондів (активної частини) забезпечується двома шляхами: 

а)збільшення тривалості роботи основних виробничих фондів 
протягом року - екстенсивний шлях; 

б)підвищення продуктивності основних виробничих фондів в 
одиницю часу - інтенсивний шлях. 

Збільшення часу роботи машин і обладнання протягом року 
досягається за рахунок: 

- збільшення змінності (перехід на дво-трьох змінну роботу); 
- скорочення величини змінних і внутрізмінних простоїв; 
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- скорочення часу перебування машин в ремонті і технічному 
обслуговуванні; 

- ліквідація сезонності робіт. 
Інтенсивність використання виробничих фондів досягається за 

рахунок: 
- впровадження прогресивних методів організації і технології 

виробництва; 
- підвищення кваліфікації кадрів; 
- впровадження прогресивних форм організації і оплати праці; 
- удосконалення структури основних виробничих фондів; 
- матеріальне стимулювання працівників за досягнення високих 

показників у використанні основних виробничих фондів. 
 
 

Тема 3. Оборотні засоби водного господарства 
 

3.1. Поняття про оборотні фонди, фонди обігу та оборотні 
засоби 

 
Оборотні фонди на підприємстві представляють собою частину 

засобів виробництва, які функціонують у процесі виробництва як 
предмети праці. За характером свого обороту вони приймають 
участь у виробничому процесі один раз, втрачаючи при цьому 
свою натуральну форму та якість, і переносять повністю свою 
вартість на новостворену готову продукцію, стають частиною 
собівартості цієї продукції. Для продовження процесу виробництва 
вони постійно відтворюються як у натуральній, так і у вартісній 
формі після кожного виробничого циклу. Тому часта змінюваність 
предметів праці у процесі виробництва є основою для назви їх 
оборотними фондами. До них відносяться будівельні матеріали, 
паливо, запасні частини тощо. До оборотних фондів також 
відноситься виробничий інвентар та інструмент вартістю до 15 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або терміном служби 
менше року. 

Оборотні фонди на підприємстві представлені виробничими 
запасами та засобами, вкладеними у виробництво. Для того, щоб 
процес виробництва здійснювався безперервно, кожне 
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підприємство повинно мати у своєму розпорядженні необхідні 
виробничі запаси. До виробничих запасів відноситься сировина, 
матеріали та конструкції, запасні частини, пальне та мастило, тара, 
інвентар та інструмент, тобто предмети праці, які не вступили у 
процес виробництва, але необхідні для забезпечення його 
безперервності. Розмір виробничих запасів визначається обсягом 
виконуваних робіт або виробництва продукції, нормами та 
характером їх споживання і повинен забезпечувати безперервність 
процесу виробництва. 

До засобів, вкладених у виробництво, відноситься незавершене 
виробництво, що представляє собою частину оборотних фондів( 
предметів праці), яка уже спожита, але готова продукція ще не 
одержана, тобто ці оборотні фонди знаходяться на стадії 
виробництва. Їх розмір залежить від обсягу виробництва, 
специфіки виконуваних робіт та порядку оплати виконаних робіт 
(продукції). До незавершеного виробництва у водному 
господарстві відносяться незакінчені будівельно-монтажні роботи, 
капітальний ремонт меліоративних систем. 

Затрати живої праці у процесі виробництва економічно 
оцінюються у вигляді заробітної плати, яка за характером свого 
обороту відноситься до оборотних фондів. 

Кругооборот і оборот  окремих елементів оборотних фондів у 
процесі виробництва проходить не однаково. Наприклад, основні 
та допоміжні матеріали повністю переносять свою вартість на 
новостворену продукцію протягом одного кругообороту. 
Інструмент та запасні частини, які не є предметами праці, 
відносяться до оборотних фондів, хоч їх вартість переноситься на 
готову продукцію частинами. Проте період їх обороту, як правило, 
менше року, тому їх використання відноситься до поточних витрат 
виробництва. 

Для підприємств дуже важливим моментом є своєчасне 
забезпечення руху продукції від виробника до споживача, що 
здійснюється у процесі обігу, який включає реалізацію і 
розрахунки за продукцію. Як відомо, реалізація готової продукції 
вимагає певного часу, протягом якого затрачені кошти 
перебувають у стадії розрахунків між покупцем та продавцем. 
Вартість готової продукції, а також грошові кошти, пов’язані із її 
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реалізацією, прийнято називати фондами обігу. Реалізацією готової 
продукції умовно закінчується один цикл обороту оборотних 
коштів. 

В умовах безперервності процесу виробництва рух оборотних 
виробничих фондів та фондів обігу переплітається, який створює 
загальний оборот, у процесі якого вартість оборотних фондів 
переходить із сфери виробництва у сферу обігу, а вартість фондів 
обігу - із сфери обігу у сферу виробництва, тобто спостерігається 
органічна єдність оборотних фондів та фондів обігу у процесі 
постійного руху вартості від одного власника до іншого, що 
створює економічну передумову для об’єднання їх в одну 
категорію - оборотні засоби підприємства. Таким чином, 
сукупність оборотних фондів та фондів обігу представляє собою 
оборотні засоби на підприємстві, які виражаються величиною 
грошових коштів (засобів), необхідних для створення оборотних 
фондів та фондів обігу з метою забезпечення безперервності 
процесу виробництва та реалізації продукції. 

 
3.2. Кругооборот та оборот оборотних коштів 

 
У процесі виробництва вартість оборотних коштів переноситься 

на новостворену продукцію за один кругооборот, який передбачає 
проходження оборотних засобів через грошову, виробничу і 
товарну стадії і повернення їх у вихідну фазу, тобто процес 
кругообороту складається із окремих стадій. На першій стадії 
проходить придбання предметів праці (засобів виробництва). Це 
значить, що оборотні засоби із грошової форми перетворюються у 
товарну, у форму натуральних виробничих запасів (Г-Т). Для цієї 
стадії характерно, що оборотні засоби вступають у сферу 
виробництва, але не прямо у виробничий процес. 

Друга стадія кругообороту оборотних коштів представляє 
собою процес виробничого споживання матеріальних цінностей і 
створення готової продукції, тобто здійснюється процес 
виробництва, коли підприємства використовують виробничі запаси 
і затрачають робочу силу, в результаті чого створюється готова 
продукція (Т). При цьому оборотні засоби змінюють свою 
натуральну форму. 
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На третій стадії кругообороту здійснюється реалізація готової 
продукції, що відповідає переходу оборотних засобів із товарної 
форми (Т) у грошову форму (Г), тобто оборотні засоби знову 
приймають грошову форму. Величина реалізованої товарної 
продукції є більшою ніж витрачено коштів у процесі виробництва, 
бо у процесі виробництва створюється додатковий продукт. 
Одержані від реалізації продукції грошові кошти дають 
можливість розпочати новий кругооборот оборотних коштів. 

Оборотні засоби підприємства знаходяться одночасно у кожній 
з перерахованих стадій, тобто перебувають у безперервному русі. 
Запас оборотних коштів на кожній стадії повинен бути таким, щоб 
забезпечувати безперебійну роботу підприємства. У процесі 
кругообороту вартість оборотних фондів переходить із сфери 
виробництва у сферу обігу, а вартість фондів обігу - із сфери обігу 
у сферу виробництва. Тому період перебування оборотних коштів 
у сфері виробництва складає собою час виробництва, а період 
перебування в сфері обігу - час обігу, а разом вони становлять час 
кругообороту оборотних засобів. 

Порушення процесу руху оборотних засобів на одній із стадій 
кругообороту неминуче впливає на всі наступні стадії. Найбільш 
раціональним вважається такий кругооборот, при якому 
максимальний економічний ефект досягається при мінімальних 
запасах оборотних засобів. Тому підприємство повинно бути 
зацікавленим в тому, щоб доля оборотних засобів, зайнятих 
безпосередньо у виробництві, була відносно більшою, так як від 
цього залежить не тільки безперебійність виробництва, але і 
підвищення економічної ефективності використання оборотних 
засобів. Відомо, що та частина оборотних засобів, яка обслуговує 
сферу обігу, в меншій мірі впливає на виробництво продукції. 

 
3.3. Оборотні засоби водного господарства 

 
До складу оборотних засобів водного господарства відносяться 

оборотні засоби будівельних організацій та оборотні фонди 
водогосподарських експлуатаційних організацій. 

У будівельних організаціях оборотні засоби представлені: 
1.Оборотними фондами, що включають: 
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а)виробничі запаси: будівельні матеріали, конструкції і деталі, 
паливо та паливно-мастильні матеріали, запасні частини, 
малоцінний і швидкозношуючий інвентар та інструмент; 

б)засоби у виробництві - незавершене виробництво будівельно-
монтажних робіт і підсобних виробництв. 

2.Фондами обігу, які включають грошові кошти на 
розрахунковому рахунку, в касі підприємства та кошти в 
розрахунках, куди відноситься заборгованість замовників за 
рахунками за виконані роботи. 

В умовах бюджетного фінансування водогосподарські 
експлуатаційні організації в своєму розпорядженні мають тільки 
оборотні фонди у вигляді матеріалів для ремонтних робіт, в тому 
числі й аварійних запасів, запасів палива, запасних частин, 
малоцінного інвентаря та спецогляду. Розміри цих фондів дуже 
малі, в розрахунку на гектар меліорованих земель, що 
обслуговуються водогосподарськими організаціями, вони не 
перевищують 1 грн/га. 

В умовах госпрозрахункового господарювання 
водогосподарські організації повинні мати відповідні обсяги 
оборотних засобів. Основними елементами оборотних засобів 
водогосподарських експлуатаційних організацій є такі:            

1.Оборотні фонди 
із них: а)виробничі запаси: основні ремонтні матеріали, 

допоміжні матеріали, паливо-мастильні матеріали, запасні частини, 
тверде паливо, малоцінний інвентар, аварійні запаси, інші запаси; 
б)кошти (засоби) у виробництві: незакінчений капітальний ремонт 
меліоративних систем, незакінчений капітальний ремонт власних 
основних фондів. 

2.Фонди обігу, із них грошові кошти, кошти в розрахунках. 
Відношення окремих елементів або статей оборотних коштів до 

загальної суми оборотних коштів, виражене у відсотках, показує їх 
структуру. В зв’язку із особливостями водогосподарського 
виробництва на меліорованих землях структура оборотних коштів 
водогосподарських експлуатаційних організацій в значній мірі 
відрізняються від структури коштів підприємств інших галузей 
народного господарства. 
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3.4. Нормування оборотних коштів 
 

Оборотні кошти підприємств, приймаючи участь у процесі 
виробництва, безпосередньо впливають на своєчасність випуску 
продукції і її реалізацію, тобто забезпечують безперервність та 
ритмічність процесу виробництва і реалізації продукції. 

За допомогою мінімального обсягу оборотних засобів повинна 
забезпечуватися безперервність виконання робіт у відповідності із 
договорами, своєчасна реалізація виконаних робіт та проведення 
розрахунків за ці роботи. Виконати взяті зобов’язання можна лише 
при умові правильної організації оборотних засобів кожним 
водогосподарським підприємством. 

Щоб правильно організувати оборотні засоби на підприємстві та 
їх кругооборот, необхідно заздалегідь визначити їх величину та 
структуру. Це здійснюється на основі нормування, головним 
завданням якого є встановлення науково обгрунтованого 
нормативу (розміру) власних оборотних засобів. Норматив - це та 
частина оборотних коштів, мінімальні розміри якої необхідні 
підприємству для забезпечення процесу виробництва та реалізації 
продукції. Таким чином при визначенні нормативу оборотних 
коштів покладено принцип мінімальної потреби. 

Правильне нормування оборотних засобів відіграє важливу роль 
у раціональному використанні коштів на підприємстві. Наявність 
оборотних засобів на підприємстві насамперед повинна   
відповідати плановій потребі, яка визначається виходячи із 
планового обсягу робіт та розрахованих нормативів оборотних 
засобів по окремих їх елементах. Недостача оборотних засобів на 
підприємстві створює напруженість у виконанні запланованого 
обсягу робіт та погіршує фінансовий стан підприємств. 
Нагромадження понаднормативних запасів матеріалів, 
конструкцій, палива тощо вимагає додаткових коштів і призводить 
до їх заморожування. Це все впливає на результати господарської 
діяльності підприємств в умовах ринкових відносин. 

За допомогою нормування визначаються мінімальні розміри 
оборотних засобів, які необхідні для здійснення виробничої 
програми. Якби роботи виконувалися рівномірно, то визначених 
оборотних засобів було би достатньо для забезпечення 
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безперервності процесу кругообороту. Проте в результаті різних 
об’єктивних причин неможливо виконувати намічені обсяги робіт 
рівномірно протягом кварталу або року. До таких причин 
відносяться сезонність виконання окремих видів робіт, зриви у 
забезпеченні ресурсами, не чітка система розрахунків тощо. Все це 
призводить до відхилення у потребі оборотних засобів, тобто в 
окремі періоди підприємству необхідно більше засобів ніж 
визначено нормативом. 

 
3.5. Джерела утворення оборотних засобів 

 
Вся потреба підприємств в оборотних засобах як нормативна, 

так додаткова, повинна мати грошові джерела утворення, які би 
стимулювали ефективне використання оборотних засобів. Під 
джерелами утворення оборотних засобів розуміють фінансові 
ресурси, за рахунок яких підприємства утворюють виробничі 
запаси та інші елементи оборотних засобів. 

Джерелами утворення оборотних засобів є такі: а)власні 
кошти;б) прирівняні до власних коштів; в)позичкові кошти. 

До власних коштів відносяться кошти, які з моменту організації 
державного підприємства виділяються йому в певних розмірах. 
Вони дають можливість підприємствам створювати запаси 
матеріалів, сировини, які необхідні для забезпечення безперебійної 
роботи і реалізації продукції. 

Прирівняні до власних коштів представляють собою кошти, які 
у процесі господарської діяльності підприємства знаходяться у 
його розпорядженні, але не належать підприємству. Проте воно 
ними постійно користується. До них відносяться: постійна 
мінімальна заборгованість робітникам і службовцям у формі 
заробітної плати (в розмірі 6-7 днів); заборгованість робітникам і 
службовцям по наступних платежах (резерв по відпустках); 
заборгованість постачальникам за матеріальні ресурси тощо. 

