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У роботі досліджена динаміка зміни за видами економічної діяльності вартості основних
фондів, обсягу реалізованої продукції й фондовіддачі. Досліджено вплив кожного із зазначе-
них факторів на показник фондовіддачі. Наведено результати кореляційного аналізу зв'язку
між ланцюговими індексами фондовіддачі й реалізованої продукції, обґрунтовано основні
напрями вдосконалення аналізу ефективності використання основних фондів в економіці.
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Постановка проблеми. Ефективність функціо-
нування економіки країни значною мірою залежить
від стану та динаміки ефективності використання ос-
новних фондів підприємств. Однак побудова рин-
кових відносин в Україні не сприяла зростанню фон-
довіддачі, оновленню основних фондів на прогре-
сивній основі і з використанням останніх досягнень
науково-технічного прогресу. Стан основних фондів
у масштабах усієї економіки та ефективність їх ви-
користання погіршується, що вимагає постійного мо-
ніторингу з метою виявлення сформованих тенденцій
і тих факторів, які цьому сприяли. У зв'язку із цим
були й продовжують залишатися актуальними дос-
лідження, спрямовані на виявлення динаміки ефек-
тивності використання основних фондів в економіці
України.

Останні дослідження й публікації. Аналізу
ефективності використання основних виробничих
фондів та резервів їх підвищення присвячено бага-
то праць українських економістів, авторами яких є
І. Артюхова, Є. Єременко [1], Н. Волошина, В. Гірна
[2], Ю. Капітанець [4], О. Кундеус [5], Т. Логутова,
С. Бессонова, О. Анісімова [6], Т. Маренич, О. Лу-
ценко [7], І. Приварникова [9], В. Тітяєв, О. Таряник,
Г. Біляєва [11], А. Череп, А. Клименко [12], І. Чорна
[13]. У цих працях охарактеризована наявність та

структура основних засобів підприємств, а також
чинники, що обумовили негативні тенденції процесів
з їх використання та оновлення; подано рекомен-
дації щодо підвищення ефективності використання
наявних основних засобів та прискорення оновлен-
ня на промислових підприємствах в умовах обме-
жених ресурсів; обґрунтовуються шляхи раціональ-
ного відтворення основного капіталу підприємств
та підвищення ефективності його використання; на-
водяться результати аналізу стану, структури й ди-
наміки основних засобів та інвестиційної діяльності
в Україні з метою вироблення обґрунтованих про-
позицій щодо підвищення привабливості інвести-
ційного клімату держави, а також удосконалення
механізму регуляції процесів відтворення основного
капіталу.

Ряд робіт із окресленої тематики має вузьку га-
лузеву спрямованість. Так, публікація Т. Г. Маренич,
О. А. Луценко [7] орієнтована на сільськогосподар-
ське виробництво, І. В. Артюхової, Е. В. Єрьоменко
[1] - на специфіку оцінки ефективності використання
основних засобів на залізниці, В. І. Тітяєва, О. М. Таря-
ник, Г. В. Біляєвої [11] - на підприємства ЖКГ.

Однак, незважаючи на значну кількість науко-
вих праць й істотні досягнення в цьому напрямку,
на думку багатьох дослідників, теорія та методика
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комплексного дослідження проблеми підвищення
ефективності використання основних засобів у су-
часній економіці України розроблена не досить по-
вно, а тому потребує уточнення та розвитку.

Метою роботи є виявлення на підставі загаль-
нодоступних статистичних даних тенденцій динамі-

ки ефективності використання основних фондів в еко-
номіці України та факторів, які обумовлюють наявні
тенденції.

Статистичні дані про вартість основних засобів в
економіці України в динаміці й у розрізі окремих видів
економічної діяльності наведено в табл. 1.

