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ВСТУП
На сучасному етапі функціонування сіль�

ськогосподарських підприємств постає пробле�
ма нестачі основних виробничих фондів. Аку�
мулювати додаткові кошти для оновлення та
відтворення засобів праці сільськогосподарсь�
ких підприємств не є можливим, тому одним з
джерел підвищення рівня виробничого проце�
су та максимізації прибутків є визначення ре�
зервів збільшення фондовіддачі та зменшення
фондомісткості сільськогосподарської продук�
ції. Результати дослідження даної проблеми
опубліковані у роботах таких видатних вчених,
як О.О. Гетьман, Г.М. Підлісецький, І.Й. Дорош,
О.М. Голованов, О.І. Дацій, Н.В. Добіжа та
інших. Дослідивши показники забезпеченості
та ефективності використання основних вироб�
ничих фондів, можна прийти до висновку, що в
умовах ринкових відносин актуалізується пи�
тання підвищення ефективності використання
основних виробничих фондів.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена визначенню факторів, які впливають на ефективність використання ос�
новних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств. Головна увага приділяється прове�
денню кореляційно�регресійного аналізу для визначення помітного та слабкого зв'язку між показни�
ками, що вивчаються.

The article is devoted determination of factors which influence on efficiency of the use of capital
production assets of agricultural enterprises. Main attention is spared to realization of cross�correlation�
regressive analysis for determination of noticeable and weak connection between indexes.

Ключові слова: основні виробничі фонди, кореляційно�регресійний аналіз, фондовіддача,
фондомісткість.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статі є дослідження факторів

впливу на підвищення ефективності викорис�
тання основних виробничих фондів за допомо�
гою визначення зв'язку між показниками ефек�
тивності використання основних виробничих
фондів сільськогосподарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Показники фондовіддачі та фондомісткості

відіграють важливу роль при визначенні ефек�
тивності використання основних виробничих
фондів, але надавати наведеним показникам
значимість головного критерію неправомірно.
Це пов'язано з тим, що на рівень фондовіддачі
впливає багато факторів, серед яких цінові спів�
відношення одиниці окремих видів продукції,
ринкова ціна на сільськогосподарську продук�
цію протягом року різна (так, безпосередньо
при збиранні врожаю ціна на зерно висока,
потім відбувається стабілізація цін — сільсько�
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господарські виробники продають зерно за
дещо нижчими цінами, що спричинено високою
пропозицією; і вже коли загальна маса врожаю
продана, ціна на зерно поступово зростає, що
безпосередньо пов'язано зі зберіганням про�
дукції рослинництва та закупівлею зерна дер�
жавою), обсяг виробленої продукції зістав�
ляється з вартістю основних виробничих фон�
дів, які були придбані у різні строки. В.К. Гарка�
вий визначає, що "недоліки окремих видів ос�
новних виробничих фондів позначаються на ви�
користанні інших їх видів, виробництві та збе�
реженні продукції" [1, c. 259], тобто відбуваєть�
ся віддача окремих видів основних виробничих
фондів різна.

Для вирішення цього питання визначимо
вплив економічно пов'язаних показників на
сільськогосподарських підприємствах Дніпро�
петровської області за допомогою кореляцій�
но�регресійного аналізу, за результатами яко�
го визначено тісноту зв'язку між даними чин�
никами та його форму (табл. 1).

Для визначення оптимального кореляційно�
регресійного рівняння виключимо з розра�
хунків сильний та помірний зв'язок, оскільки
дані показники знаходяться в прямій або обер�
неній залежності один від одного. Увага при
досліджені буде спрямована на визначення
слабкого та помірного зв'язку при визначенні
впливу обсягів певного виду основних вироб�
ничих фондів на показники ефективності вико�
ристання основних виробничих фондів.

При проведеному аналізі результативними
показниками є фондозабезпеченість, фондо�
віддача, фондомісткість та фондоозброєність,
тому розрахуємо рівняння регресії з помітним
або слабким зв'язком для кожного показника
(табл. 2).