Власні кошти та прирівняні до власних коштів визначають 
розмір власних оборотних засобів, які повинні відповідати 
мінімальним потребам підприємств для виконання річної програми 
робіт. Ці потреби визначаються зведеним нормативом оборотних 
засобів. Володіючи власними оборотними засобами, підприємство 
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одержує господарську незалежність, самостійно вирішує всі 
питання виробничої діяльності. Особливістю власних джерел 
оборотних засобів є те, що підприємство може у будь-який момент 
завантажити їх у ті статті, які необхідні підприємству для 
виконання господарських завдань. 

Позичкові кошти. Якби процес виробництва відбувався 
рівномірно, то мінімального розміру оборотних засобів 
(нормативу) було би достатньо для організації виробництва та 
реалізації продукції. Однак за різних причин неможливо здійснити 
процес виробництва рівномірно часто протягом місяця, а тим 
більше року (сезонність виконання окремих видів робіт, зрив у 
постачанні, затримка розрахункових операцій тощо. Позичкові 
кошти підприємства можуть одержувати в установах банків у 
вигляді позик (кредитів). Ці кошти можуть вступати в процес 
виробництва (кругообороту) у потрібний момент в необхідних 
розмірах і вибувати із нього, коли відпаде потреба у них. До 
позичкових коштів відноситься і кредиторська заборгованість. 

Загальний розмір оборотних коштів із всіх джерел утворення 
повинен відповідати їх потребі для організації виробництва та 
реалізації продукції 

Оборотні засоби підприємства знаходяться у його повному 
розпорядженні і вилученню не підлягають. Недостача власних 
оборотних засобів або їх збільшення поповнюється за рахунок 
власних коштів (фонду розвитку виробництва, науки та техніки). 

 
3.6. Показники використання оборотних засобів 

 
Ефективність використання оборотних засобів в основних 

показниках, що характеризують діяльність підприємства, не 
знаходить свого прямого відображення. Тому для визначення 
ефективності використання оборотних засобів використовують 
систему спеціальних показників, що в основному характеризують 
швидкість їх оборотності. 

Як відомо, оборотні засоби знаходяться у постійному русі, 
переходять у процесі круообороту із однієї форми в іншу. Чим 
швидше проходить цей рух, тим менше часу оборотні засоби 
знаходяться на кожній окремій стадії круообороту, тим швидше 
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вони можуть вступити у новий круооборот, тим менші розміри 
оборотних засобів необхідно для виконання певного обсягу робіт. 
Економічне значення оборотності оборотних засобів полягає в 
тому, що від неї залежить розмір коштів, що їх потребує 
підприємство при даних обсягах виробництва і реалізації 
продукції. 

Для характеристики оборотності оборотних засобів на 
підприємстві використовують такі показники: 

Коефіцієнт оборотності характеризує кількість обертів, які 
здійснюють оборотні засоби за певний період. Він визначається як 
відношення обсягу реалізованої продукції до середнього залишку 
оборотних засобів: 

ç

ð
î Î

Î
Ê = , 

де Ко - коефіцієнт оборотності оборотних засобів; Ор - обсяг 
реалізованої продукції; Оз - середній залишок оборотних засобів. 

Чим вищий коефіцієнт оборотності, тим ефективніше 
використовуються оборотні засоби, тим ефективніше виробництво. 

Тривалість одного обороту оборотних засобів характеризує час 
одного обороту, який необхідний для повернення оборотних 
засобів в результаті реалізації продукції. Вона визначається як 
відношення тривалості періоду часу, за який визначається 
оборотність оборотних засобів, до коефіцієнта їх оборотності: 

î
î Ê

Ä
Ò = , 

де То - тривалість одного обороту оборотних засобів (днів); Д - 
тривалість періоду, за який визначається оборотність оборотних 
засобів (місяць - 30, квартал - 90, рік - 360 днів). 

Чим менше затрачається часу на один оборот, тим ефективніше 
використовуються оборотні кошти. 

Якщо відома тривалість одного обороту і обсяги виконуваних 
робіт можна визначити необхідні оборотні засоби: 
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При прискоренні оборотності оборотних засобів проходить 
вивільнення їх частини із обороту, а при уповільненні оборотності 
виникає потреба у додатковому залученні коштів. Тому при 
визначенні ефективності використання оборотних засобів 
необхідно враховувати можливе вивільнення або додаткове 
залучення оборотних засобів. 

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів характеризує 
потребу в оборотних засобах на 1 грн. виконуваних робіт: 

ð

ç
ç Î

Î
Ê = , 

де Кз - коефіцієнт завантаження оборотних засобів. 
Коефіцієнт ефективності оборотних засобів показує величину 

економічного ефекту (прибутку), що припадає на 1 грн. оборотних 
засобів, визначається як відношення прибутку до середнього 
залишку оборотних засобів: 

ç
å Î

Ï
Ê = , 

де Ке - коефіцієнт ефективності оборотних засобів; П - величина 
прибутку. 

Цей показник також характеризує рентабельність оборотних 
засобів. 

 
3.7. Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів 

 
Економічний зміст прискорення оборотності оборотних засобів 

полягає в тому що при тих же оборотних засобах підприємство 
може виконати більші обсяги робіт, або при тих обсягах робіт 
підприємство може вивільнити з кругообігу частину оборотних 
засобів. Крім того, висока оборотність оборотних фондів означає 
швидке повернення у грошовій формі затрачених коштів, що дає 
можливість підприємству своєчасно виплачувати заробітну плату, 
оплату постачальникам тощо. Тому підприємство зацікавлене у 
збереженні, раціональному використанні та прискоренні 
оборотності оборотних засобів. 

Проте в останні роки мало уваги приділяється питанням 
прискорення оборотності оборотних засобів, що негативно 
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позначилось на співвідношенні збільшення обсягу виробництва та 
запасів товаро-матеріальних цінностей на підприємствах. За цих 
умов запаси цінностей зростали більш високими темпами ніж 
випуск продукції, що призводило до уповільнення обороту 
оборотних засобів. 

В комплексі заходів, що забезпечують підвищення ефективності 
виробництва, важливе місце займає прискорення оборотності 
оборотних засобів залучення у господарський оборот 
понаднормативних запасів матеріально-технічних цінностей тощо. 

Головним напрямом прискорення оборотності оборотних 
фондів є скорочення періоду виробництва та реалізації продукції. 
Воно здійснюється на основі впровадження комплексу заходів по 
підвищенню продуктивності праці, поліпшенню матеріально-
технічного забезпечення, що сприяє зменшенню виробничих 
запасів та ритмічності водогосподарського виробництва. 

Прискорення оборотності оборотних засобів пов’язане із 
строками реалізації готової продукції (робіт). Адже затримання 
здачі замовнику виконаних робіт призводить до уповільнення 
оборотності оборотних засобів. 

Поліпшення використання оборотних засобів у сфері обігу 
вимагає зміцнення платіжної дисципліни, своєчасного проведення 
платежів тощо. 

 
 

Тема 4. Продуктивність праці у водному 
господарстві і шляхи її підвищення 

 
4.1. Трудові ресурси водного господарства  

 
Люди з трудовими навиками є важливішою активною частиною 

продуктивних сил, які у процесі праці приводять їх у дію. 
Трудові ресурси водного господарства - це частина населення 

країни, що приймає участь у водному господарстві. Вони 
включають насамперед населення у працездатному стані. 
Працездатність - це здатність людей до праці, що залежить від віку 
працівника і стану його здоров’я. До працездатного населення 
відносяться чоловіки у віці від 16 до 60 років та жінки - від 16 до 
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55 років. До участі у водному господарстві залучаються додаткові 
трудові ресурси - пенсіонери, підлітки. 

Потреба в постійних кадрах водного господарства 
задовільняється за рахунок різних джерел і насамперед за рахунок 
випускників професійно-технічних училищ, технікумів та вузів. 
Крім того, склад працівників водного господарства поповнюється 
випускниками загальноосвітніх шкіл, звільнених з армії тощо. 

Весь  промислово-виробничий  персонал  поділяється  на  
категорії:  робітники  та  службовці,  у  складі  яких  виділяють  
керівників, фахівців та інших службовців (конторський, обліковий і 
т.п. персонал).  

Керівники — це працівники, які займають посади керівників 
підприємства і його структурних підрозділів.  

Службовці — працівники,  які  здійснюють підготовку й  
оформлення документації, облік і контроль, господарське 
обслуговування (агенти, касири, діловоди, секретарі, статисти та 
ін.).  

Фахівці —  працівники,  які  займаються  інженерно-технічними, 
економічними та іншими роботами (інженери, економісти, 
бухгалтери, нормувальники, адміністратори, соціологи, 
юрисконсульти).  

Найбільш  численна  й  основна  категорія  промислово-
виробничого персоналу — робітники, що безпосередньо  беруть 
участь у виробництві продукції (основні), а також у ремонті і 
догляді  за  устаткуванням,  роблять  переміщення  предметів  праці  
і готової продукції тощо (допоміжні). 

В сучасних умовах необхідно велику увагу приділяти 
підвищенню кваліфікації працівників водного господарства. Це 
визначається вимогами ринкової економіки до раціонального 
використання виробничого потенціалу та підвищення ефективності 
виробництва. За цих умов підвищення ефективності виробництва у 
водному господарстві слід вирішувати не тільки удосконаленням 
матеріально-технічної бази галузі, але і забезпечувати виробництво 
працівниками, які в змозі привести у дію матеріально-технічні 
засоби. Тому працівники водного господарства повинні оволодіти 
новітніми досягненнями науки, техніки, технології та 
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удосконаленням господарського механізму в галузі, на 
підприємстві. 

 
4.2. Чисельність працівників на підприємстві 

 
Основним показником чисельності працівників на підприємстві 

є спискова чисельність працівників (списковий склад). Вона 
визначається на певну дату. До спискового складу працівників 
підприємства включаються всі постійні, сезонні та тимчасові 
працівники, які прийняті на роботу терміном на один день і більше. 
До спискового складу працівників не включаються працівники, що 
залучаються для виконання одноразових (випадкових) робіт, учні 
загальноосвітніх шкіл. 

Для характеристики чисельності працівників на підприємстві за 
певний період часу визначається середньоспискова чисельність 
працівників за цей період. Вона характеризує чисельність 
працівників за певний період. Середньоспискова чисельність 
працівників, наприклад за місяць, визначається як відношення 
суми спискової чисельності працівників за всі календарні дні 
місяця, в тому числі за вихідні та святкові дні, до числа 
календарних днів місяця. Спискова чисельність працівників за 
вихідні та святкові дні приймається за списковою чисельністю за 
попередній робочий день. В середньоспискову чисельність 
працівників не включається число людино-днів жінок за період 
відпустки по догляду за дитиною: 

 

ê

³
ïì Ä

×
× ∑= , 

де Чпм - середньоспискова чисельність працівників підприємства 
за місяць; Чі - спискова чисельність працівників за і-ий день 
місяця; Дк - число кадендарних днів місяця. 

Середньорічна чисельність працівників на підприємстві 
визначається як відношення суми середньоспискової чисельності 
працівників за кожен місяць до числа місяців в році. 

На кожному підприємстві постійно відбувається процес руху 
робочої сили, який характеризується відповідними показниками їх 
обороту. Коефіцієнт обороту робочої сили з прийому визначається 
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як відношення числа прийнятих працівників на роботу до 
середньоспискової чисельності працівників підприємства: 

ï

Ïïð
îïð ×

×
Ê = , 

де Копр - коефіцієнт обороту робочої сили з прийому на роботу; 
Чппр - чисельність працівників, прийнятих на роботу за певний 
період; Чп - середньоспискова чисельність працівників 
підприємства. 

Коефіцієнт обороту робочої сили із звільненням з роботи 
визначається як відношення числа звільнених працівників з роботи 
до середньоспискової чисельності працівників підприємства: 

ï

Ïçâ
îçâ ×

×
Ê = , 

де Козв - коефіцієнт обороту робочої сили із звільнення; Чпзв - 
число звільнених працівників з роботи. 

Розглядаючи оборот робочої сили із звільнення, необхідно 
розрізняти необхідний та зайвий оборот робочої сили із звільнення. 
Необхідний оборот робочої сили із звільнення визначається 
чисельністю працівників звільнених в зв’язку з виходом на пенсію, 
за хворобою, призивом в збройні сили, вступом на навчання. 
Зайвий оборот робочої сили із звільнення пов’язаний із 
звільненням працівників підприємства із-за порушення трудової 
дисципліни та за власним бажанням. 

Зайвий оборот робочої сили із звільненням характеризує 
плинність робочої сили, яка визначається коефіцієнтом плинності 
робочої сили. Він розраховується як відношення числа звільнених 
працівників підприємства за власним бажанням та за порушення 
трудової дисципліни до середньоспискової чисельності 
працівників підприємства: 

ï

ïòäïâá
ïë ×

××
Ê

+
= , 

де Кпл - коефіцієнт плинності робочої сили; Чпвб і Чптд - число 
звільнених працівників підприємства за власним бажанням та за 
порушення трудової дисципліни. 

Основними причинами плинності робочої сили на підприємстві 
є незадоволення працівників організацією і оплатою праці, 
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незабезпечення житлом, стан психологічного клімату в колективі 
тощо. 

В результаті плинності робочої сили на підприємстві виникають 
економічні збитки у вигляді: а) втрат від зниження продуктивності 
праці працівників, що звільняються за власним бажанням, в розмірі 
до 20 відсотків на протязі двох тижнів від дня подання заяви на 
звільнення; б) втрат від зниження виробітку новоприйнятих на 
роботу працівників, рівень якого становить не більше 90 відсотків 
на протязі двох-трьох місяців; в) втрат в зв’язку із витратами на 
навчання новоприйнятих працівників; г) втрат, пов’язаних із 
випуском неякісної продукції новоприйнятими на роботу 
робітниками і витрат на її поліпшення. 

Крім економічних збитків, плинність робочої сили завдає і 
соціальних збитків. Тому зменшення плинності робочої сили 
забезпечує економічний і соціальний ефект, що знаходить своє 
відображення у створенні стабільних виробничих колективів, 
розвитку творчої активності, зміцнення трудової дисципліни та 
зменшення невиробничих втрат робочого часу, що в кінцевому 
підсумку призводить до підвищення ефективності виробництва на 
підприємстві. 

