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УДК 338.32

Каткова Н. В. технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд
У статті проведено оцінку технічного стану основних засобів суб’єктів господарювання України. Оцінено зношеність основних засобів у галузях 
економіки, її динаміку. Виявлено, що 83,5% будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів тощо майже 
повністю зношені фізично і застарілі морально. Проаналізовано коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів, введення в експлуатацію та 
ліквідації зношених основних засобів, інтенсивності оновлення основних засобів, які свідчать про низьку ефективність технічного оновлення під-
приємств. Визначено динаміку первісної та залишкової вартості основних засобів, яка демонструє наявний розрив у темпах зростання первісної 
та залишкової вартості основних засобів, що нагромаджує їх знос; темпи змін вартості основних засобів також свідчать про низьку ефектив-
ність технічного оновлення підприємств. Виявлено, що за останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у структурі основних засобів у народ-
ному господарстві: з 2000 р. катастрофічно зменшилося матеріально-технічне забезпечення галузей, що формують економічну безпеку країни.
Ключові слова: основні засоби, технічний стан, ступінь зносу, оновлення, вибуття, первісна вартість, залишкова вартість, динаміка.
Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 17. 
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УДК 338.32
Каткова Н. В. Техническое состояние основных средств  

предприятий Украины: аналитический взгляд
В статье проведена оценка технического состояния основных средств 
субъектов хозяйствования Украины. Оценена изношенность основных 
средств в отраслях экономики, её динамика. Выявлено, что 83,5% зда-
ний, сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, 
транспортных средств и т. п. почти полностью изношены физически 
и устарели морально. Проанализированы коэффициенты обновления 
и выбытия основных средств, ввода в эксплуатацию и ликвидации из-
ношенных основных средств, интенсивности обновления основных 
средств, которые свидетельствуют о низкой эффективности тех-
нического обновления предприятий. Определена динамика первичной 
и остаточной стоимости основных средств, демонстрирующая раз-
рыв в темпах их роста, что накапливает износ основных средств; 
темпы изменений стоимости основных средств также свидетель-
ствуют о низкой эффективности технического обновления предпри-
ятий. Выявлено, что за последние 15 лет отмечаются существенные 
сдвиги в структуре основных средств в народном хозяйстве: с 2000 г. 
катастрофически уменьшилось материально-техническое обеспече-
ние отраслей, формирующих экономическую безопасность страны.
Ключевые слова: основные средства, техническое состояние, сте-
пень износа, обновление, выбытие, первичная стоимость, остаточ-
ная стоимость, динамика.
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Katkova N. V. The Technical Condition of Fixed Assets of Enterprises  

in Ukraine: an Analytical View
The article estimates the technical condition of fixed assets of the economic 
entities in Ukraine. Depreciation of the fixed assets in the economy sectors 
and its dynamics has been evaluated. It has been found that 83,5% of build-
ings, constructions, transmission devices, machinery and equipment, vehicles, 
etc. are almost entirely worn out physically and morally obsolete. Coefficients 
of upgrade and disposal of fixed assets, commissioning and elimination of the 
worn-out fixed assets, intensity of renovation of fixed assets have been ana-
lyzed, testifying the low efficiency of the technical renovation of enterprises. 
Dynamics of both the primary and the residual value of fixed assets has been 
determined showing a gap in the growth rates that accumulates depreciation 
of fixed assets; the pace of changes in the cost of fixed assets also showed a 
low efficiency of the technical renovation of enterprises. It is found that over 
the past 15 years there have been significant changes in the structure of the 
fixed assets in the economy: since 2000 the material and technical support of 
the industrial sectors that provide the economic security of the country has 
been catastrophically diminished.
Keywords: fixed assets, technical condition, degree of wear, upgrade, dis-
posal, primary value, residual value, dynamics.
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Успішне функціонування підприємств можли-
ве лише за умови максимального використання 
всіх наявних ресурсів. Матеріально-технічною 

основою будь-якої господарської діяльності є основні 
засоби, технічний стан яких визначає ефективність ді-
яльності, фінансовий стан, конкурентоспроможність на 
ринку суб’єкта господарювання.