Таблиця 1. - Вартість основних засобів за видами економічної діяльності, млн грн
(наводиться за [8, с. 8])

  2007 2008 2009 2010 
Разом 2047364 3149627 3903714 6648861 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 78978 95880 103187 113388 
Промисловість 660369 760194 970942 1101199 
добувна 95006 109677 127723 141164 
переробна 366247 438872 614731 705712 
виробництво й розподіл електроенергії, газу, води 199116 211645 228488 254323 
Будівництво 40074 52084 66486 63113 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 74924 88770 98956 106254 

Діяльність готелів та ресторанів 19625 23450 28008 31023 
Діяльність транспорту та зв’язку 453835 1208195 1366919 3816055 
Фінансова діяльність 34833 48670 51521 54676 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 465591 607876 745943 798044 

Освіта 56615 61933 67544 72520 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 47248 61453 69210 62377 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту 28550 34467 208097 270216 

 Як випливає з наведених даних, за досліджува-
ний період (з 2007 до 2010 року) відбулося зростан-
ня вартості основних засобів у цілому по економіці
України майже в 3,25 раза. Зростання відбулося за
всіма видами економічної діяльності, наведеними в
табл. 1, причому воно склало від 1,17 раза з держав-
ного управління до 9,46 раза у сфері надання кому-
нальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері
культури та спорту. Нерівномірність зміни вартості
основних фондів за окремими видами економічної

діяльності призвела до істотної зміни структури ос-
новних засобів за вартістю. Аналіз показав, що у 2007
році найбільшу частку складали промислові фонди
(34,4 %), а у 2010 - 54,7 % усіх основних фондів за
вартістю відноситься до транспорту й зв'язку. За дос-
ліджуваний період частка основних засобів у цьому
виді діяльності збільшилася в майже в 2,6 раза.

Обсяг реалізованої продукції за цими ж видами
діяльності й за той самий досліджуваний період на-
ведено в табл. 2.

Таблиця 2. - Обсяг реалізованої продукції, млн грн (наводиться за [3, c. 32-33, 188])
  2007 2008 2009 2010 
Разом 2571498,1 3223998,3 2941754,3 3596646,4 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 50812,4 69634,5 87446,8 102290,7 
Промисловість: 786882,9 1007573,8 889003,0 1173840,6 
добувна 66490,8 106851,4 87480,3 134548,8 
переробна 575485,8 716745,1 601895,3 793386,9 
виробництво й розподіл електроенергії, газу, води 133411,8 165562,0 183401,5 231456,6 
Будівництво 118437,7 132703,3 87395,8 92080,8 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 1210468,6 1482066,8 1320559,0 1557862,7 

Діяльність готелів та ресторанів 9855,7 13223,7 13278,6 16579,0 
Діяльність транспорту та зв’язку 137323,8 176980,9 184557,2 203214,4 
Фінансова діяльність 122295,7 124942,0 112388,4 164597,2 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 113381,5 188163,7 218736,1 254304,3 

Освіта 1356,6 1703,3 1760,6 1882,1 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4124,1 5827,8 6457,4 7690,4 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту 16036,5 20464,9 19384,7 21661,5 

 Дані, наведені в табл. 2, показують, що за пер-
іод із 2007 до 2010 року включно в цілому по еко-
номіці України вартість реалізованої продукції за
всіма видами діяльності збільшилася в 1,4 раза.
При цьому по сільському господарству вона
збільшилася більш ніж удвічі, а по промисловості -
в 1,49 раза. Зростання вартості реалізованої про-
дукції за досліджуваний період спостерігається за
всіма видами діяльності, крім будівництва (у 2010
році 0,78 % до рівня 2007 року), хоча варто відзна-

чити, що падіння обсягу реалізованої продукції в
будівництві спостерігалося тільки у 2009 році, а всі
інші періоди характеризуються безперервним зро-
станням. Однак падіння було настільки великим,
що підприємства цього виду діяльності дотепер не
досягли наявного раніше щорічного обсягу реалі-
зації своєї продукції.