4.3. Одиниці виміру витрат праці 
 

Витрати живої праці на виробництво продукції визначаються 
тривалістю праці робочим часом, тобто екстенсивною величиною, 
та ступенем напруженості праці, тобто інтенсивною величиною. 

Основними одиницями вимірювання витрат живої праці є такі: 
людино-година, людино-день, середньосписковий працівник за 
місяць, рік. 

Відпрацьованою людино-годиною є година фактичної роботи 
людини як в урочний, так і в позаурочний час, цей показник витрат 
праці достовірно і точно відображає фактичні витрати праці. 

Відпрацьованим людино-днем вважається явка працівника на 
роботу незалежно від того, скільки часу він працював. 

Середньосписковий працівник представляє собою витрати праці 
(людино-днів) середньосписковим працівником за певний період 
(місяць, квартал, рік). 

Ефективність використання персоналу підприємства 
визначається обсягом фонду робочого часу. Річний фонд робочого 
часу визначається на основі балансу робочого часу, який 
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характеризує використання робочого часу на протязі року. Для 
складання балансу робочого часу необхідно знати календарний 
фонд робочого часу (в днях), неробочі дні та невиходи на роботу. 
Знаючи календарний фонд часу та неробочі дні (вихідні та святкові 
дні), визначають номінальний фонд часу. Корисний фонд робочого 
часу визначається як різниця між номінальним фондом та 
невиходами на роботу (щорічні відпустки, в зв’язку з хворобою 
тощо), що передбачені чинним законодавством. Крім того, 
можливе скорочення тривалості робочого дня за рахунок 
скорочення тривалості робочого дня підлітків, у передсвяткові дні 
тощо 
 

4.4. Поняття про продуктивність праці 
 

Виходячи із ролі праці у процесі виробництва продукції, 
поняття продуктивності праці як економічної категорії визначає 
ступінь плодотворності, здатності робочої сили виробляти певну 
продукцію або виконувати конкретну роботу. Продуктивність 
праці показує співвідношення між витратами робочого часу та 
кількістю виробленої продукції або виконаної роботи. Чим більше 
виробляється продукції за одиницю робочого часу або чим менше 
витрачається робочого часу на виробництво одиниці продукції, тим 
вища продуктивність праці,тим праця є більш плодотворною і 
ефективною. Таким чином, під продуктивністю праці розуміють 
здатність конкретної праці виробляти певну кількість продукції за 
одиницю робочого часу. 

Продуктивність (ефективність) праці - величина змінна, яка 
залежить від багатьох факторів: рівня матеріально-технічної бази 
підприємства, професійної майстерності працівників, організації 
виробництва та праці на підприємстві, колективної та особистої 
зацікавленості працівників у збільшенні виробництва продукції 
тощо. Чим вища продуктивність праці окремих людей, окремого 
виробничого колективу або суспільства в цілому, тим більше 
виробляється матеріальних благ для особистого і виробничого 
споживання, тим більше можливостей для подальшого розширення 
виробництва. 
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В процесі розвитку людства продуктивна здатність людей 
постійно зростає і таким чином менша кількість праці набуває 
здатності виробляти більше продукції. Цьому сприяють розвиток 
науки і підвищення кваліфікації працівників, удосконалення 
техніки, технології і організації виробництва. 

Продуктивність живої (конкретної) праці на підприємстві 
вимірюється кількістю продукції, що виготовляється за одиницю 
робочого часу, або величиною витрат праці, що витрачаються на 
одиницю продукції. За цих умов чим більше виробляється 
продукції за одиницю робочого часу або менше витрачається 
робочого часу на виготовлення продукції, тим вища 
продуктивність живої (конкретної) праці на підприємстві. 

Для характеристики ефективності виробництва є недостатнім 
визначити лише рівень продуктивності індивідуальної праці. Це 
обумовлено тим, що ріст продуктивності з розрахунку на одного 
працівника не завжди означає, що витрати виробництва 
підприємства на одиницю продукції знижуються, так як цей 
показник може змінюватись і за інших причин. 

 
4.5. Економічне і соціальне значення росту продуктивності 

праці 
 

Підвищення продуктивності праці означає такі зміни в процесі 
праці, які скорочують робочий час, який необхідний для 
виробництва одиниці продукції. Економія живої праці, тобто 
робочого часу, на виробництво продукції у масштабі підприємства 
означає підвищення продуктивності праці працівників 
підприємства, а економія в масштабах суспільства сукупних витрат 
живої та минулої (уречевленої) праці означає підвищення 
продуктивності праці. 

У процесі виробництва продукції відбуваються зміни у витратах 
живої та уречевленої праці. Як правило, ці зміни відбуваються у 
напрямку збільшення витрат минулої праці і зменшення витрат 
живої праці. Підвищення продуктивності праці полягає в тому, що 
доля витрат живої праці зменшується, а доля витрат минулої праці 
збільшується, але збільшується таким чином, щоб загальні витрати 
на виготовлення продукції зменшувалися. У цьому випадку 
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витрати живої праці зменшуються у більшій мірі, ніж 
збільшуються витрати минулої праці. Виходячи із цієї залежності, 
для підвищення ефективності виробництва необхідно 
забезпечувати не тільки економію живої праці, але і здійснювати 
економію минулої праці, що матеріалізована в засобах 
виробництва. Проте часто доля минулої праці збільшується 
більшими темпами, ніж відбувається зменшення витрат живої 
праці. Це призводить до того, що скорочення витрат живої праці на 
одиницю продукції не завжди компенсує ріст витрат минулої праці, 
як наслідок такого явища проходить здорожчання продукції, 
зниження ефективності виробництва на підприємстві. 

Підвищення продуктивності праці є важливим джерелом 
збільшення обсягу виробництва продукції. При цьому ріст 
продуктивності праці: забезпечує скорочення витрат живої праці 
на виробництво продукції та економію робочого часу; створює 
передумови для скорочення робочого дня, тижня, року; забезпечує 
скорочення виплат на оплату праці з розрахунку на одиницю 
продукції. За випереджувальних темпів росту продуктивності праці 
в порівнянні із темпами росту середньої заробітної плати 
відбувається здешевлення продукції; сприяє підвищенню 
ефективності використання та економії витрат матеріалізованої 
праці; виступає вирішальним мотивом поліпшення матеріального 
добробуту працівників. 

Можна виділити кілька варіантів зростання продуктивності 
праці: 

а)збільшення виробництва продукції випереджує ріст витрат 
праці; 

б)виробництво продукції збільшується, а витрати праці 
зменшуються; 

в)виробництво продукції залишається незмінним, а витрати 
праці знижуються; 

г)виробництво продукції зменшується, але ще більш високими 
темпами зменшуються витрати праці. 

Соціальне значення росту продуктивності праці проявляється в 
тому, що за рахунок збільшення виробництва продукції в одиницю 
робочого часу підвищується заробітна плата працівників 
підприємства, що в кінцевому підсумку впливає на їх добробут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54

4.6. Методика визначення продуктивності праці 
 

Для планування та аналізу рівня продуктивності праці на 
підприємстві використовують різні методи його вимірювання 
(визначення). В методиці визначення рівня продуктивності праці 
значення має вибір показника (вимірника). 

Для визначення рівня продуктивності праці використовують два 
показники: виробіток та трудоємкість. 

Виробіток представляє собою кількість продукції, що 
виробляється за одиницю робочого часу або на одного 
середньоспискового працівника. Виробіток - найбільш поширений 
і універсальний показник рівня продуктивності праці. 

В залежності від того, в яких одиницях виміряється обсяг 
продукції, розрізняють два методи визначення виробітку: в 
натуральному і вартісному виразі. 

Натуральний метод визначення виробітку застосовується у 
випадках, коли обсяг виробленої продукції вимірюється в 
натуральному виразі (м2, т.,га). Виробіток у цьому випадку 
визначається як відношення обсягу продукції у натуральному 
виразі до витрат праці: 

ï

í
í Â

Î
Â = , 

де Вн - виробіток у натуральному виразі; Он - обсяг продукції або 
виконаних робіт у натуральному виразі; Вп - витрати праці 
(людино-годин, людино-днів, середньообліковий працівник). 

Визначення рівня продуктивності праці (виробіток) у 
натуральному виразі застосовується у визначення продуктивності 
праці окремих робітників або окремих бригад у тих випадках, коли 
вони виконують один вид робіт або виготовляють один вид 
продукції і обсяг цієї продукції можна визначити у натуральному 
виразі. Виробіток у натуральному виразі дозволяє об’єктивно і 
точно визначити виробіток і проводити порівняння результатів 
праці окремих робітників, бригад, виявляти невикористані резерви 
на кожному робочому місці. 

Натуральний метод визначення рівня продуктивності праці 
найбільш достовірно відображає економічну суть продуктивності 
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праці, так як він характеризує ефективність конкретної праці, 
створену споживну вартість.  

Якщо бригада або підприємство виготовляє декілька видів 
продукції або виконує декілька видів робіт, то в таких випадках 
виробіток визначається у вартісному (грошовому) виразі. Для 
цього слід окремі види продукції або окремі види робіт у 
натуральному виразі оцінити в грошовій (вартісній) формулі за 
допомогою цін, що дозволить отримати загальний обсяг продукції. 

Виробіток у вартісному виразі визначається як відношення 
обсягу виготовлення продукції у грошовому виразі до витрат праці, 
що витрачені на виготовлення цієї продукції: 

ï

ö
ö Â

Î
Â = , 

де Вц - виробіток у вартісному виразі; Оц - обсяг продукції або 
виконаних робіт у вартісному виразі. 

З наведеної залежності, що виробіток у вартісному виразі 
визначається виходячи із вартості валової продукції, величина якої 
в значній мірі залежить від вартості сировини та матеріалів, з яких 
виготовлена продукція, тобто величина виробітку у вартісному 
виразі залежить від матеріаломісткості продукції. Щоб об’єктивно 
оцінити рівень продуктивності праці на різних підприємствах, 
необхідно її рівень визначати виходячи із обсягу вартості, яка 
створюється на підприємстві зусиллями трудового колективу. Ця 
новостворена вартість на підприємстві виступає у вигляді чистої 
продукції, яка характеризує безпосередній вклад підприємства у 
виготовлення продукції. Кількісно чиста продукція дорівнює 
вартості валової продукції підприємства за вирахуванням 
матеріальних витрат, тобто дорівнює сумі заробітної плати та 
прибутку. 

За цих умов рівень продуктивності праці (виробіток у 
вартісному виразі) визначається як відношення обсягу чистої 
продукції підприємства до витрат праці: 

праці: 

ï

÷ï
÷ï Â

Î
Â = , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56

де Вчп - виробіток у вартісному виразі, виходячи із обсягу чистої 
продукції; Очп - обсяг чистої продукції підприємства. 

Використання показника рівня продуктивності праці, 
визначеного на основі чистої продукції, дозволяє об’єктивно і 
достовірно оцінювати ефективність витрат праці, так як цей 
показник не носить витратного характеру. 

В господарській практиці рівень продуктивності праці 
визначається на одного середньорічного працівника, зайнятого у 
виробничій сфері на підприємстві. Це спонукає підприємства 
здійснювати заходи по ефективному використанню всього 
виробничого персоналу. 

У будівельних організаціях рівень продуктивності праці 
визначається, виходячи із обсягу виконаних будівельно-монтажних 
робіт і чисельності виробничо-будівельного персоналу.  

ÁÂÏ

ÁÌÐ
á ×

Î
Â = , 

де Вб - виробіток у будівельних організаціях; ОБМР - обсяг 
будівельно-монтажних робіт; ЧБВП - середньорічна  чисельність 
будівельно-виробничого персоналу. 

Визначення річного рівня продуктивності праці з розрахунку на 
одного працівника, а не на одного робітника, спонукає керівників 
підприємств, колективи підприємств настирливо вишукувати 
шляхи поліпшення використання виробничого персоналу, 
скорочення адміністративно-управлінського апарату, 
впроваджувати комплексну механізацію робіт тощо. 

У водогосподарських експлуатаційних організаціях виробіток 
(рівень продуктивності праці) за місяць або рік характеризує обсяг 
ремонтно-експлуатаційних робіт, що припадає на одного 
працівника експлуатаційно-виробничого персоналу. Визначається 
як відношення обсягу виконаних ремонтно-експлуатаційних робіт 
до середньорічної чисельності виробничого персоналу, зайнятого 
на ремонтно-експлуатаційних роботах: 

персоналу.  

ðåð

ðåð
ðåð ×
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де Врер - виробіток на ремонтно-експлуатаційних роботах; Орер - 
обсяг ремонтно-експлуатаційних робіт; Чрер - чисельність 
персоналу, зайнятого на ремонтно-еасплуатаційних роботах. 

Трудомісткість як показник рівня продуктивності праці 
характеризує витрати праці на виготовлення одиниці продукції (в 
натуральному виразі). Він визначається як відношення витрат праці 
до обсягу виготовленої продукції: 

Îí

Â
Ò ï

åì = , 

де Тем - трудоємкість продукції; Вп - витрати праці; Он - обсяг 
виробництва продукції у натуральному виразі. 

З наведеної залежності видно, що для визначення рівня 
продуктивності праці за трудоємкістю є облік виготовленої 
продукції (виконаних робіт) у натуральному виразі і витрат праці 
на виготовлення цієї продукції, що не завжди можливо. 

За своєю економічною суттю трудоємкість відповідає самому 
поняттю продуктивності праці, тому що витрати праці (робочий 
час) завжди є складовою багатства і мірою витрат на виробництво 
продукції.  

Основним обліковим показником рівня продуктивності праці є 
річний виробіток, тобто виробництво продукції одним працівником 
на протязі року. При аналізі продуктивності праці необхідно 
використовувати систему методів визначення рівня продуктивності 
праці, тобто вартісні показники повинні доповнюватися 
натуральними, а також показниками трудоємкості. 