Різним аспектам дослідження технічного стану та 
відтворення основних засобів підприємств, їх впливу на 
ефективність діяльності присвячена значна кількість 
праць вітчизняних і зарубіжних учених. Разом з тим,  
з часом не стихає інтерес дослідників до питань оцінки 

технічного стану основних засобів. Так, Шумейко О. Ю.  
в розрізі дослідження ролі амортизаційної політики у 
відтворенні оcновних заcобів промиcлових підприємcтв 
України визначив стан оновлення та ступінь зносу основ-
них засобів промислових підприємств по Україні, за-
пропонував модель залежності ступеня зносу основ них 
засобів від рівня витрат на амортизацію [1, 2]. К. В. Уща- 
повський досліджував проблеми технічного стану основ - 
них засобів у енергетичній сфері (ДП «НЕК «Укренерго») 
[3]. С. В. Каламбет, О. В. Чорновіл, В. А. Воропай у своїй 
праці визначили залежність рівня економічної безпеки 
українських залізниць від рівня відтворення основних 
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засобів [4]. Набок Є. В. порівняла стан основ них засобів 
вітчизняних підприємств з досвідом розвинутих країн, 
надала увагу причинам відставання фондоозброєнос-
ті України від показників розвинутих країн [5]. Окремі 
аспекти оцінки технічного стану та відтворення основ-
них засобів, їх впливу на ефективність діяльності гос-
подарюючих суб’єктів висвітлені у працях Ткаченко Н.  
[6], Іщук Л. І. [7], Лісовського І. В. [8], Соломко А. С. [9], 
Онисько С. М. [10], Следь О. М. [11], Черкасова О. О. 
[12], а також автора [13, 14].

Отже, проблема технічного стану основних засо-
бів суб’єктів господарювання України не втрачає своєї 
актуальності, особливо в умовах глибокої кризи, що 
охопила всі сфери економікикраїни.

Метою статті є оцінка технічного стану основних 
засобів суб’єктів господарювання України.

Одним із найвпливовіших чинників, що забезпе чує 
ефективну виробничо-господарську діяль ність 
підприємств, і, відповідно, ефективне функ-

ціонування національної економіки, є технічний стан 
основних засобів. Зазвичай, технічний стан основ них за-
собів оцінюють з використанням коефіцієнтів ступеня 
зносу, оновлення та вибуття основних засобів, введення 
в експлуатацію та ліквідації зношених основ них засобів, 
коефіцієнта інтенсивності оновлення основ них засобів.

Оцінюючи ступінь зносу основних засобів під-
приємств України (рис. 1), слід зазначити, що величезна 
частка будівель, споруд, передавальних пристроїв, ма-
шин та обладнання, транспортних засобів тощо майже 
повністю зношена фізично і застаріла морально: у 2014 р. 
ступінь зносу основних засобів склав 83,5 % [15, 16]! 

Протягом останніх 15 років спостерігається нега-
тивна тенденція стійкого зростання зношеності основ-
них засобів, що є результатом недостатнього обсягу ін-
вестицій у розширення та модернізацію основних засо-
бів та неефективної амортизаційної політики як на рівні 
держави, так і на рівні підприємства – порівняно з 2000 р. 
у 2014 р. ступінь зносу виріс майже у 2 рази.

Спостерігається значна зношеність основних за-
собів в усіх галузях економіки (рис. 2). Звісно, ступінь 
зносу основних засобів у галузях економіки різний, що 
залежить від інтенсивності їх експлуатації та частоти 
оновлення та модернізації, а також інвестиційної при-
вабливості галузі [16].

