
Інвестиції: практика та досвід № 24/2014126

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність функціонування економіки в значній

мірі визначається станом її основних засобів, які харак-
теризують виробничі можливості галузей економіки,
визначають темпи та масштаби її розвитку.

У сучасних умовах діяльності промислових під-
приємств стає актуальним дослідження проблем аналі-
зу відтворення основних засобів, ефективності їх вико-
ристання в умовах реалізації інвестиційних проектів, а
також визначення напрямів активізації інвестиційної
діяльності. Вирішує дані проблеми комплексний аналіз
відтворення основних засобів.
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IN UKRAINE, AND WAYS OF IT'S EFFECTIVE USE AND REPRODUCTION

Встановлено, що від величини, якісного складу, вікової структури, ефективності процесу

відтворення та використання основних засобів великою мірою залежать обсяги виробництва,

розвиток виробничих сил галузі, її фінансово-економічні результати діяльності. Дана оцінка

забезпеченості промислових організацій України основними засобами. Розглянуто структуру

інвестицій у відтворення основних засобів. Розкрито теоретико-методологічні аспекти інвес-

тиційного аналізу відтворення і використання основних засобів промислових підприємств. Ви-

значено напрями активізації інвестиційної діяльності у країні. Встановлено, що оцінювання тех-

нічного стану основних засобів є необхідною умовою для розробки заходів щодо оновлення

основних засобів. Виявлено негативні тенденції зростання зносу основних засобів та низку про-

блем пов'язаних із їх оновленням, спричинену в першу чергу нестачею інвестиції. Запропоно-

вано перелік заходів щодо покращення ефективності використання основних засобів, а саме:

щодо їх оновлення, модернізації та виявлення резервів.

It is found that from the magnitude , qualitative composition, age structure, the efficiency of

reproduction and use of fixed assets is largely dependent amount of production, the development of

the productive forces of industry, its financial and economic activities. Given the evaluation of

provision of the industrial organization in Ukraine with fixed assets. Examined the structure of

investment in reproduction of fixed assets. Revealed theoretical and methodological aspects of

investment analysis and reproduction of fixed assets of industrial enterprises. Identified directions

of investment activity in the country. It is established that the evaluation of technical condition of

fixed assets is a necessary condition for the development of measures to renovate the fixed assets.

Identified negative tendencies of growth of depreciation of fixed assets, and a number of problems

related to their renewal, caused primarily by a lack of investment. Proposed a list of measures to

improve efficiency in the use of fixed assets, namely, about their renovation, modernization and

revealing of reserves.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми оцінки ефективності використання та

відтворення основних засобів розглядаються в робо-
тах багатьох вітчизняних вчених та фахівців: С.Ф. По-
кропивного, М.Г. Грещака, М.С. Герасимчука, М.Д. Біли-
ка, М.А. Болюха, В.М. Мельника, В.О. Меца, О.В. Пав-
ловської, Г.В. Савицької, Н.М. Бондара та інших. В.Г. Ан-
дрійчук, В.Я. Амбросов, Л.М. Анічін, А.П. Гайдуцький,
О.І. Гуторов, М.Я. Дем'яненко, С.М. Євтушенко, О.В. Олій-
ник, В.Я. Плаксієнко, В.М. Трегобчук, В.Й. Шиян,
О.І. Добриніна, О.І. Ноткіна, Л. Гітмана, М. Джонка, В. Шар-
па та ін. Однак залишається велика кількість невиріше-
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них і дискусійних питань, пов'язаних із необхідністю
формування стратегії відтворення основних засобів. У
сучасних умовах господарювання підприємства постійно
стикаються з проблемою нестачі фінансових ресурсів,
що унеможливлює інвестування розвитку виробництва,
потребує постійної оптимізації та мінімізації витрат, у
тому числі скорочення витрат на ремонти та обслугову-
вання основних засобів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі питань щодо те-

оретичних підходів до аналізу відтворення, ефективності
використання основних засобів виробництва та виявлен-
ня основних напрямів її підвищення. Узагальнити теоре-
тичні й методологічні основи, а також розробити прак-
тичні рекомендації щодо оптимізації процесів відтворен-
ня основних засобів на промислових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На наш погляд, аналіз відтворення основних засобів

— це самостійний напрям в рамках інвестиційного ана-
лізу, що має певні цілі, завдання та систему показників.
Аналіз відтворення основних засобів є більш вузьким і
спеціалізованим напрямком інвестиційного аналізу і
покликаний допомогти у прийнятті управлінських рішень
по варіантах капіталовкладень в основні засоби.