 
4.7. Підвищення продуктивності праці 

 
Підвищення продуктивності праці на підприємстві означає 

економію витрат праці на виробництво продукції. Між ростом 
продуктивності праці та економією трудових витрат існує 
відповідна залежність: 
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де ∆В - ріст продуктивності праці, відсотків; ∆Вп - економія 
витрат праці, відсотків. 
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Підприємства самостійно здійснюють планування 
продуктивності праці, визначають їх рівень, забезпечуючи при 
цьому випереджувальні темпи росту продуктивності праці у 
порівнянні із ростом середньої заробітної плати та ростом 
фондоозброєності праці. 

Темпи та рівень продуктивності праці визначаються багатьма 
факторами, основними серед яких є такі: розвиток науки і науково-
технічного прогресу, удосконалення організації виробництва, праці 
й управління, механізм господарювання, підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня працівників тощо. Фактори підвищення 
продуктивності праці приводяться в дію резервами, що сприяють 
використанню невикористаних можливостей. За місцем впливу і 
використання розрізняють резерви росту продуктивності праці на 
робочому місці, в бригаді, на підприємстві. За часом використання 
резерви поділяються на поточні і перспективні. Поточні резерви 
росту продуктивності праці можуть бути використані негайно або 
ж у ближчий час без серйозної перебудови організації технології 
виробництва, вони не вимагають значних додаткових витрат 
(поточних чи капітальних). Перспективні резерви росту 
продуктивності праці, як правило, вимагають суттєвої перебудови 
організації і технології виробництва на основі досягнень науки і 
техніки. Приведення їх в дію пов’язане з часом та значними 
витратами. 

Будівельні організації здійснюють заходи по використанню 
потенційних резервів в умовах досягнутого рівня будівельного 
виробництва, але які ще із-за різних причин залишились 
невикористаними. Основні заходи по підвищенню продуктивності 
спрямовані на: 

а)підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва 
шляхом застосування нових ефективних матеріалів, зменшення 
маси і підвищення ступеню заводської готовності збірних 
конструкцій; 

б)підвищення рівня механізації будівельно-монтажних робіт 
шляхом впровадження комплексної механізації трудоємких і 
важких робіт, поліпшення використання будівельних машин, 
впровадження нових високопродуктивних машин; 
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в)поліпшення організації будівельного виробництва шляхом 
впровадження поточного виробництва, поліпшення матеріально-
технічного забезпечення підприємства, поліпшення якості робіт 
тощо; 

г)удосконалення організації праці шляхом скорочення втрат 
робочого часу, зниження плинності робочої сили, застосування 
прогресивних систем оплати праці, матеріального стимулювання та 
підвищення кваліфікації кадрів. 

Підвищення продуктивності праці на гідромеліоративних 
системах здійснюються за рахунок: 

а)механізації робіт по очистці каналів та інших робіт; 
б)поліпшення організації виробництва на ремонтно-

експлуатаційних роботах; 
в)поліпшення організації праці і матеріального стимулювання 

працівників за кінцеві результати роботи; 
г)застосування автоматизації та телемеханіки. 
Інтенсивність та масштаби практичного використання 

різноманітних резервів та заходів подальшого росту 
продуктивності праці на кожному підприємстві визначаються 
діючою системою матеріального стимулювання працівників за 
досягнуті результати роботи. 

 
 

Тема 5. Витрати виробництва і собівартість 
продукції у водному господарстві 

 
5.1. Поняття про витрати виробництва і собівартість 

продукції 
 

Підприємства водного господарства, маючи у своєму 
розпорядженні основні виробничі фонди, оборотні засоби та 
робочу силу, організовують процес виробництва, в результаті якого 
виготовляється продукція (виконуються роботи), тобто 
створюються матеріальні блага. При виготовленні продукції 
споживаються певні засоби виробництва та праці, які прийнято 
називати витрати виробництва підприємства. 

Таким чином, витрати виробництва підприємства включають: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60

вартість спожитих засобів виробництва (амортизаційні 
відрахування, вартість матеріалів та сировини, електроенергії, 
води, тепла тощо), тобто витрати минулої (уречевленої) праці, яка 
затрачена раніше, до початку виробничого процесу; 

витрати живої (необхідної) праці у формі заробітної плати, під 
якими розуміють витрати праці працівників, зайнятих на 
виробництві продукції; 

відрахування на соціальні потреби (соціальне страхування, 
відрахування в фонд Чорнобиля та фонд зайнятості населення). 

Наявність товарно-грошових відносин об’єктивно визначає 
конкретну форму витрат виробництва підприємства - вартісну 
(грошову). Витрати підприємства на виготовлення продукції 
виражені у грошовій формі визначають її собівартість. 
Собівартість продукції є госпрозрахункова категорія, а тому в неї 
включаються всі витрати виробництва підприємства, тобто за 
економічною суттю вона показує виражену у грошовій формі 
величину всіх витрат підприємства на виготовлення продукції. 
Вона характеризує просте відтворення виробництва у масштабі 
підприємства і носить індивідуальний характер. На рівень 
собівартості продукції впливають продуктивність праці, 
організація та технологія виробництва, ступінь використання 
виробничих фондів тощо. 

На підприємстві визначають собівартість (поточні витрати) 
всього обсягу продукції (робіт) та одиниці продукції. Собівартість 
всього обсягу продукції (загальна собівартість) включає всі 
витрати підприємства на виготовлення продукції. Собівартість 
одиниці продукції (робіт) визначається як відношення загальної 
собівартості (С) до обсягу виготовленої продукції або виконаних 
робіт: 

Î

Ñ
ñ = , 

де с - собівартість одиниці продукції; С - загальна собівартість 
продукції; О - обсяг продукції. 

При виготовленні підприємством декількох видів продукції 
визначається собівартість продукції кожного виду, тобто 
проводиться калькуляція (визначення) собівартості, яка передбачає 
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розподіл витрат виробництва між окремими видами продукції і 
визначення їх собівартості. 

За економічним змістом та обсягами витрат, що включаються у 
собівартість продукції розрізняють виробничу і повну (комерційну) 
собівартість. Виробнича собівартість продукції (робіт) включає 
витрати, що пов’язані із виробництвом продукції, її 
транспортуванням до місця зберігання та затратами на її 
зберігання. У повну (комерційну) собівартість продукції 
включається виробнича собівартість та затрати по реалізації 
продукції (затрати на рекламу, упаковку, її транспортування до 
місць реалізації тощо), тобто вона визначається по товарній 
продукції підприємства. 

В залежності від термінів визначення собівартості продукції 
розрізняють планову, фактичну та провізорну (очікувану). Планова 
собівартість продукції визначається підприємством до початку 
планового періоду на основі прийнятої технології, норм 
витрачання засобів виробництва і праці, враховуючи конкретні 
умови господарювання. Вона орієнтує підприємство на зниження 
витрат. Фактична собівартість продукції визначається за 
результатами господарської діяльності підприємства в кінці 
звітного періоду на основі фактичних витрат (за даними 
бухгалтерського обліку). Провізорна (очікувана) собівартість 
продукції визначається протягом року на основі як фактичних 
даних, так і очікуваних, одержаних розрахунковим шляхом з 
метою контролю за витратами коштів на виготовлення продукції. 

Вартість продукції можна визначити лише у масштабі 
народного господарства. На підприємстві вартість продукції може 
бути визначена лише наближено на основі цін. 

 
5.2. Витрати на будівництво гідромеліоративних об’єктів 

 
Всі витрати, пов’язані із будівництвом і реконструкцією 

гідромеліоративних об’єктів, визначають загальну величину 
капітальних вкладень на будівництво об’єктів, яка визначається на 
основі зведеного кошторисного розрахунку на будівництво, і 
представляє собою кошторисну вартість будівництва. Цих коштів 
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повинно бути достатньо для здійснення будівництва і введення в 
дію основних фондів і виробничих потужностей. 

В залежності від економічних особливостей витрат на 
будівництво кошторисна вартість будівництва поділяється на 
вартість будівельних робіт, вартість монтажних робіт, вартість 
устаткування, вартість інших капітальних витрат і робіт. В 
багатьох випадках будівельні і монтажні роботи об’єднуються як 
один вид витрат - вартість будівельно-монтажних робіт, які 
виконуються будівельними організаціями. 

ð³íóñòáìðá ÖÖÖÖ .++= , 

де Цб - кошторисна вартість будівництва ; Цбмр - вартість 
будівельно-монтажних робіт; Цуст - вартість устаткування; Цін.р. - 
вартість інших робіт (затрат). 

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт представляє 
собою витрати на весь комплекс будівельних і монтажних робіт, 
які необхідно здійснити на тому чи іншому об’єкті. 

До складу витрат на устаткування, інструмент, виробничий 
інвентар включається вартість технологічного, енергетичного, 
насосно-силового та іншого устаткування, яке передбачене 
проектом будівництва. 

Інші капітальні затрати та роботи, пов’язані із здійсненням 
будівництва, дуже різноманітні і залежать від призначення об’єкта 
та від умов виконання будівельно-монтажних робіт. Ці витрати 
збільшують вартість основних фондів, але не дають приросту 
виробничих потужностей і не впливають на потужність будівельної 
організації. 

Розмір інших витрат визначається за нормативом, а при його 
відсутності - на основі кошторисних розрахунків, враховуються в 
окремих главах зведеного кошторисного розрахунку і 
витрачаються замовником для компенсації відповідних витрат. До 
інших витрат і робіт відносяться: відведення земельних ділянок під 
будівництво, перенесення проекту в натуру, відшкодування збитків 
від знесення будівель та споруд, втрат сільськогосподарського 
виробництва. Для відшкодування витрат, що відносяться до 
діяльності підрядних (будівельних) організацій передбачаються 
такі кошти: на преміювання за введення в строк об’єктів в 
експлуатацію, виплати за вислугу років; відшкодування витрат, 
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пов’язаних із застосуванням акордно-преміальної системи оплати 
праці в будівництві, з виплатою надбавок за пересувний характер 
робіт, витрат по перевезенню робітників до місця роботи і назад 
(на відстань більше 3 км) та інші. 

Для відшкодування витрат, що відносяться до діяльності 
замовника в 10 главу зведеного кошторисного розрахунку 
включаються кошти на утримання дирекції підприємств, що 
будуються, або технічний нагляд за об’єктами, що будуються та на 
проведення авторського нагляду проектних організацій тощо, а 
також витрати на проектно-вишукувальні роботи та на підготовку 
експлуатаційних кадрів. 

 
5.3. Елементи витрат на будівельно-монтажні роботи 

 
До складу витрат на будівельно-монтажні роботи включаються 

витрати на весь комплекс будівельних та монтажних робіт, а саме: 
прямі витрати (ПВ), накладні витрати (НВ) і планові 
нагромадження (ПН). 

Прямі витрати представляють собою витрати, що безпосередньо 
пов’язані із технологічним процесом будівельного виробництва. 
Величина цих витрат визначається по окремих видах робіт, 
конструктивних елементах на основі робочих креслень проекту та 
діючих кошторисних цін (одиничних розцінок, прейскурантів 
тощо) 

∑
=

⋅=
ï

³
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1
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де ПВ - прямі витрати; Оі - обсяг і-го виду робіт; Орі - одинична 
розцінка і-го виду робіт. 

До складу прямих витрат включаються вартість матеріалів, 
основна заробітна плата робітників та затрати по експлуатації 
будівельних машин і механізмів. 

В статтю “Матеріали” включаються витрати на матеріали, 
будівельні конструкції, деталі, паливо, електроенергію, пар, воду 
та інші види матеріальних ресурсів, які необхідні для виконання 
будівельних та монтажних робіт. Величина цих витрат 
визначається за вартістю франко-приоб’єктний склад, яка включає: 
відпускну ціну матеріалів, затрати по доставці матеріалів до 
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приоб’єктного складу, заготівельно-складські витрати. В цю 
статтю не включаються затрати на паливо, електроенергію і 
мастильні матеріали, що використовуються при експлуатації 
будівельних машин, затрати на матеріали, що використовуються у 
підсобних виробництвах, а також затрати на матеріали,що 
витрачаються за рахунок накладних витрат. 

В статтю “Основна заробітна плата робітників” включається 
заробітна плата робітників, зайнятих на будівельно-монтажних 
роботах, крім робітників зайнятих експлуатацією будівельних 
машин. 

В статтю “Затрати по експлуатації будівельних машин і 
механізмів” включаються: затрати на перебазування будівельних 
машин і механізмів (одноразові витрати); амортизаційні 
відрахування (річні витрати); основна заробітна плата робітників 
зайнятих управлінням та обслуговуванням будівельних машин, 
затрати на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, 
допоміжні матеріали, затрати на ремонти будівельних машин 
тощо. 

Накладні витрати пов’язані із організацією і управлінням 
будівельним виробництвом в цілому і їх не можна безпосередньо 
віднести на той або інший вид робіт. При визначенні кошторисної 
вартості будівельно-монтажних робіт накладні витрати 
розраховуються виходячи із відсотків по відношенню до прямих 
витрат (на будівельні роботи) або до основної заробітної плати (на 
монтажні роботи 

В будівельних організаціях накладні витрати використовуються 
на такі цілі: 

1.Адміністративно-господарські витрати. 
   До їх складу включаються: 
Основна і додаткова заробітна плата апарату управління, 

лінійних інженерно-технічних працівників, службовців та 
відрахування на соціальні потреби від заробітної плати 
перерахованого персоналу; 

- канцелярські, поштові та інші витрати; 
- витрати на утримання будівель (приміщень) адміністративно-

господарського призначення; 
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- витрати на службові роз’їзди апарату управління і лінійного 
виробничо-технічного персоналу в межах знаходження 
будівельних майданчиків; 

- витрати на охорону підприємства; 
- витрати на службові відрядження; 
- інші витрати. 