 

Так, найбільший ступінь зносу основних засобів 
простежувався в галузях наземного і трубопро-
відного транспорту, поштової та кур’єрської ді-

яльності (97,9%); добувної промисловості та розроблення 
кар’єрів (65,3%); постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (61,4%); водопостачання; ка-
налізації, поводження з відходами (57,6%); інформації та 
телекомунікації (57,4%); професійної, наукової та техніч-
ної діяльності (58,8%); переробної промисловості (56,9%). 
Найменший ступінь зносу основних засобів характер-
ний для сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку 
(30,8%), організації харчування (35,9%), торгівлі (37,3%).

Оцінюючи показники руху основних засобів 
суб’єк тів господарювання (табл. 1), можна стверджу-
вати про низьку ефективність технічного оновлення 
підприємств. Коефіцієнт оновлення основних засо-
бів з 2010 р. не перевищує 6 % (за винятком 2011 р., що 
пов’язано зі зміною вартісної межи віднесення активів 
до основних засобів), коефіцієнт введення в дію – 2,1 %.
При цьому для забезпечення інноваційного розвитку 
економіки бажаним вважається значення коефіцієнта 
оновлення основних засобів ≥ 10 %, тож спостерігається 
негативна тенденція у відтворенні основних засобів.

Низькими є значення і коефіцієнтів вибуття основ-
них засобів: коефіцієнт вибуття основних засобів з 2010 р. 
не перевищує 4,4 %, а коефіцієнт ліквідації зношених 
основних засобів – 1,7 %.

Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних за-
собів, який характеризує динаміку їх відтворення, при 
цьому у 2014 р. склав 52,9 %, що демонстрував би достат-
ньо ефективний рівень оновлення, якби мова йшла про 
значення коефіцієнтів руху, наближених до 10 %.
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Рис. 1. Динаміка ступеня зносу основних засобів за роками, %
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Рис. 2. Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності за 2014 р., %

таблиця 1

показники оновлення та вибуття основних засобів

Рік
Коефіцієнт  
оновлення  

основних засобів

Коефіцієнт  
введення в дію 

нових основних 
засобів

Коефіцієнт  
вибуття основних 

засобів

Коефіцієнт 
ліквідації  

основних засобів

Коефіцієнт 
інтенсивності 

оновлення  
основних засобів

2010 0,042 0,018 0,020 0,003 0,900

2011 0,237 0,020 0,130 0,017 0,154

2012 0,048 0,021 0,026 0,005 0,807

2013 0,059 0,016 0,044 0,007 0,363

2014 0,022 0,009 0,017 0,006 0,529

Зміна первісної вартості основних засобів в Украї-
ні за 2000–2014 р. (рис. 3), на перший погляд, показує по-
зитивну динаміку, особливо з 2008 р. Порівняно з 2000 р.  
у 2014 р. первісна вартість основних засобів збільшила-

ся в 16,6 разу, порівняно з 2007 р. – у 6,7 разу. Але збіль-
шення первісної вартості основних засобів, насамперед, 
пов’язано з постійними переоцінками та індексаціями 
вартості основних засобів, особливо у «кризові» періо-
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ди, а також викривленням даних у фінансовій звітності 
підприємств про вартість основних засобів. Так, у 2014 р.  
вартість основних засобів з урахуванням індексації та 
переоцінки відрізнялася від вартості без індексації та 
переоцінки у 1,4 разу (до речі, індекс інфляції за 2014 р. 
склав 124,9 %) [15,16]. 

Разом з тим, з 2007 р. спостерігається розрив у 
темпах зростання первісної та залишкової вартості осно-
вних засобів (див. рис. 3), що нагромаджує їх знос.Темпи 
змін вартості основних засобів (рис. 4) також свідчать 
про низьку ефективність технічного оновлення підпри-
ємств – найбільші темпи зростання, які спостерігаються 
у 2007 р. та 2012 р., складають 106,1% та 106,2% (а най-
менші, звісно, – у кризові 2009–2010 рр. і 2014 р. – 102,5% 
та 100,0% відповідно).

Така динаміка стану основних засобів в Україні 
стримує процес модернізації економіки та все більше під-
силює технологічне відставання від розвинених країн. 