У табл. 3 наведено зведені показники фондовід-
дачі за окремими видами діяльності в динаміці за
2007-2010 рр.
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Таблиця 3. - Показники фондовіддачі в економіці України за видами економічної діяльності

  2007 2008 2009 2010 
Разом 1,26 1,02 0,75 0,54 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 0,64 0,73 0,85 0,90 
Промисловість: 1,19 1,33 0,92 1,07 
добувна 0,70 0,97 0,68 0,95 
переробна 1,57 1,63 0,98 1,12 
виробництво й розподіл електроенергії, газу, води 0,67 0,78 0,80 0,91 
Будівництво 2,96 2,55 1,31 1,46 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 16,16 16,70 13,34 14,66 

Діяльність готелів та ресторанів 0,50 0,56 0,47 0,53 
Діяльність транспорту та зв’язку 0,30 0,15 0,14 0,05 
Фінансова діяльність 3,51 2,57 2,18 3,01 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 0,24 0,31 0,29 0,32 

Освіта 0,02 0,03 0,03 0,03 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,09 0,09 0,09 0,12 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у 
сфері культури та спорту 0,56 0,59 0,09 0,08 

 Дані, наведені в табл. 3, указують на стійку тен-
денцію падіння фондовіддачі в цілому по економіці
України. Так, якщо у 2007 році показник фондовід-
дачі становив у цілому по економіці 1,26, то вже в
наступні роки відповідно 1,02; 0,75 і 0,54. У цілому
за окремими видами діяльності фондовіддача не
характеризується постійністю динаміки. Відзначимо
лише те, що у 2010 році (утім, як і в інші роки дос-
ліджуваного періоду) максимальна фондовіддача
спостерігається по підприємствах, що займаються
торгівлею, а також ремонтом автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку.

Для встановлення факторів, що визначили зміну
обсягу реалізованої продукції, проведемо відповід-

ний факторний аналіз. Відомо, що зміна випуску
продукції за рахунок зміни ефективності використан-
ня основних фондів визначається за формулою:

                101 )( ФffQ −=∆ ,                       (1)

де: 1Q∆  - зміна обсягу реалізованої продукції за
аналізований період під дією фактора фондовіддачі;

01, ff  - фондовіддача, відповідно, у звітному й
базисному періодах;

1Ф  - обсяг основних засобів у звітному періоді.
Результати розрахунку за формулою (1) зведені

в табл. 4.
Таблиця 4. - Зміна випуску продукції за рахунок зміни фондовіддачі, млн грн

  2008 2009 2010 
Разом -731946,93 -1054137,05 -1413791,21 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 7947,79 12505,47 6198,97 
Промисловість: 101741,36 -397899,71 165573,15 
добувна 30092,97 -36952,18 37862,46 
переробна 27143,26 -402054,44 102410,30 
виробництво і розподіл електроенергії, газу, води 23755,51 4663,85 27318,00 
Будівництво -21229,65 -82001,93 9118,81 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 47902,88 -331569,00 139912,54 

Діяльність готелів та ресторанів 1447,08 -2515,40 1870,99 
Діяльність транспорту та зв’язку -188601,15 -15674,18 -312017,61 
Фінансова діяльність -45934,23 -19872,47 45326,45 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 40132,72 -12165,26 20290,40 

Освіта 219,27 -97,02 -8,20 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 463,80 -106,02 1870,53 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 
культури та спорту 1104,83 -104173,61 -3509,72 

 Дані, наведені в табл. 4, говорять про те, що в
цілому економіка України за рахунок зниження фон-
довіддачі основних засобів зменшувала обсяг реа-
лізації по роках досліджуваного періоду: 2008 - на
0,73 трлн грн, 2009 - на 1,05 трлн грн, 2010 - на 1,41
трлн грн.

З іншого боку, зростання вартості основних
фондів за цей же період дало можливість певною
мірою компенсувати це падіння. Зміна випуску про-
дукції за рахунок зміни величини основних фондів
визначається за формулою:

               001 )( fФФQФ −=∆ ,                     (2)

де: ФQ∆  - зміна обсягу реалізованої продукції
під впливом чинника зміни обсягу основних фондів
у вартісному вираженні;

01,ФФ  - вартість основних фондів відповідно у
звітному й базисному періодах;

0f  - фондовіддача в базисному періоді.
Результати розрахунку за формулою (2) зведені
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в табл. 5. Вони вказують на те, що зростання вар-
тості основних фондів призвело до зростання обся-

гу реалізованої продукції у 2008 р. на 1,384 трлн грн,
у 2009 - на 0,77 трлн грн, у 2010 - на 2,068 трлн грн.