ІІ. Витрати по обслуговуванню працівників будівельної 
організації 

До них відносяться: 
додаткова заробітна плата робітників основного виробництва, 

тобто зайнятих виконанням будівельно-монтажних робіт: оплата 
відпусток робітникам, доплата в зв’язку із пониженими нормами 
виробітку у молодих робітників, оплата за час простоїв за 
атмосферних умов, доплата до середньої заробітної плати вагітним 
жінкам, вихідна допомога, оплата перерви в роботі матерів, що 
годують дітей, виплата за час виконання державних обов’язків 
тощо; 

- відрахування на соціальні потреби; 
- витрати на санітарно-технічне і культурно-побутове 

забезпечення працівників на будівельному майданчику; 
- витрати по охороні праці; 
- відрахування профспілковим організаціям на культурно-

масову і фізкультурну роботу. 
ІІІ. Витрати по організації робіт на будівельних майданчиках 

До їх складу включаються: 
- витрати на утримання і переміщення виробничих пристосувань 

і устаткування; 
- знос і витрати на ремонт малоцінних та швидкозношуваних 

інструментів та виробничого інвентаря, що використовуються при 
виконанні будівельних і монтажних робіт; 

- витрати на тимчасові нетитульні споруди, пристосування; 
- утримання сторожової і пожарної охорони; 
- витрати по нормативних роботах і раціоналізації виробництва; 
- витрати на геодезичні роботи, що здійснюються при виконанні 

будівельних і монтажних робіт; 
- витрати на підготовку проекту виконання робіт по об’єкту; 
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- витрати по благоустрою і утриманню будівельних 
майданчиків; 

- витрати по підготовці об’єктів будівництва до здачі в 
експлуатацію; 

- витрати на виробничі відрядження робітників для виконання 
монтажних та спеціальних будівельних робіт; 

- інші витрати. 
Планові нагромадження представляють собою нормативний 

(кошторисний) прибуток, який отримає будівельна організація при 
виконанні певного обсягу будівельно-монтажних робіт. Величина 
планових нагромаджень встановлюється у відсотках до суми 
прямих витрат та накладних витрат в розмірі до 30 відсотків. 

 
5.4. Собівартість будівельно-монтажних робіт і шляхи її 

зниження 
 

В умовах ринкової економіки підвищується роль показників, що 
характеризують ефективність будівельного виробництва, серед 
яких важливе значення мають показники собівартості. 

Собівартість будівельно-монтажних робіт характеризує затрати 
на їх виконання і є важливим якісним показником діяльності 
будівельних організацій. У будівельному виробництві розрізняють 
три різновидності собівартості як економічної категорії: 
кошторисну, планову й фактичну. 

Кошторисна собівартість (Ск) будівельно-монтажних робіт 
характеризує величину витрат на виконання цих робіт, які 
враховані у кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт, і 
відображає нормативні (кошторисні) витрати на виконання цих 
робіт. Вона кількісно є меншою кошторисної вартості будівельно-
монтажних робіт на величину планових нагромаджень 

ÏÖC áìðê −= , або ÇÂÏÂÑê +=  

де Ск - кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт; 
Цбмр - кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт; П –
кошторисний прибуток; ПВ - прямі витрати; ЗВ - 
загальновиробничі витрати. 
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Таким чином, кошторисна собівартість визначає розмір коштів, 
які підрядна будівельна організація отримає від замовника для 
відшкодування витрат на виконання будівельно-монтажних робіт. 

Дані про кошторисну собівартість будівельно-монтажних робіт 
є вихідними даними при плануванні собівартості робіт і розробці 
організаційно-технічних та господарських заходів, що 
забезпечують зниження собівартості робіт. 

Планова собівартість (Спл) будівельно-монтажних робіт 
представляє собою витрати будівельної організації на виконання 
цих робіт, що забезпечують одержання планового прибутку і 
враховують конкретні умови будівництва. Планова собівартість 
будівельно-монтажних робіт відрізняється від кошторисної 
собівартості на величину економії від зниження собівартості (∆С) 

 

çáìðïë ÊÑÏÖC +∆+−= )( , або çêïë ÊÑÑÑ +∆−=  

де Спл - планова собівартість будівельно-монтажних робіт; ∆С - 
економія від зниження собівартості робіт, Кз - компенсації 
замовників. 

Планова собівартість будівельно-монтажних робіт визначається 
як в цілому по будівельній організації, так і по окремих об’єктах 
виходячи із їх кошторисної вартості. При цьому враховують 
конкретні умови роботи будівельних організацій, технологічні та 
організаційні умови, можливості підвищення рівня механізації 
робіт, застосування прогресивних методів виконання робіт, 
стимулювання праці  будівельників тощо.  

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт представляє 
собою фактичні витрати будівельних організацій на виконання 
будівельно-монтажних робіт. Для цілей планування, обліку та 
аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт необхідно 
розглядати не тільки сумарні фактичні витрати але і їх складові 
частини, статті калькуляції, тобто структуру собівартості.  

Як відомо, рівень собівартості будівельно-монтажних робіт 
відображається на результатах господарської діяльності 
будівельних організацій. Тому зниження собівартості робіт 
виступає як важливіший фактор підвищення ефективності 
будівельного виробництва, так як економія від зниження 
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собівартості будівельно-монтажних робіт є важливішим джерелом 
збільшення прибутку будівельних організацій. 

Для зниження собівартості будівельно-монтажних робіт в 
практиці будівельних організацій розробляються відповідні заходи, 
які групуються за цільовою ознакою, статтями витрат. 

Основними заходами зниження собівартості будівельно-
монтажних робіт є такі: 

- ріст продуктивності праці. Зниження собівартості будівельно-
монтажних робіт буде відбуватися за умови випереджувальних 
темпів росту продуктивності праці в порівнянні з ростом середньої 
заробітної плати. Це зниження виражається у зменшенні заробітної 
плати на одиницю виконаних робіт; 

- зниження витрат на матеріали. Це зниження може бути 
досягнуто за рахунок економії матеріалів і зниження їх вартості, а 
також за рахунок підвищення якості будівництва; 

- зниження витрат по статті основна заробітна плата робітників. 
Це зниження досягається в результаті скорочення трудоємкості 
робіт у порівнянні із встановленими нормами на основі 
удосконалення організації виробництва і праці, впровадження 
механізації робіт тощо; 

- зниження   витрат по статті “Експлуатація будівельних машин 
і механізмів” досягається шляхом поліпшення використання 
машинного парку, скорочення часу на перебазування будівельних 
машин, зменшення затрат на ремонти, збільшення міжремонтних 
періодів тощо; 

- зниження накладних витрат досягається в основному при 
скороченні тривалості будівництва об’єкті, зниженням 
невиробничих витрат. При скороченні тривалості будівництва 
об’єктів зменшуються адміністративно-господарські витрати, 
затрати на утримання санітарно-побутових приміщень на 
будівництві, скорочуються витрати на охорону об’єктів, охорону 
праці тощо. 
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5.5. Витрати по технічній експлуатації гідромеліоративних 
систем 

 
Щоб забезпечувати відповідні умови водного режиму на 

меліорованих землях, необхідно здійснювати технічну 
експлуатацію гідромеліоративних систем. 

Для чого проводиться комплекс технічних та господарських 
заходів по утриманню, ремонту гідромеліоративних систем та 
інженерно-технічному забезпеченню експлуатаційних заходів, на 
здійснення яких витрачаються значні кошти. 

В залежності від приналежності окремих частин 
гідромеліоративних систем витрати по їх технічній експлуатації 
поділяються на: витрати по технічній експлуатації 
міжгосподарської частини і витрати по технічній експлуатації 
внутрігосподарської частини. 

Міжгосподарська частина гідромеліоративних систем 
знаходиться на балансі управлінь меліоративних систем 
(водогосподарських експлуатаційних організацій), які проводять 
комплекс ремонтно-експлуатаційних робіт по підтриманню 
гідромеліоративних систем у робочому стані і створенню 
оптимальних умов зволоження на меліорованих землях. Ці витрати 
включають: 

- інженерно-технічне забезпечення експлуатаційних заходів; 
- ремонти гідромеліоративних систем; 
- утримання насосних станцій; 
- інші витрати. 
Всі ці витрати управліннями меліоративних систем 

здійснюються за рахунок бюджетних коштів. 
Витрати на інженерно-технічне забезпечення експлуатаційних 

заходів і утримання гідромеліоративних систем представляють 
комплекс витрат по організації і утриманню гідромеліоративних 
систем, організації водокористування і нагляду за станом 
гідромеліоративних систем, охороні природних ресурсів тощо. 
Вони включають такі витрати: 

- заробітну плату з відрахуваннями на соціальні заходи 
працівників відділу експлуатації та лінійно-технічного персоналу 
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управлінь меліоративних систем, матеріально-технічне та 
транспортне забезпечення експлуатаційних робіт; 

- роботи по водокористуванню і нагляду за меліоративним 
станом земель; утримання гідромеліоративних систем, створів, 
постів, заміри рівнів підгрунтових вод, рівня води в каналах, 
дренажного стоку, аналіз метеорологічних умов тощо; 

- визначення технічного стану гідроспоруд, обстеження стану 
гідромеліоративних систем тощо; 

- організацію робіт по експлуатації гідромеліоративних систем; 
- інші роботи. 
Витрати на ремонти гідромеліоративних систем включають 

витрати на поточний і капітальний ремонт, завданням яких є 
забезпечення підтримання гідромеліоративних систем у робочому 
стані. 

Витрати на поточний ремонт включають: 
- витрати на ремонтні матеріали; 
- заробітну плату робітників зайнятих на ручних роботах; 
- витрати по експлуатації будівельних і меліоративних машин; 
- інші прямі витрати; 
 - накладні витрати. 
Витрати на капітальний ремонт міжгосподарської частини 

гідромеліоративних систем повинні забезпечити часткове 
відтворення основних меліоративних фондів, їх технічне 
удосконалення, доведення основних параметрів 
гідромеліоративних систем до проектного рівня і таким чином 
продовжити термін ефективності служби цих систем. До цих 
витрат відносяться: 

- витрати на ремонтні матеріали; 
- заробітна плата працівників, які зайняті на ручних роботах; 
- витрати по експлуатації будівельних і меліоративних машин; 
- інші прямі витрати; 
- накладні витрати. 
Витрати по утриманню і експлуатації насосних станцій 

включають комплекс витрат, а саме: 
- заробітну плату експлуатаційного персоналу; 
- витрати на електроенергію або інші види енергії; 
- витрати на ремонти; 
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- інші витрати. 
За умови виконання технічної експлуатації міжгосподарської 

частини гідромеліоративних систем за рахунок бюджетних коштів 
амортизаційні відрахування по основних меліоративних фондах не 
нараховуються. 

В умовах зрошення земель одним із показників, що 
характеризують економічну ефективність водогосподарського 
виробництва є собівартість зрошувальної води. Вона визначається 
як відношення величини експлуатаційних витрат по 
міжгосподарській частині зрошувальних систем до обсягу 
зрошувальної води, поданої в точки водовиділу. 
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де Св - собівартість зрошувальної води; Сем/г - витрати по 
експлуатації міжгосподарської частини зрошувальної системи; От.в 
- обсяг зрошувальної води, поданої в точки водовиділу. 

Розрахований показник собівартості зрошувальної води буде 
характеризувати системну собівартість.  

Витрати по технічній експлуатації внутрігосподарської частини 
гідромеліоративних систем включають поточні витрати 
господарств-землекористувачів по підтриманню її в робочому 
стані, а саме: амортизаційні відрахування, заробітну плату 
експлуатаційного персоналу господарства, витрати на ремонти, 
витрати на електроенергію для подачі води, витрати по 
експлуатації меліоративної техніки тощо. Ці витрати повністю 
відносяться на собівартість сільськогосподарської продукції, яка 
вирощується на меліорованих землях. Між окремими видами 
сільськогосподарської продукції витрати по технічній експлуатації 
внутрігосподарської частини розподіляються таким чином: в 
умовах зрошення земель - пропорційно кількості поданої для 
зрошення вирощуваної сільськогосподарської культури води, в 
умовах осушення земель - пропорційно посівній площі 
вирощуваної культури.  

Зниження витрат по технічній експлуатації гідромеліоративних 
систем є важливим фактором підвищення ефективності 
водогосподарського виробництва на меліорованих землях, а 
відповідно і підвищення ефективності сільськогосподарського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72

виробництва в цілому. Проте зниження цих витрат повинно 
здійснюватися без будь-якого погіршення умов зволоження на 
меліорованих землях, яке може призвести до зниження 
урожайності сільськогосподарських культур на цих землях. 

Основними заходами зниження витрат по технічній експлуатації 
гідромеліоративних систем є такі: 

- ріст продуктивності праці на ремонтно-експлуатаційних 
роботах; 

- підвищення рівня механізації ремонтних робіт; 
- економія матеріальних витрат; 
- зниження втрат зрошувальної води; 
- поліпшення організації виробництва та праці; 
- впровадження господарського розрахунку; 
- інші витрати. 

 
 

Тема 6. Економічні основи господарювання і 
його результати 

 
6.1. Підприємство і його функціонування в умовах ринку 

 
В умовах ринкової економіки підприємство - це 

товаровиробник, основна виробнича ланка економіки. Згідно з 
діючим в Україні законодавством, підприємство - це самостійний 
господарський статутний суб’єкт, який має права юридичної особи 
та здійснює на умовах господарського розрахунку виробничу, 
науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метод одержання 
відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності 
підприємство має певну кількість засобів виробництва та 
працівників. 

Основним параметром, за яким розрізняються підприємства, є 
тип власності. В Україні функціонують підприємства таких видів: 

- індивідуальні, основані на приватній власності фізичної особи 
та виключно на особистій праці; 

- сімейні, основані на власності громадян України - членів 
сімей, які проживають разом; 
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- приватні, основані на власності окремих громадян України, які 
користуються правом наймання робочої сили; 

- державно-комунальні, основані на власності адміністративно-
територіальних одиниць; 

- державні, основані на загальнодержавній власності; 
- спільні, основані на об’єднанні майна різних власників, якими 

можуть бути юридичні особи і громадяни України та інших 
держав. 

Функціонування різних підприємств утворює економічний 
простір розвитку ринкових відносин. 

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство повинно 
так чи інакше розв’язати три взаємопов’язані економічні проблеми: 

а)що повинно вироблятися, тобто які товари чи послуги повинні 
бути вироблені і в якій кількості? 

б)як будуть вироблятися товари, тобто ким, за допомогою яких 
ресурсів і за якою технологією вони повинні бути вироблені? 

в)для кого призначені товари, тобто хто повинен ними володіти 
і отримувати від них користь? 