Виділення аналізу відтворення основних засобів в
самостійну гілку інвестиційного аналізу засноване на
принципах і економічних складових відтворювального
процесу на підприємстві (рис. 1).

Основна мета комплексного аналізу відтворення ос-
новних засобів — оцінити потреби організації в основ-
них засобах, проаналізувати існуючі форми і джерела
їх відтворення для прийняття оптимальних інвестицій-
них рішень.

Відповідно до названої мети, комплексний аналіз
відтворення основних засобів займається вирішенням
таких завдань:

— оцінка забезпеченості та потреби організації в
основних засобах;

— вивчення технічного стану основних засобів
організації;

— аналіз форм і джерел відтворення основних за-
собів;

— поточний аналіз відтворення: оцінка показників
руху, інтенсивності оновлення основних засобів;

— аналіз ефективності відтворення основних за-
собів організації;

— підрахунок резервів підвищення ефективності
відтворення основних засобів.

У рамках даних завдань аналіз відтворення основ-
них засобів може включати 6 основних етапів:

Таблиця 1. Наявність і стан основних засобів промислових підприємств за 2012—2013 рік

Джерело: [3].

Вид промисловості 

У фактичних цінах на кінець року, млн грн. 
Ступінь 
зносу, у 

% 

первинна 
(переоцінена) 

вартість 
залишкова вартість 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 

231128 309757 106154 132888 54,1 57,1 

Переробна промисловість  677880 599980 289830 299216 57,2 50,1 

Постачання електроенергії, 
газу, води, пари та 
кондиційованого повітря  

694638 773134 289046 294675 58,4 61,9 

Всього 1603646 1749110 685030 753733 57,3 56,9 

Рис. 1. Основа аналізу відтворення основних засобів

Принципи Економічні складові 

- ефективного повернення; 
- нормування ефективності 
інвестицій; 
- виявлення пріоритетів в оновлені 
засобів; 
- забезпечення конкурентоздатності 
відтворення основних засобів 

- амортизацій та прибуток; 
- корисний строк використання та 
знос основного капіталу; 
- чистий дохід та його капіталізація; 
- джерела відтворення основних 
засобів; 
 - ефективність основного капіталу; 
- джерела  

Фундаментальна основа аналізу відтворення 
основних засобів 

Процес відтворення основного капіталу 
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І етап. Аналіз забезпеченості та технічного
стану основних засобів організації. На даному
етапі аналізують їх склад і структуру, забезпе-
ченість, проводять оцінку технічного стану.

ІІ етап. Визначення потреби в додаткових
інвестиціях у відтворення основних засобів. На
цьому етапі виробляють планування інвестицій
у відтворення і визначають потреби в окремих
видах основних засобів.

ІІІ етап. Аналіз форм і джерел відтворення
основних засобів. Тут оцінюють існуючі фор-
ми відтворення і виробляють аналіз структури
та ефективності джерел відтворення.

IV етап. Поточний аналіз відтворення ос-
новних засобів. На даному етапі аналізують показники
руху основних засобів, проводять оцінку інтенсивності
їх оновлення, розраховують коефіцієнти відтворення.

V етап. Аналіз ефективності відтворення основних
засобів організації. Цей етап присвячений аналізу дже-
рел фінансування інвестицій і ефективності відтворен-
ня.