Оцінюючи структуру вартості основних засобів 
в розрізі окремих видів економічної діяльності в Укра-
їні (рис. 5), необхідно відзначити, що на кінець 2014 р. 

найбільша частка основних засобів спостерігалась у 
транспорті, складському господарстві, поштовій та 
кур’єрській діяльності – 70,4 % (зокрема, у наземному і 
трубопровідному транспорті – 29,9 %); у промисловості – 
14,0 % (зокрема, у металургійному виробництві та вироб-
ництві готових металевих виробів, крім машин та устат-
ковання – 1,4 %; у виробництві електричного устаткован-
ня – 0,1 %, у виробництві автотранспортних засобів, при-
чепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 
0,2 %); у сільському, лісовому та рибному господарстві 
склала 1,2 % [16]. При цьому показовий наявний дис-
баланс: при величезній частці основних засобів у тран-
спортній сфері частка основних засобів у виробництві 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів складає лише 0,2 %!

За останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у 
структурі основних засобів у народному господар-
стві: якщо у 2000 р. основні засоби промисловості 

займали 34,4 %, то у 2014 р. їх частка зменшилася до 14 % 
(у розвинутих країнах вона складає понад 30 %); частка 
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основних засобів сільського господарства зменшилася з 
11,8 % у 2000 р. до 1,2 % у 2014 р.; а от частка основних за-
собів транспортної сфери збільшилися з 13,7 % у 2000 р. 
до 70,4 % у 2014 р. [16, 17].

Отже, катастрофічно зменшилося матеріально-
тех нічне забезпечення галузей, що формують економіч-
ну безпеку країни, зокрема у провідних галузях промис-
ловості та агропромисловому комплексі.

Не є таємницею, що подолати технічне старіння 
основних засобів можна за допомогою значних 
інвестицій (зокрема, у розвиток вітчизняного 

машинобудування), які є джерелом ефективного розши-
реного оновлення основних засобів і переходу виробни-
цтва на рівень високотехнологічного розвитку. Інвести-
ції в основний капітал у промислово розвинутих країнах 
складають понад 20% від ВВП [5]. Також зрозумілим є і 
той факт, що залучити інвестиції в реальний сектор еко-
номіки в умовах макроекономічної, політичної, соціаль-
ної та військової кризи стає невиповненим завданням, 
навіть з кредитами МВФ, Світового банку, Євросоюзу, 
США тощо. Тим паче, що на фоні пробуксовування ре-
форм, економічних прорахунків, неподоланної корупції 
в Україні, а також зниження темпів зростання еконо-
міки країн Європи через прийняте Британією рішення 
про вихід з ЄС, тренд на надання Україні міжнародної 
фінансової допомоги втрачає популярність.

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна 
зробити висновок, що технічний стан основних засобів 
господарюючих суб’єктів в Україні вкрай незадовільний 
(ступінь зносу основних засобів у 2014 р. склав 83,5 %), 
спостерігається значна зношеність основних засобів у 
всіх галузях економіки, оновлення матеріально-технічної 
бази господарської діяльності здійснюється низькими 
темпами (коефіцієнт оновлення у 2014 р. – 2,2 %). За 
останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у струк-
турі основних засобів у народному господарстві: з 2000 р.  

катастрофічно зменшилося матеріально-технічне забезпе-
чення галузей, що формують економічну безпеку країни.

Критичний стан основних виробничих фондів у 
провідних галузях промисловості, агропромисловому 
комплексі, системах життєзабезпечення; недостатні 
темпи відтворювальних процесів та подолання струк-
турної деформації в економіці є основними загрозами 
національній безпеці України та стабільності в суспіль-
стві, а наявна динаміка стану основних засобів стримує 
процес модернізації економіки та підсилює технологіч-
не відставання від розвинених країн. 

Подолати технічне старіння основних засобів 
можна за допомогою значних інвестицій, але залучення 
їх у реальний сектор економіки в умовах кризового сьо-
годення являє собою величезну проблему.                      
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