Вищенаведені питання: що і для кого виробляти не становили 
би проблеми, якби ресурси не були обмежені. Починаючи 
виробничо-господарську діяльність, господарюючий суб’єкт 
(підприємство) має чітко собі уявити, задля чого він збирається 
організувати виробництво тих чи інших матеріальних благ або 
надання послуг. Мотивація діяльності підприємств в тій або іншій 
сфері виробництва відіграє важливу роль у процесі управління 
економікою. Від того наскільки ефективно впливають різні 
адміністративні або економічні заходи на інтереси підприємств, 
залежить спроможність керувати економічними процесами на 
різних рівнях управління. 

В основу мотивації господарської діяльності покладено тезу: 
може чи ні даний суб’єкт господарювання задовільнити свої 
економічні інтереси завдяки певному виду господарської 
діяльності, тобто чи матиме він від цього певну вигоду чи ні. Якщо 
ні, то напевне, немає сенсу розпочинати певну справу. Проте 
підприємство може і нехтувати своїми економічними інтересами 
через будь-які причини. Але це не може тривати довго, бо 
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економічні закони змусять підкоритися їх діям або зупинити свою 
діяльність. 

Господарська діяльність стає засобом реалізації економічних 
інтересів підприємств тоді, коли результати діяльності конкретного 
виробника задовільняють суспільні потреби, тобто суспільство 
визнає їх за необхідні щодо витрат, які мало підприємство. 
Величина цих витрат повинна бути такою, щоб виробник міг 
відтворити виробника і сформувати фонд особистого споживання. 

Ще А. Сміт відзначав, що підприємці, маючи власний інтерес (а 
він полягає в особистому збагаченні), організують свою 
господарську діяльність у тих сферах, які, на їх погляд, дадуть 
змогу отримати високий доход. Таким чином вони сприяють і 
задоволенню потреб суспільства. Приватний інтерес стає засобом 
реалізації суспільного інтересу. 

Для того, щоб приватні інтереси реалізувалися в повному обсязі, 
необхідно, щоб виробнича діяльність давала виробникові 
надлишок доходу над його витратами, тобто можливість 
збагачення і таким чином отримання надлишку (прибутку) над 
витратами є основним рушієм підприємництва. Проте значення 
збагачення як мотиву функціонування деяких підприємств суттєво 
різниться залежно від форм власності, на основі якої створено 
підприємство. 

Найпершою засадою господарської діяльності, без якої вона 
взагалі неможлива, є наявність засобів виробництва та 
кваліфікованих працівників. Для цього підприємство повинно мати 
достатньо грошових коштів, за рахунок яких можна купити засоби 
виробництва, найняти працівників, організувати виробництво 
певних товарів, реалізувати їх і отримати суму грошей, що 
перевищує первісно витрачену. Саме сума цих грошей виступає як 
капітал, тобто авансована вартість, що в процесі виробництва і 
реалізації продукції приносить більшу вартість, самозростає. 

  
6.2. Поняття про комерційний розрахунок і його принципи 

 
В умовах ринкової економіки підвищується роль комерційний 

розрахунку, що представляє собою один із економічних методів 
управління виробництвом. 
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Економічна наука розглядає комерційний розрахунок в двох 
аспектах як економічну категорію і як метод ведення господарства 
або господарювання. Як економічна категорія, комерційний 
розрахунок виражає систему економічних відносин, що 
складаються в процесі виробництва і реалізації продукції на різних 
рівнях управління: між суспільством і окремими підприємствами, 
між окремими підприємствами, в середині підприємства між 
окремими його підрозділами, колективами працівників тощо. Ці 
відносини будуються як економічні (госпрозрахункові), тобто 
носять платний характер. 

В практичній діяльності підприємств комерційний розрахунок 
виступає як метод ведення господарства. Він оснований на 
вимірюванні власних доходів та видатків, на покритті 
(відшкодуванні) витрат підприємства власними доходами і 
отриманні прибутку, тобто спрямований на досягнення 
максимальної ефективності виробництва. Це завдання може 
успішно вирішуватися лише при забезпеченні ефективного 
використання матеріально-технічних, трудових та фінансових 
ресурсів. В умовах господарського розрахунку підприємства в 
повному обсязі відповідають за результати своєї виробничо-
господарської діяльності. Це обумовлює економічне значення 
господарського розрахунку. 

Організація комерційного розрахунку на підприємстві основана 
на певних принципах. Ринок і конкуренція заставляють по іншому 
подивитися на економічні принципи організації господарського 
(комерційного) розрахунку. Номінально вони заміщаються тими 
же принципами, що діяли за умови функціонування директивної 
економіки, але змінюється їх зміст. Основними принципами 
комерційного розрахунку є такі: 

- господарська (підприємницька) самостійність; 
- самоокупність, прибутковість і самофінансування; 
- матеріальна зацікавленість; 
- майнова (матеріальна) відповідальність; 
- облік і контроль гривнею. 
Господарська (підприємницька) самостійність підприємства 

визначає становище колективу як господаря засобів виробництва і 
його результатів. Суть господарської самостійності заключається в 
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тому, що в рамках чинного законодавства підприємство за власною 
ініціативою приймає і здійснює на практиці рішення з усіх питань 
виробничої (господарської) і фінансової діяльності. Економічні 
границі самостійності підприємства залежать від попиту на його 
продукцію. Введення оподаткування прибутку підприємств 
призводить до зменшення впливу вищестоящих організацій на його 
господарську діяльність. 

При комерційному розрахунку підприємство як власник є 
справжнім господарем, що гарантує його повну господарську 
самостійність у розпорядженні як основними і оборотними 
засобами, так і виробленою продукцією. Комерційний розрахунок 
забезпечує на ринку свободу постачальників та покупців тільки з 
точки зору комерційної вигоди, а договірні (ринкові) ціни 
гарантують рентабельність виробництва. 

Другий принцип комерційного розрахунку - самоокупність і 
прибутковість підприємства є основоположним принципом. Він 
означає, що підприємства виготовляючи та реалізуючи продукцію 
на ринку, де встановлюються її потрібність, повинні замістити 
(відшкодовувати) витрати виробництва і одержати прибуток, який 
необхідний для оплати податків та власного розвитку. Цей 
принцип прямо вказує на умови виживання в умовах ринку. 

Самофінансування витрат підприємства означає, що підприємства 
за рахунок власних коштів здійснюють самоокупність витрат, 
фінансування розвитку виробничої і соціальної сфери та матеріальне 
заохочення працівників підприємства, тобто воно передбачає 
ефективність дії ланки результати-ресурси на новий виробничий цикл. 

Принцип самоокупності та прибутковості оснований на режимі 
економії та використанні внутрішніх резервів виробництва, тобто 
одержанні високих результатів з мінімальними витратами. На 
підприємстві режим економії забезпечується на основі 
впровадження комплексу технічних, технологічних, економічних 
та організаційно-господарських заходів. Проте режим повинен 
заключатися не тільки в тому, щоб менше витрачати ресурсів, але і 
в тому, щоб зроблені витрати були раціональними, господарсько 
доцільними, щоб кожна одиниця витрат давала найвищу віддачу. 

Третій принцип - це принцип матеріальної зацікавленості, 
передбачає задоволення певних інтересів. У сфері економічних 
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відносин потреби проявляються як інтереси, які є умовою 
існування різних суб’єктів господарювання, інтереси яких 
насамперед націлені на задоволення економічних потреб у засобах 
виробництва, трудових ресурсах, предметах особистого вжитку 
тощо. Інтереси є визначальною об’єктивною мотивацією діяльності 
людей. У ринковій економіці приватний інтерес домінує над 
суспільним, але ринковий механізм забезпечує поєднання цих 
інтересів. При цьому результати праці окремого працівника 
повинні ефективніше задовільняти його особисті інтереси, а 
економічна доцільність праці цього працівника визначається 
прибутком. 

Матеріальна зацікавленість в кінцевих результатах виробництва 
і підвищення його ефективності основана на тому, що величина 
коштів для задоволення інтересів підприємства та його 
працівників, що одержує підприємство, залежить від результатів 
господарської діяльності. Госпрозрахунок ставить підприємство в 
такі умови, щоб воно було зацікавлене працювати економно і 
ефективно. За цих умов підприємство звільняється від певних 
обмежень, зокрема у використанні фонду заробітної плати, має 
свободу розпоряджатися доходом, що залишається на підприємстві 
тощо. 

В економічному механізмі господарювання основними 
стимулами (мотивацією до праці) є заробітна плата і фонд з 
матеріального заохочення, але основою матеріальної 
зацікавленості є заробітна плата, а фонд матеріального заохочення 
є додатковим до заробітної плати. В зв’язку з цим дуже важливим є 
правильно і грамотно організувати працю і її оплату, тісно 
пов’язуючи її з кінцевим результатом. Економічну основу 
матеріальної зацікавленості за рахунок коштів матеріального 
заохочення становить володіння прибутком, що залишається у 
розпорядженні підприємства. 

Принцип матеріальної зацікавленості пов’язаний з іншими 
принципами господарського розрахунку і насамперед з 
самоокупністю і прибутковістю підприємства, так як результати 
діяльності підприємства і ринкова оцінка його продукції є 
джерелом стимулювання працівників підприємства. 
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Четвертий принцип - матеріальна відповідальність, яка в умовах 
ринку діє в повному обсязі аж до оголошення підприємства 
банкрутом. За цих умов санкції застосовуються чітко, бо власник 
не може допустити збитків або пільг для контрагента. 

В умовах директивної економіки цей принцип носив 
формальний характер, тобто госпрозрахункове підприємство 
формально відповідало за результати своєї діяльності, не було 
випадків, щоб воно каралось за безгосподарність. Часто збитки 
підприємств відшкодовувалися із резервного фонду вищестоящої 
організації або списувалися. Прострочені кредити часто не 
поверталися, а заборгованість списувалася. 

У умовах ринкової економіки матеріальна відповідальність 
підприємства заключається в тому, що при порушенні договірних 
зобов’язань по відношенню до інших підприємств воно повинно 
відшкодувати завдані їм збитки за рахунок власних коштів. Все це 
призводить до зменшення коштів підприємства в цілому, а 
відповідно і до зменшення коштів, які використовуються для 
матеріального заохочення працівників підприємства, тобто ця 
відповідальність поширюється на всіх працівників підприємства. 
Крім того, матеріальна відповідальність підприємства повинна 
доповнюватися особистою матеріальною відповідальністю 
окремих працівників підприємства за виконання договірних 
зобов’язань та інші результати господарської діяльності 
підприємства. 

Облік та контроль гривнею спрямовані на поліпшення 
організації виробництва та праці, на скорочення витрат 
виробництва і підвищення прибутковості підприємства. В умовах 
ринку функціонування господарського розрахунку без 
налагодження обліку господарської діяльності підприємства в 
цілому і його окремих підрозділів не можливе. 

Облік на підприємстві безпосередньо пов’язаний із контролем 
гривнею, який ведеться насамперед всередині підприємства. Для 
чого ведеться контроль за витрачанням матеріально-технічних 
ресурсів, рівнем собівартості продукції, використанням 
виробничих фондів, коштів на заробітну плату тощо. Окремі 
результати господарської діяльності підприємства контролюють 
фінансові та банківські органи. 
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Таким чином, для підприємства в умовах ринку немає потреби, 
щоб хто-небудь контролював його діяльність. Воно саме слідкує за 
дотриманням чинного законодавства, бо  порушення якого 
обернеться для підприємства відповідними санкціями. 

 
6.3.Внутрігосподарський розрахунок на підприємстві 

 
В ринковій економіці підвищення ефективності підприємств 

водного господарства нерозривно пов’язано з економічними 
методами управління виробництвом на підприємстві. Здійснення 
цієї вимоги на підприємстві вирішується при впровадженні 
внутрігосподарського розрахунку. Він передбачає собою основану 
на госпрозрахункових принципах систему економічних відносин 
між виробничо відокремленими підрозділами і службами 
підприємства, між адміністрацією підприємства і його 
структурами, підрозділами і окремими працівниками. 

Внутрігосподарський розрахунок спрямований на вирішення 
таких завдань: 

- забезпечення зацікавленості трудових колективів структурних 
підрозділів та їх окремих працівників у виконанні договірних 
зобов’язань на основі впровадження науково-технічного прогресу, 
зниження собівартості продукції (робіт), росту продуктивності 
праці та збільшення прибутку і відповідальності трудових 
колективів за результати своєї роботи; 

- розвиток ініціативи трудових колективів та окремих 
працівників у виявленні, використанні внутрігосподарських 
резервів та підвищенні ефективності виробництва. 

Внутрігосподарський розрахунок здійснюється за такими 
принципами: 

- поєднання централізованого керівництва з боку підприємства з 
господарською самостійністю структурних підрозділів 
підприємства; 

- раціонального використання матеріально-технічних, трудових 
та фінансових ресурсів на основі вимірювання фактичних їх витрат 
із нормами, нормативами тощо; 

- матеріальної зацікавленості за досягнення високих кінцевих 
результатів; 
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- економічної відповідальності за упущення в роботі та 
невиконання госпрозрахункових зобов’язань. 

Форми та методи реалізації принципів внутрігосподарського 
розрахунку конкретизують у кожному підрозділі з врахуванням 
організаційно-технічних особливостей виробництва підрозділу, 
місця структурного підрозділу у виробничому процесі та 
організаційної структури управління на підприємстві. Все це 
повинно знайти своє відображення у Положенні про 
внутрігосподарський розрахунок на підприємстві, яке 
розробляється і затверджується самим підприємством. 

Діяльність структурних підрозділів підприємства в умовах 
внутрігосподарського розрахунку обмежується в основному 
межами підприємства. Насамперед внутрігосподарський 
розрахунок передбачає оперативно-господарську самостійність 
кожного госпрозрахункового підрозділу, яка забезпечується: 

- наділенням структурних підрозділів у відповідності до 
госпрозрахункових завдань необхідними матеріальними і 
трудовими ресурсами, основними виробничими фондами; 

- оцінкою виконання госпрозрахункового завдання; 
- вимірюванням витрачених ресурсів із нормативами і 

визначенням економії або перевитрат коштів; 
- стимулюванням матеріальної зацікавленості підрозділу і 

окремих працівників у раціональному використанні виробничих 
ресурсів, у виконанні госпрозрахункового завдання; 

- матеріальної відповідальності госпрозрахункового підрозділу 
за результати роботи (госпрозрахункового завдання). Таким чином, 
структурним підрозділам за умов внутрігосподарського розрахунку 
не надається повна господарська самостійність і право юридичної 
особи, тобто їх діяльність обмежується в основному межами 
підприємства і вони не можуть самостійно здійснювати економічні 
зв’язки з іншими підприємствами. 