VІ етап. Визначення резервів підвищення ефектив-
ності відтворення основних засобів. При визначенні
даних резервів вдосконалюють організацію використан-
ня основних засобів, розглядають можливості розши-
рення джерел відтворення і технічного їх вдосконален-
ня.

Основні засоби відіграють вирішальну роль у вироб-
ничій діяльності промислових підприємств. Забезпе-
ченість промислових підприємств основними засобами
виробництва є важливим фактором, від якого залежать
якість, повнота та своєчасність виконання робіт, обсяг
виробництва продукції і фінансовий стан підприємства
в цілому. Тому актуальним стає дослідження стану
відтворювального процесу на промислових підприєм-
ствах і визначення напрямів активізації інвестиційної
діяльності [1, c.174].

Аналіз наявності та стану основних засобів за
2012—2013 рік за даними Держкомстату [3], проведе-
ний в таблиці 1, показав, що зменшення зносу основ-
них засобів спостерігається лише в переробній промис-
ловості на 7,1 %. Іншим видам промисловості притаман-
на тенденція до збільшення зносу основних засобів.

Через значне зношення основних засобів поси-
люється технічна та технологічна відсталість підпри-
ємств. Відтворення основних засобів на підприємствах
може відбуватися за рахунок валових капітальних інве-
стицій, які будуть спрямовані на створення, придбання,
відновлення та поліпшення основних засобів [2, c.175].

Для розрахунку показників ефективності викорис-
тання основних засобів наведемо дані щодо обсягу ре-
алізованої промислової продукції (товарів, послуг) за
2012—2013 рр. (табл. 2).

Всі зміни в вищезазначених показниках певним чи-
ном вплинули на ефективність використання основних
засобів (табл. 3).

З аналізу видно, що в цілому по промисловості по-
казник фондовіддачі більше за одиницю, але за останній
рік спостерігається його спад. На це вплинули показни-
ки по добувній промисловості та по постачанню елект-
роенергії, води, газу ат кондиційованого повітря. Також
ці галузі промисловості є найбільш фондоємними.

Загалом стан основних засобів значно погіршився за
останні роки. Рівень зносу зменшився в досить незначній
мірі, яка істотно не впливає на загальні негативні тенденції.

Відтворення основних засобів промислових підпри-
ємств відбувається за рахунок валових капітальних інве-
стицій, що спрямовуються на придбання, створення,
відновлення та поліпшення основних засобів.

На рисунку 2 наведено капітальні інвестиції промис-
лових підприємств України, з якого видно, що на
підприємствах спостерігалось зростання величин інве-
стиції, окрім переробної промисловості. Де відбулось
значне скорочення у розмірі 8665,0 млн грн.

Виявлені негативні тенденції в процесах використан-
ня та оновлення основних засобів промислових підпри-
ємств спричинені багатьма чинниками.

Зростання обсягу виробництва продукції у фондо-
забезпечуючих галузях машинобудування на фоні їх
зменшення в кількісному виразі. Машинобудування є
основою науково-технічного розвитку економіки. Ство-
рюючи найбільш активну частину основних виробничих
засобів — знаряддя праці, машинобудування значною
мірою впливає на темпи і напрямки науково-технічного
прогресу в різних галузях господарського комплексу,
забезпечує його технічне переоснащення, інтенсифіка-
цію, зростання продуктивності праці й інші економічні
показники, що визначають ефективність усього націо-
нального виробництва [4, c. 69].

Вид промисловості 
2012 2013 

млн грн. 
у % до 
підсумку 

млн грн. 
у % до 
підсумку 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

146588,5 10,5 154615,9 11,4 

Переробна промисловість 889496,6 63,5 836571,7 61,8 

Постачання 
електроенергії, води, газу, 
пари та кондиційованого 
повітря 

364595,1 26 362942,5 26,8 

Всього 1400680,2 100,0 1354130,1 100,0 

Таблиця 2. Обсяг реалізованої промислової продукції

(товарів, послуг) за 2012—2013 рр.

Джерело: [3].