Таблиця 5. - Зміна випуску продукції за рахунок зміни обсягу основних фондів
  2008 2009 2010 
Разом 1384447,13 771893,05 2068683,31 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 10874,31 5306,83 8644,93 
Промисловість: 118949,54 279328,91 119264,45 
добувна 10267,63 17581,08 9206,04 
переробна 114116,04 287204,64 89081,30 
виробництво і розподіл електроенергії, газу, води 8394,69 13175,65 20737,10 
Будівництво 35495,25 36694,43 -4433,81 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 223695,32 170061,20 97391,16 

Діяльність готелів та ресторанів 1920,92 2570,30 1429,41 
Діяльність транспорту та зв’язку 228258,25 23250,48 330674,81 
Фінансова діяльність 48580,53 7318,87 6882,35 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 34649,48 42737,66 15277,80 

Освіта 127,43 154,32 129,70 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1239,90 735,62 -637,53 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 
культури та спорту 3323,57 103093,41 5786,52 

 
Наведені розрахунки демонструють зростання

вартості реалізованої продукції, але сталося воно
тільки за екстенсивним фактором, тобто за рахунок
розширення обсягу основних фондів підприємств.
Звертає на себе увагу тенденція постійного змен-
шення фондовіддачі, що вказує на недоліки в про-
веденні політики відтворення основних засобів.

У роботі [10] запропоновано для вдосконален-
ня оцінки ефективності використання основних за-

собів застосовувати показник динаміки, який об-
числюється шляхом порівняння коефіцієнтів росту
або приросту показників ефективності використан-
ня основних засобів. Скориставшись цією пропо-
зицією, зробимо розрахунок показників зміни фон-
довіддачі, використавши як вихідні дані розрахо-
вані раніше показники (табл. 3). Результати розра-
хунку ланцюгових індексів зміни фондовіддачі зве-
демо в табл. 6.

Таблиця 6. - Розрахункові значення індексів зміни фондовіддачі основних засобів в Україні
в розрізі видів економічної діяльності

  2008 2009 2010 
Разом 0,81 0,74 0,72 
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 1,13 1,17 1,06 
Промисловість: 1,11 0,69 1,16 
добувна 1,39 0,70 1,39 
переробна 1,04 0,60 1,15 
виробництво і розподіл електроенергії, газу, води 1,17 1,03 1,13 
Будівництво 0,86 0,52 1,11 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 1,03 0,80 1,10 
Діяльність готелів та ресторанів 1,12 0,84 1,13 
Діяльність транспорту та зв’язку 0,48 0,92 0,39 
Фінансова діяльність 0,73 0,85 1,38 
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 1,27 0,95 1,09 
Освіта 1,15 0,95 1,00 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1,09 0,98 1,32 
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері 
культури та спорту 1,06 0,16 0,86 

 У результаті проведеного кореляційного аналізу
між індексами зміни фондовіддачі та індексами зміни
основних показників руху основних засобів (вартості
основних засобів, вартості оновлених основних за-
собів, вартості ліквідованих основних засобів, на-
рахованої за період амортизації, вартості зносу) було
встановлено наявність статистично значущого зв'яз-
ку тільки з індексом вартості основних засобів. Ко-
ефіцієнт кореляції між індексом зміни фондовіддачі
та індексом зміни вартості основних засобів - (-)0,668;
коефіцієнт детермінації 0,446. Це означає, що зни-
ження фондовіддачі на 44,6 % пояснюється зрос-
танням вартості основних засобів.

Кореляційний аналіз між індексами зміни фондо-

віддачі та індексами зміни вартості реалізованої
продукції дав такий результат: коефіцієнт кореляції
(+)0,709; коефіцієнт детермінації 0,503. Зміна фон-
довіддачі на 50,3 % пояснюється зміною вартості
реалізованої продукції.

У свою чергу, як зміна обсягу реалізованої про-
дукції, так і зміна вартості основних засобів відбулася
під впливом двох чинників - фізичного обсягу й вар-
тісного фактора (рівня цін). Відсутність статистичних
даних не дозволяє встановити роль кожного з назва-
них чинників у зміні фондовіддачі. Зрозуміло одне:
зазначені процеси щодо основних засобів відбувають-
ся інтенсивніше, ніж у відношенні реалізованої про-
дукції, що й викликає відповідне зниження показника
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фондовіддачі. Тому в якості факторів зниження фон-
довіддачі в подальшому необхідно дослідити:

- чи перевищує зростання цін на засоби вироб-
ництва в цілому рівень зростання цін по промисло-
вості?