Поточним критерієм оцінки роботи структурних підрозділів в 
умовах внутрігосподарського розрахунку є виконання 
госпрозрахункових завдань, від чого залежить рівень заробітної 
плати і сума премії працівникам. 

Оцінку діяльності структурних підрозділів за рік можна 
здійснювати на основі комплексного показника - окупності 
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спожитих ресурсів (матеріальних, технічних, трудових) окремими 
підрозділами. Цей показник визначається як відношення обсягу 
виконаних робіт (продукції) до вартості спожитих ресурсів (у 
відповідних цінах), тобто до собівартості: 

ð

ð
îê Ñ

Î
Ï = , 

де Пок - показник окупності спожитих ресурсів; Ор - обсяг 
виконаних робіт; Ср - собівартість виконаних робіт. 

При Пок < 1 - робота оцінюється як незадовільна. 
При Пок = 1 - задовільний рівень господарювання. 
При Пок ≥ 1,1 - 1,2 - середній рівень господарювання. 
При Пок > 1,2 - високий рівень господарювання. 
 

6.4. Прибуток і рентабельність 
 

Слово прибуток народилося у повсякденному житті. Воно 
трактується як ріст, збільшення, примноження, надбавка. 

Починаючи будь-яку справу, підприємець прагне одержати 
певну надбавку до початкового капіталу - прибуток. Виявити цю 
надбавку можна лише за умови, коли продукція не тільки 
виготовлена, але і реалізована на ринку. 

Прибуток, як економічна категорія, характеризує кінцеві 
фінансові результати господарської діяльності підприємств. Він 
тісно пов’язаний з ефективністю виробництва, з раціональним 
використанням виробничих фондів, матеріальних та трудових 
ресурсів тощо. 

У практиці планування та обліку на підприємстві величина 
прибутку визначається як різниця між грошовою виручкою від 
реалізації продукції і повною собівартості цієї продукції: 

ðð ÑÂÏ −= , 

де П - прибуток; Вр - виручка від реалізації продукції; Ср - повна 
собівартість реалізованої продукції. 

Прибуток є однією з форм чистого доходу підприємства, 
одержаного у виді додаткового продукту. Прибуток - категорія 
товарного виробництва. З розвитком ринкової економіки суттєво 
зростає роль і значення прибутку. Він стає метою виробництва і 
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головним джерелом утворення коштів підприємства, а також 
основним каналом формування фінансових ресурсів держави. 

Збільшенню величини прибутку на підприємстві сприяє 
економія витрат на виробництво продукції, що досягається шляхом 
впровадження прогресивної техніки та технології, організації 
виробництва та оплати праці тощо. В підсумку знижується 
собівартість продукції і відповідно збільшується прибуток. 

На величину прибутку впливає такий ринковий фактор як 
коливання цін навколо вартості продукції. Якщо на ринку попит 
споживачів дорівнює пропозиції товаровиробників, то ціна 
встановлюється на рівні вартості продукції і підприємець одержить 
прибуток, який дорівнює величині додаткової вартості. Якщо 
попит на продукцію буде перевищувати пропозицію, то ціна буде 
вищою вартості продукції, відповідно зросте прибуток і навпаки. 

На підприємстві прибуток формується в результаті діяльності 
всіх видів виробництва, що знаходяться на його балансі. В загальну 
суму прибутку включається прибуток, одержаний: від основного 
виробництва (реалізації товарної продукції), від надання послуг 
підсобними та допоміжними виробництвами, від позареалізаційних 
доходів (штрафи, пені тощо). Загальна сума прибутку виступає як 
балансовий прибуток підприємства. 

Проте загальна величина прибутку не може об’єктивно 
характеризувати економічну ефективність (доходність) 
виробництва. Для характеристики ефективності виробництва, 
використання засобів виробництва розраховують показники 
рентабельності (прибутковості), в яких акумулюється вплив всіх 
факторів виробництва на рівень господарювання. 

Для кількісного вимірювання рентабельності розраховують: 
а)рівень рентабельності виробництва продукції, який 

характеризує ступінь окупності поточних витрат виробництва 
(собівартості продукції). Він визначається як відношення прибутку 
до фактичної собівартості продукції: 

Ñ

Ï
Ðñ = , 

де Рс - рівень рентабельності виробництва продукції; П - 
прибуток від реалізації продукції; С - собівартість продукції. 
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Рівень рентабельності виробництва продукції характеризує 
ефективність спожитих основних і оборотних фондів та затрат 
праці; 

б)рівень рентабельності по відношенню до виробничих фондів 
характеризує окупність виробничих фондів. Визначається як 
відношення балансового прибутку підприємства до середньорічної 
вартості основних виробничих і оборотних коштів: 

ê

á
ô ÎÎÂÔ

Ï
Ð

+
= , 

де Рф - рентабельність по відношенню до виробничих фондів; 
Пб - балансовий прибуток підприємства; ОВФ і Ок - відповідно 
середньорічна вартість основних виробничих фондів і оборотних 
коштів. 

 
6.5. Фонди економічного стимулювання 

 
Підвищення ефективності виробництва в значній мірі залежить 

від здійснення госпрозрахункового принципу матеріальної 
зацікавленості підприємства і його працівників у  результатах 
виробництва, тобто на підприємстві повинно забезпечуватися 
економічне стимулювання. В кращому економічному положенні 
повинні знаходитися ті колективи та їх працівники, які найбільш 
повно використовують внутрігосподарські резерви, раціонально 
використовують матеріально-технічні ресурси тощо. 

Економічне стимулювання здійснюється за рахунок фондів 
економічного стимулювання, що створюються на підприємстві: 
фонд матеріального заохочення, фонд соціального розвитку 
виробництва, науки і техніки. Використання цих фондів 
здійснюється за кошторисом, який обговорюється трудовим 
колективом підприємства і після його схвалення - затверджується. 

Фонд матеріального заохочення (стимулювання) на 
підприємстві утворюються за рахунок відрахувань від чистого 
прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства і 
використовуються на такі цілі: 

- преміювання працівників у відповідності із Положенням про 
преміювання, яке розробляється і затверджується підприємством; 
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- преміювання окремих працівників за виконання особливо 
важливих виробничих завдань; 

- винагороду за підсумки роботи за рік; 
- надання матеріальної допомоги працівникам; 
- інші форми заохочення за працю. 
Фонд соціального розвитку на підприємстві створюється за 

рахунок відрахувань від чистого прибутку. Витрачається на такі 
цілі: 

- будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних установ 
та інших об’єктів соціального призначення; 

- зміцнення матеріально-технічної бази соціальної сфери, 
утримання її об’єктів; 

- проведення оздоровчих заходів: придбання медикаментів для 
лікувально-профілактичних закладів, що знаходяться на балансі 
підприємства, путівок на лікування та відпочинок, на екскурсії 
тощо; 

- проведення культурно-освітніх та фізкультурних заходів; 
- придбання та експлуатацію службового транспорту; 
- здешевлення вартості харчування у їдальнях працівників 

підприємства, посилене харчування працівників, які проходять курс 
лікування у профілакторіях та дітей, які знаходяться у дитячих садках, 
оздоровчих таборах тощо; 

- благоустрій колективних садів; 
- допомогу на кооперативне та індивідуальне будівництво; 
- інші витрати соціального характеру. 
Фонд розвитку виробництва, науки і техніки (виробничого 

розвитку) утворюється за рахунок: 
- відрахувань від чистого прибутку; 
- амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних 

фондів; 
- виручки від реалізації зайвого майна підприємства та вибувших 

основних фондів внаслідок їх зносу. 
Цей фонд витрачається на такі цілі: 
- фінансування витрат по технічному переоснащенню, 

реконструкції та розширенню діючого виробництва, будівництво 
нових об’єктів власної виробничої бази; 

- фінансування витрат по підготовці і освоєнню нової продукції 
тощо; 

- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 
проектних робіт; 
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- фінансування приросту власних оборотних коштів; 
- розвиток підсобного сільського господарства; 
- підготовку молодих спеціалістів; 
- природоохоронні заходи; 
- інші цілі. 

 
Тема 7. Інвестиції у водне господарство та їх 

ефективність 
 

7.1. Поняття склад і структура інвестицій 
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності , в результаті якої створюється прибуток або 
досягається соціальний ефект. 

Такими цінностями можуть бути: 
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні 

папери; 
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, обладнання та 

інші матеріальні цінності; 
майнові права, що випливають з авторського права, досвід та 

інші інтелектуальні цінності; 
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та 
виробничого досвіду необхідних для організації того чи іншого 
виду виробництва, але незапатентованих (Ноу-хау); 

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
спорудами, обладнанням; 

інші цінності. 
За функціонально-елементним складом розрізняють наступні види 

інвестицій: 
• внутрішні (вітчизняні)  інвестиції  
o реальні  (капітальні вкладення) - це вкладення капіталу (грошей) 

в різні сфери й галузі народного господарства (суспільного 
виробництва) з метою оновлення існуючих і створення нових 
«капітальних» (матеріальних) благ, і як наслідок - одержання набагато 
більшого прибутку; 

o фінансові - використання наявного капіталу для придбання 
(купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають 
підприємства або держава. 
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• зовнішні  (іноземні) інвестиції  
o прямі - це вкладення капіталу за кордоном, що за величиною 

становить не менше 10% вартості того чи того конкретного проекту; 
o  портфельні - це вкладення капіталу за кордоном, що за 

величиною становить менше за 10% вартості здійснюваного за їх 
допомогою капітального проекту. 

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст 
матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі 
капітальних вкладень. 

Капітальні вкладення - це періодично здійснювані довгострокові 
витрати капіталу на відтворення основних фондів і об'єктів соціальної 
інфраструктури підприємства. 

 
7.2  Джерела фінансування інвестицій 

 
Під джерелами фінансування інвестицій розуміють грошові кошти, 

за рахунок яких здійснюються відповідні вкладення в підприємницьку 
діяльність. Розрізняють такі джерела інвестицій: власні, позичкові, 
залучені, бюджетні.  

До власних джерел суб’єктів підприємства відносяться прибуток, 
амортизаційні відрахування, грошові надходження від продажу 
вибракуваної худоби з основного стада, виторг від продажу основних 
фондів, страхові відшкодування за основні фонди, що вибули 
внаслідок стихійного лиха. 

Позичкові джерела фінансування представлені банківськими 
кредитами. 

Залучені кошти для фінансування інвестицій представлені 
коштами, одержаними від продажу акцій, пайових та інших внесків 
громадян або юридичних осіб. 

Бюджетні інвестиційні асигнування здійснюються державою 
частково або повністю для реалізації важливих капіталоємних проектів 
у розвиток сільського господарства. 

Більшість зазначених джерел фінансування інвестицій формуються 
в процесі підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. 
Фактична величина інвестицій суб’єкта господарювання залежить від 
його інвестиційного потенціалу, який включає чистий прибуток, 
амортизаційні відрахування, позичкові і залучені кошти. 

Іноземні інвестиції повинні забезпечувати впровадження сучасних 
або перспективних ресурсозберігаючих і екологічно безпечних 
технологій, сприяти зниженню енергоспоживання на одиницю 
продукції і раціональному використанні сировинної бази України. 
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Важливою умовою для іноземних інвестицій є також і те, що продукція 
підприємств, створена за їх участю, має бути конкурентоспроможною 
на між народному ринку. 

 
 

7.3. Капіталовкладення  
 
У складі інвестицій провідне місце займають капітальні вкладення. 

Капітальні вкладення – це витрати на будівництво нових приміщень, 
споруд, переробних виробництв, їх розширення і реконструкцію, 
придбання техніки, обладнання, закладку багаторічних насаджень, на 
меліорацію земель і їх охорону. 

За допомогою капітальних вкладень створюється матеріально-
технічна база підприємств – основа підприємницької діяльності. 
Особливого значення має модернізація матеріально-технічної бази 
підприємств на розширеній основі. Чим більші обсяги капітальних 
вкладень, тим, за однакових умов, підприємство швидше зміцнює свою 
матеріально-технічну базу, здійснює технічне переоснащення 
виробництва. 

Основними напрямами здійснення капітальних вкладень є: нове 
будівництво, розширення підприємства, реконструкція і модернізація 
підприємства. 

В ринкових умовах потрібна адекватна її вимогам інвестиційна 
політика, покликана забезпечувати високу віддачу капіталовкладень. 
Для цього необхідно збільшувати частку і розмір капіталовкладень на 
технічне переоснащення підприємства, запроваджуючи енерго- і 
ресурсозберігаючі технології, що забезпечить більший вихід продукції 
і прибутку на кожну одиницю капітальних вкладень. 

 

7.4.  Визначення ефективності інвестицій 

7.4.1.Визначення терміну окупності інвестицій 
 
Визначення ефективності інвестицій (капітальних вкладень) полягає 

в оцінці їх результатів. Важливим принципом побудови показників 
ефективності є дотримання відповідності між результатами (ефектом) і 
факторами (ресурсами), що зумовили отримання цього результату. 
Мається на увазі, що в розрахунках повинні брати лише ті ресурси 
(витрати), які брали безпосередню участь у створенні відповідного 
ефекту. З іншого боку, ефект (результат) має включати в себе всі 
складові споживчих вартостей, що мають господарську цінність.  
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Найбільшого застосування в практиці оцінки інвестиційних 
проектів набули такі фінансово-економічні показники, як чиста 
поточна вартість (ЧПВ), внутрішня норма окупності (ВНО), термін 
окупності капітальних вкладень (Тк), норма прибутку, норма 
беззбитковості. 

Слід зазначити, що визначити єдиний (інтегральний) показник 
ефективності інвестиційного проекту (діяльності) без досить «грубих» 
з економічної точки зору припущень і умовності практично не 
можливо. Це пов’язано з тим, що, по-перше, інвестиції здійснюються 
не водночас, а в різні часові періоди, по-друге, тривалість економічного 
життя інвестицій за відповідними напрямами може відрізнятися у 
декілька разів, по-третє, неможливість достовірного визначення 
реального економічного ефекту від інвестиційних проектів. 