Показник 
Роки 

2012 2013 

Промисловість у цілому 

Фондовіддача 1,22 1,08 

Фондоємність 0,82 0,92 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів 

Фондовіддача 0,87 0,67 

Фондоємність 1,15 1,43 

Переробна промисловість 
Фондовіддача 1,84 1,86 

Фондоємність 0,54 0,53 

Постачання електроенергії, 
води, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
Фондовіддача 0,74 0,68 

Фондоємність 1,35 1,47 

Таблиця 3. Показники ефективності

використання основних засобів промисловості

України за період 2012—2013 рр.

Джерело: розраховано автором за даними джерела [3].
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В умовах інноваційного розвитку відбувається по-
стійне вдосконалення техніки, створюються нові, більш
високопродуктивні види механізмів і апаратів, які за-
мінюють стару техніку. Термін використання (термін
служби) основних засобів у виробничому процесі на-
буває все більше значення, як з точки зору технічного
прогресу, так і з точки зору більш правильного висо-
коефективного використання тих капітальних вкла-
день, які витрачаються на створення нових основних
засобів.

У післякризовий період проблема підвищення ефек-
тивності використання основних засобів і виробничих
потужностей підприємств займає центральне місце. Від
вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства
в промисловому виробництві, його фінансовий стан,
конкурентоспроможність на ринку.

Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у
виробничому процесі, фізичний і моральний їх знос,
фактори, що впливають на використання основних за-
собів, можна виявити методи, напрями, за допомогою
яких підвищується ефективність їх використання та ви-
робничих потужностей підприємства, що забезпечує
зниження витрат виробництва і зростання продуктив-
ності праці [5].

За останні роки різко сповільнилися темпи оновлен-
ня основних засобів, що призвело до збільшення їх фі-
зичного та морального зносу і негативно відбилося на
господарській діяльності підприємств.

Поява нових, більш досконалих видів обладнання з
підвищеною продуктивністю, кращими умовами обслу-
говування та експлуатації часто робить економічно до-
цільним заміну старих основних засобів ще до їх фізич-
ного зносу. Несвоєчасна заміна морально застарілих
основних засобів призводить до того, що на них вироб-
ляється більш дорога і гіршої якості продукція у по-
рівнянні з виготовленої на більш досконалих машинах і
обладнанні, що абсолютно не прийнятно в умовах рин-
кової конкуренції.

В умовах ринкових відносин на перший план вису-
ваються такі питання, що стосуються основних засобів,
як технічний рівень, якість, надійність продукції, що
цілком залежить від якісного стану техніки та ефектив-
ного її використання. Поліпшення технічних якостей
засобів праці та оснащеність працівників ними забезпе-
чують основну частину зростання ефективності вироб-
ничого процесу.

Вартість високопродуктивних засобів постійно
зростає і сповільнює оновлення основних засобів. У
сучасних умовах для оновлення і розвитку технічної
бази підприємств необхідні нові економічні інструмен-
ти, що дозволяють залучати значні інвестиційні пото-
ки у виробництво.

Відтворення матеріально-технічної бази промис-
лових підприємств тісно пов'язане з економічною си-
туацією в країні, і основний шлях її реалізації — підви-
щення ефективності роботи самих промислових това-
ровиробників, що супроводжується отриманням при-
бутку. Проте стан в галузі не дає можливості розпо-
ряджатись грошовими коштами для купівлі нової тех-
ніки.

Поряд з безліччю проблем відтворення однією з
основних є нецільове використання амортизаційного

фонду, і головна причина того, що відбувається —
відсутність достатньої кількості основних засобів.

Сьогодні в умовах нестабільності часто бувають
ситуації, коли основні засоби або їх використання не
приносить очікуваного доходу. Експлуатація майна при-
пиняється в результаті призупинення діяльності, в якій
воно бере участь через відсутність коштів на утримання
цих об'єктів. Нерідкі випадки технологічної несумісності
обладнання з умовами виробництва, а на створення
відповідної інфраструктури потрібні додаткові ресурси
і час.