- чи пов'язано здорожчання основних засобів зі
зростанням вартості джерел капітальних вкладень?

- чи відбулися істотні зміни в структурі джерел
капітальних вкладень з точки зору співвідношення
внутрішніх і зовнішніх джерел?

- які якісні й кількісні тенденції зміни активної
частини основних засобів?

Вирішення цих питань дозволить обґрунтувати
необхідність і напрями корегування основних пара-
метрів процесу відтворення основних засобів на
підприємствах.

Висновки
Таким чином, проведені розрахунки дозволили

встановити:
1. За досліджуваний період (2007-2010 рр.) у

цілому по економіці України відбувається падіння
показника фондовіддачі, що говорить про знижен-
ня ефективності використання основних засобів. У
результаті факторного аналізу встановлено, що в
цілому економіка України за рахунок зниження фон-
довіддачі недоотримала у 2008 0,73 трлн грн, у 2009
- 1,05 трлн грн, у 2010 - 1,41 трлн грн. Це зниження
частково було компенсоване за рахунок екстенсив-
ного фактора (розширення обсягу використовуваних
ресурсів).

2. Кореляційний аналіз між індексами зміни фон-
довіддачі та індексами зміни вартості реалізованої
продукції дали такий результат: коефіцієнт кореляції
+0,709; коефіцієнт детермінації 0,503. Зміна фондо-
віддачі на 50,3 % пояснюється зміною вартості реа-
лізованої продукції.

3. Обґрунтовано основні напрями вдосконален-
ня аналізу ефективності використання основних за-
собів в економіці України, до яких віднесено: фак-
торний аналіз зростання обсягу основних засобів за
фактором вартості й фактором фізичного обсягу;
аналіз динаміки зміни співвідношення внутрішніх і
зовнішніх джерел фінансування; аналіз динаміки
питомої ваги активної частини основних фондів.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

В работе исследована динамика изменения по видам экономической деятельности стоимости основных
фондов, объема реализованной продукции и фондоотдачи. Исследовано влияние каждого из указанных
факторов на показатель фондоотдачи. Приведены результаты корреляционного анализа связи между цеп-
ными индексами фондоотдачи и реализованной продукции, обоснованы основные направления совершен-
ствования анализа эффективности использования основных фондов в экономике.

Ключевые слова: основные фонды; фондоотдача; факторный анализ.
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ANALYSIS THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Analysis of statistical data for the period from 2007 to 2010 shows the increase in the value of fixed assets in the
whole economy of Ukraine in all economic activities. Uneven changes in the value of fixed assets for certain types
of economic activity led to a significant restructuring of plant and equipment at cost. In 2007 the largest share of
assets was noted in industry, in 2010 - in transport and communications.

Cost of sales for all types of activities increased in the whole economy of Ukraine during the same period. There
is increase in the cost of sales for the period observed in all activities except construction.

The data indicate a steady trend of decline in capital productivity in the whole economy of Ukraine. Factor
analysis of changes in the volume of sales has shown that, in general, Ukraine's economy by reducing fixed assets
productivity decreased sales by year study period. In this paper, the amount of reduction under this factor estimated.

These calculations show the rising cost of goods sold exclusively by extensive factor - that is, by expanding the
core business. Attention is paid to the trend of continuous decrease in assets, that indicates deficiencies in policy
of fixed assets reproduction.

As a result of the correlation analysis between capital changes indexes and major fixed assets movement
changes indexes (value of property, plant and equipment updated value, the value of liquidated assets, depreciation,
cost of depreciation) the only presence of a statistically significant relation with index value of fixed assets had
established.

The basic directions for improving the efficiency analysis of fixed assets in Ukraine are given, which include:
factor analysis of fixed assets growth at cost factor and volume factor, change dynamics in the ratio of internal and
external sources of finance analysis, changes in the proportion of the active part of fixed assets analysis.

Keywords: capital assets, capital, factor analysis.
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