У вітчизняній виробничій практиці економічна ефективність 
капітальних інвестицій найчастіше визначають за показником терміну 
їх окупності, що зумовлено нескладністю його розрахунку за 
методикою, що набула значного поширення в економічній літературі. 

Термін окупності капітальних інвестицій визначається як 
відношення обсягу інвестицій до середньорічного інвестиційного 
прибутку 

 

²Ï

²Ê
Òê³íâ = , 

 

де Ткінв – термін окупності капітальних інвестицій, років;      ІК – 
інвестиції капітальні, тис.грн.; ІП – інвестиційний прибуток, тис.грн. 

Термін окупності інвестицій – це період (у роках), який необхідний 
для відшкодування капітальних інвестицій (вкладень) інвестиційним 
прибутком, одержаним завдяки здійсненню інвестиційного проекту. 
Його визначають за формулою: 

ÀÏ²Ï ÷ += , 
де ІП – інвестиційний прибуток; Пч – чистий прибуток, одержаний 
завдяки використанню інвестиційного проекту; А – амортизаційні 
відрахування по основних фондах, введених в експлуатацію завдяки 
реалізації інвестиційного проекту. 

Проте такий спрощений підхід до визначення ефективності 
капітальних інвестицій через показник терміну їх окупності не 
враховує ряду обставин, що істотно впливають на його величину, а 
отже може призвести до прийняття помилкових інвестиційних рішень. 
Окремі економісти дотримуються точки зору, згідно з якою відлік 
терміну окупності інвестиційного проекту потрібно починати з дня 
пуску об’єкта в експлуатацію. Проте ця точка зору, на думку окремих 
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економістів, є хибною, оскільки штучно зменшує термін окупності 
капітальних інвестицій. 

Значно обґрунтованіше термін окупності визначають з урахуванням 
часового лагу, що виникає з дня вилучення коштів з обігу для 
організації здійснення проекту до дня введення об’єкта в експлуатацію. 
Протягом вказаного часового лагу підприємство втрачає частину свого 
доходу незалежно від того чиї кошти воно використовує для 
інвестування. Якщо вкладаються власні кошти, то за цей проміжок 
часу підприємство втрачає як мінімум депозитний прибуток, що був би 
нарахований, якби ці кошти не були забрані із цільового вкладу в банку 
для організації здійснення інвестиційного проекту. У разі залучення 
кредитних ресурсів підприємство втрачає на виплаті відсотків. 

Тому термін окупності капітальних інвестицій необхідно визначати 
з урахуванням втрат доходу (прибутку), що виникають упродовж 
часового лагу. Він визначається за формулою 

 

²Ï

ÂÄ²Ê
Òê³

+
= , 

 

де Ткі – термін окупності інвестицій, років; ІК – інвестиції 
капітальні, тис.грн.; ВД – втрати доходу, що виникають упродовж 
часового лагу, тис.грн; ІП – інвестиційний прибуток (річний), тис.грн. 

Переваги показника терміну окупності інвестицій полягає в тому, 
що він простий для визначення і має чіткий економічний зміст. Проте 
цей показник не враховує динаміки зміни в часі цінності одержуваних 
доходів, а також не дає відповідь на питання про ефективність 
інвестиційного проекту після досягнення терміну його окупності. 

Аналогічну роль відіграє такий показник як норма інвестиційного 
прибутку, яка визначається як відношення інвестиційного прибутку до 
обсягу капітальних вкладень (капітальних інвестицій) 

²Ê

²Ï
Í ³ï = , 

де Ніп – норма інвестиційного прибутку; ІП – інвестиційний 
прибуток; ІК – інвестиції капітальні. 

Норма інвестиційного прибутку дає можливість об’єктивніше 
судити про ефективність інвестицій капітальних, особливо при 
порівнянні рівня цього показника з відсотковою ставкою за 
довготерміновий кредит. Якщо середньорічна норма інвестиційного 
прибутку перевищує згаданий показник, проект вважається 
ефективним. 
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Проте слід мати на увазі, що для розглянутого показника характерні 
ті ж недоліки, що і для показника терміну окупності капітальних 
інвестицій. Це обумовлено тим, що вихідні дані для розрахунку 
інвестиційного прибутку можуть бути не досить точними через 
невизначеність майбутнього. Як наслідок, інвестиційний прибуток 
також буде неточним. Адже у майбутньому періоді може змінитися 
кон’юнктура ринку на ресурси, що купує підприємство для 
функціонування нового проекту, а також попит і пропозиція на 
продукцію, що виробляється завдяки його реалізації. Це призведе до 
зміни обсягу витрат на виробництво і обсягу продажу та рівня цін на 
продукцію, і , нарешті, до змін інвестиційного прибутку. З викладеного 
випливає, що, по-перше, необхідно реально підходити до 
обґрунтування обсягу продажу, грошового виторгу від продажу 
продукції, виробничих та інвестиційних витрат; по-друге, оцінити 
рівень ризику при виконанні інвестиційного проекту в умовах ринкової 
невизначеності, яка має місце при прийнятті перспективних рішень. 

Для оцінки ступеня ризику здійснення інвестиційного проекту 
розраховують норму беззбитковості проекту (Рб) 

100×
−

=
ÓÇÂÎ

ÓÏÂ
Í

ï
á , 

де  Нб – норма беззбитковості проекту, відсотків; УПВ – умовно-
постійні витрати, тис.грн.; Оп – обсяг продажу продукції, тис.грн.;      
УЗВ – умовно-змінні витрати, тис.грн. 

Норма беззбитковості проекту вказує, за якої частини обсягу 
продажу продукції досягається беззбитковість виробництва, тобто саме 
за такого обсягу продажу продукції досягається нульовий прибуток. 

Інноваційний проект вважається тим надійнішим, чим менша норма 
беззбитковості. Із збільшенням умовно-постійних і умовно-змінних 
витрат при стабільному обсязі продажу продукції цей показник 
зростає, що робить проект не захищеним до зниження попиту на 
продукцію. Водночас зростання виробництва і продажу продукції при 
стабільних умовно-постійних і пропорційному підвищенні умовно-
змінних витрат знижує норму беззбитковості, а отже, зменшує ступінь 
ризику підприємства в умовах ринкової невизначеності. Очевидно, що 
цей показник буде зменшуватися за умови підвищення ціни на 
продукцію за тих самих умовно-змінних витрат на одиницю продукції. 
За допомогою цього показника можна оцінити альтернативні 
інвестиційні проекти для розв’язання однієї і тієї ж господарської 
задачі. 
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Аналіз норми беззбитковості доцільно доповнювати даними про 
рентабельність продажу, яка визначається відношенням прибутку до 
вартості проданої продукції 

100×=
ï

ï Î

Ï
Ð , 

де  Рп – рентабельність продажу продукції;  П – прибуток; пО – 
обсяг продажу продукції. 

 

7.4.2. Оцінка грошей в часі 
 

Термін окупності інвестицій не враховує вартості грошей в часі. 
Тому необхідно здійснювати оцінку грошей в часі. Відправним 
пунктом такої оцінки є абсолютно доведене положення, що одна 
гривня сьогодні, є ціннішою, вагомішою, дорожчою за гривню, яка 
буде отримана у майбутньому, що зумовлено рядом обставин. В 
умовах нестабільної економіки серйозною обставиною є інфляція, під 
дією якої гроші знецінюються зі швидкістю пропорційною її темпу. 
Тому за цих умов відсоткові ставки за кредит значно зростають і 
розглядаються як захід, що протидіє знецінюванню виданих грошей в 
кредит, оскільки їх величина повертається кредитору в більшому 
розмірі. 

Крім того, цінність грошей порівняно із завтрашніми зростає через 
об’єктивно існуючу втрату економічної вигоди при не використанні 
готівки. 

Слід зазначити, що інвестиції пов’язані, з одного боку, з вкладанням 
коштів на тривалий термін, а з іншого, з різною віддачею від них в часі. 
Тому щоб зіставити два проекти з точки зору економічної вигоди, 
потрібно оцінити одержувані доходи з врахуванням фактора часу.  

Існують два методи зіставлення інвестиції в часі – метод складних 
відсотків і метод дисконтування. Метод складних відсотків дає 
можливість оцінити наявні гроші у майбутньому. Кількісно ця оцінка 
залежить від двох факторів – відсоткової ставки і періоду на який 
ведеться розрахунок 

 

ÒÅÏÂÃÌÂÃ )1( +⋅= МВГ = ПВГ (1+Е)т , 
 

де МВГ – майбутня вартість грошей; 
     ПВГ – поточна вартість грошей; 
        Е – банківська ставка за певний період (місяць, квартал, рік); 
        Т– число періодів (місяців, кварталів, років). 
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Для розрахунку коефіцієнта дисконтування (Кд) грошових потоків 
за роками періоду економічного життя інвестицій використовується 
залежність 

1

100
1

1
−








 +

=
³

ñ
ä

Ä
Ê , 

де Кд – коефіцієнт дисконтування;  Дс – дисконтна ставка; і –  рік, за 
який розраховується коефіцієнт дисконтування; t  – період життя 
проекту. 

 
7.4.3.Оцінка ефективності інвестиційного проекту за            
методом його чистої поточної (теперішньої) вартості 

 
Чиста поточна вартість (ЧПВ) являє собою дисконтовану цінність 

проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій). 
Вона дорівнює різниці між сумою дисконтованих грошових потоків, 
отриманих в результаті реалізації інвестиційного проекту, та сумою 
дисконтованих витрат, необхідних для реалізації даного проекту. 

Розрахунок ЧПВ проводиться за такими формулами 
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де ЧПВ – чиста поточна вартість проекту; Вt – вигоди проекту в рік 
t; Сt – витрати на проект в рік t; t – тривалість (термін життя) проекту. 

Якщо ЧПВ позитивна, то проект можна рекомендувати до 
фінансування. Якщо ЧПВ дорівнює нулю, то надходжень від проекту 
вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. Якщо ЧПВ 
менша нуля – проект не приймається. 

Показник ЧПВ є найважливішим інтегральним фінансово-
економічним показником, який дає змогу оцінити ефективність 
проекту протягом усього економічного терміну життя інвестицій 
(періоду завершення повного обігу активної частини основних 
виробничих фондів). Ефективнішим вважається проект, який 
забезпечує максимум ЧПВ, оскільки про цьому досягається найвища 
дохідність інвестицій в довготривалий період. 

Вузловим питанням визначення ЧПВ є вибір дисконтної ставки, на 
основі якої розраховуються коефіцієнти дисконтування за роками 
періоду економічного життя інвестицій. Як правило, дисконтна ставка 
береться на рівні фактичної відсоткової ставки на довготерміновий 
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кредит на ринку капіталів. Таке рішення справедливе, якщо джерелом 
фінансових інвестицій є лише кредит 

Чиста поточна (теперішня) вартість інвестицій (ЧПВ) – дисконтова 
ний показник цінності інвестиційного (підприємницького) проекту. Він 
дозволяє порівняти теперішню (поточну) вартість з майбутніх доходів 
від інвестиції з сьогоднішніми витратами на впровадження ідей. ЧПВ 
дорівнює сумі дисконтованих майбутніх (очікуваних) грошових 
потоків за весь термін життєвого циклу проекту за мінусом початкової 
(разової) інвестиції 
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³
t
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Ä
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1 1
, 

 

де ЧПВ – чиста поточна вартість інвестицій; ЧГПі – чистий 
грошовий потік і-го року; Дс – дисконтна ставка (ставка 
дисконтування);      n  – число років реалізації проекту. 

Якщо ЧПВ має позитивне значення, це свідчить, що рентабельність 
інвестицій перевищує прийняту в розрахунках дисконтну ставку. Такий 
проект вважається ефективним. Ступінь ефективності тим вищий, чим 
більший розмір ЧПВ.  

Дисконтований грошовий потік визначається множенням 
інвестиційного прибутку (грошового потоку) на відповідний 
коефіцієнт дисконтування 

äÊÃÏÄÃÏ ⋅= , 
 

де  ДГП – дисконтований грошовий потік; ГП – грошовий потік;        
Кд – коефіцієнт дисконтування. 

Ставка дисконтування Дс звичайно приймається рівною 
альтернативній вартості капіталу – ставці відсотку на інвестовані 
кошти або відсоток по вкладах у банк на депозит. Основною 
складовою дисконту є норма прибутку, який вимагається від інвестиції, 
інфляційне очікування, премія за ризик 

 
 

7.4.4. Оцінка інвестиційних проектів за внутрішньою  
нормою окупності інвестицій 

 

Важливим оціночним показником інвестицій є внутрішня норма 
окупності (ВНО) інвестицій, яка показує рівень рентабельності 
інвестицій (проекту). За економічним змістом внутрішня норма 
окупності являє собою коефіцієнт дисконтування, за якого ЧПВ 
дорівнює нулю, а поточна величина надходжень за проектом 
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збігається з поточною сумою інвестицій (витрат), тобто поточна 
величина притоків дорівнює поточній величині відтоків грошових 
коштів. 

Внутрішня норма окупності визначається шляхом пошуку такої 
дисконтної ставки, за якої ЧПВ дорівнює або близька до нуля. Якщо 
в процесі такого пошуку ЧПВ має позитивне значення, дисконтна 
ставка підвищується доти, поки не буде одержано ЧПВ заданої 
величини.  

Для більш точного розрахунку внутрішньої норми окупності 
інвестицій можна скористатися і іншим способом її визначення на 
основі наступної залежності 

( )
âï

ÑÑï

×ÏÂ×ÏÂ

ÄÄ×ÏÂ
ÄñÂÍÎ

+

−
+= 12

1 , 

 

де Дс1 і Дс2 – дисконтні ставки, за яких одержано відповідно 
мінімальне позитивне і мінімальне від’ємне значення ЧПВ (Дс1 і Дс2 
не повинні відрізнятися більше ніж на 2 відсоткових пункти).  

      ЧПВп і ЧПВв – відповідно мінімальне позитивне і від’ємне 
значення ЧПВ (у формулу беруться лише з позитивним значенням). 
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