Проблема поліпшення використання основних за-
собів — одна з першорядних за значимістю для під-
приємств різних організаційно-правових форм. Це виз-
начається не тільки зростанням і вдосконаленням ос-
новних засобів, але й значним впливом рівня їх вико-
ристання на ефективність суспільного виробництва в
цілому, на кількісні та якісні показники роботи
підприємств, а також наявністю значних резервів у цій
галузі.

Поліпшення використання основних засобів, доз-
воляє збільшити випуск продукції при тих же основ-
них засобах без капітальних вкладень у придбання,
встановлення обладнання, будівництво споруд і т.д.
При цьому також знижується собівартість продукції за
рахунок того, що незмінна сума амортизаційних відра-
хувань, що розподіляється між великим числом оди-
ниць продукції, стає менше. В результаті утворюється
додатковий прибуток, який може бути використаний
для підвищення рівня механізації, технічного переоз-
броєння і т.д. Шляхи поліпшення використання основ-
них засобів можуть бути представлені різним чином [6,
c. 50].

Одним з варіантів системи шляхів і відповідних ре-
зервів підвищення ефективності використання основних
засобів є наступна їх класифікація:

1) резерви поліпшення екстенсивного використан-
ня основних засобів або шляху збільшення часу роботи
обладнання:

— прискорення введення в дію;
— скорочення та ліквідація внутрішньозмінних

простоїв за рахунок сучасного і якісного забезпечен-
ня робочих місць сировиною, матеріалами, енергією,
паливом, інструментом, оснащенням, робочою доку-
ментацією, належного ремонтного обслуговування і
т.д.;
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Джерело: [3].
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— збільшення міжремонтних періодів і скорочення
часу ремонтів;

— планування і забезпечення більш повного заван-
таження устаткування (оптимізація завантаження);

— підвищення коефіцієнта змінності;
— вдосконалення організації виробництва і праці

[7];
2) резерви поліпшення інтенсивного використання

обладнання або підвищення ступеня його завантажен-
ня в одиницю часу:

— встановлення оптимального режиму роботи об-
ладнання;

— підвищення продуктивності праці на робочих
місцях за рахунок застосування технологічної осна-
стки і спеціальних інструментів, вдосконалення тех-
нологічних процесів (підвищення рівня технологіч-
ності);

— підвищення рівня механізації та автоматизації ви-
робництва, у тому числі допоміжних та обслуговуючих
процесів;

— поліпшення якості підготовки сировини і мате-
ріалів до процесу виробництва;

— підвищення кваліфікації робітників і освоєння
ними передових методів праці;

— підвищення рівня спеціалізації і концентрації при
формуванні технологічних процесів;

— модернізація обладнання;
3) удосконалення структури основних засобів:
— збільшення питомої ваги активної частини основ-

них засобів;
— зменшення частки невстановленого обладнання;
— придбання високопродуктивних машин і устат-

кування, своєчасне їх оновлення;
— забезпечення пропорційності між цехами і ділян-

ками;
— зменшення невикористовуваних і зайвих основ-

них засобів за рахунок їх реалізації або здачі в орен-
ду.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Грунтуючись на результатах проведеного дослід-

ження можна зробити висновок, що основні виробничі
засоби підприємства використовуються достатньо не
достатньо ефективно. Подальшого підвищення ефек-
тивності їх використання можливо досягти інтенсивним
шляхом, а саме:

— проведенням заміни частини застарілих техно-
логій на нові, комп'ютеризовані технології, які будуть
сприяти прискоренню виробництва та підвищенню про-
дуктивності праці;

— проведенням реконструкції тих виробничих
дільниць і обладнання, які є "вузькими місцями", тобто
стримують можливості збільшення обсягів виробницт-
ва;

— організацією навчання та перепідготовки інже-
нерно-технічних працівників та основних виробничих
робітників, які будуть відповідати за впровадження но-
вого прогресивного обладнання та працювати на ньо-
му.

Покращення стану основних засобів можливе тільки
завдяки оновленню та проведенню техніко-технологіч-
ної інноваційної модернізації.
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