На підставі отриманих даних, оптимальні
рівняння регресії будуть мати такий вигляд:

— при використанні х3, х6 та х9 у одному
рівнянні.

У
х
 = 1572,16+0,09*х3+3,75*х6  (1),

дане рівняння має міру визначеності R2 =0,26,
що свідчить те, що фондозабезпеченість на 26%
залежить від кількості транспортних засобів та
площі, яку вони обробляють;

— при використанні х3,х6 та х12 у одному
рівнянні.

У
х
 = 0,59+3,21*х3+0,01*х6 (2),

дане рівняння має міру визначеності R2 =0,22,
що свідчить про помітний зв'язок при зміні дос�
діжуваних факторів на результативну ознаку,
у той час коли наявність пасивної частини ос�
новних виробничих фондів не впливає на фон�
довіддачу (табл. 1);

— при використанні х2,х6 та х13 у одному
рівнянні.

У
х
 = 59,55+0,002*х3+0,05*х6 (3),

дане рівняння має міру визначеності R2 = 0,11,
що показує досить слабку залежність фондо�
озброєності від зміни вартості активної части�
ни основних виробничих фондів.

Виходячи з вищеприведеного дослідження,
маємо два рівняння регресії (1 та 2), які більш за
інші відповідають прямій початкових даних. З
цього можна зробити висновок, що наявність
активної частини основних виробничих фондів
на 22—26% впливає на фондозабезпеченість та
фондовіддачу сільськогосподарської продукції.

Враховуючи залежність отримання валової
продукції від використання активної або пасив�
ної частини основних виробничих фондів, а та�
кож те, що при використанні активної частини
рівень прибутку зростає, доцільно впровадити
коефіцієнт задіювання активної частини основ�
них виробничих фондів, який буде розрахову�
ватись як співвідношення вартості фактично
використовуваних у виробництві машин, облад�
нання й транспортних засобів до загальної вар�
тості машин, обладнання та транспортних за�
собів, які є в наявності на підприємстві, але які
не використовуються у діяльності.

КаОВФ = 
ОВФа

ОВФзфа
Σ

 (4),

де ОВФзфа — вартість активної частини
основних виробничих фондів, які фактично
використовуються у діяльності сільськогоспо�
дарських підприємств;

— ОВФа — вартість основних виробничих
фондів, які знаходяться на підприємстві.

Зважаючи на достатньо велику вартість ос�
новних виробничих фондів сільськогосподарсь�
ких підприємств, більша частина фондів знахо�
диться у неробочому стані. Даний показник дасть
змогу виявити резерви для оновлення або відтво�
рення активної частини основних виробничих
фондів, що створить передумови до більш раціо�
нального та ефективного використання виробни�
чо�технічної бази підприємств. Також це надасть
можливість розраховувати фактичні показники
ефективності використання основних виробни�
чих фондів, що у наш час неможливо внаслідок
об'єднання техніки, яка працює, та техніки, яка
знаходиться у ремонті, у єдину групу — групу
активної частини основних виробничих фондів.

Для підвищення фондовіддачі при сталому
рівні фондозабезпеченості необхідне збіль�
шення темпів росту виробництва продукції. Для
цього необхідне вдосконалення структури ос�
новних виробничих фондів, яке в даному випад�
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ку буде виступати фактором росту ефектив�
ності виробництва. Тому нині зростає акту�
альність питання щодо постачання аграрному
сектору технічних засобів, реконструкції та
оновлення вже діючих основних виробничих
фондів. При вирішені даного питання необхід�
но враховувати особливості сільськогоспо�
дарських підприємств. Вони полягають в тому,

що, на відміну від деяких інших
підприємств, у сільському гос�
подарстві в більшості випадків,
певний продукт виробляється
на даному підприємстві. Тому
в кожному господарстві пови�
нен бути сформований повний
набір засобів виробництва, які
беруть участь у створені певно�
го продукту. Це, в свою чергу,
вимагає дотримання суворої
пропорційності в структурі ос�
новних виробничих фондів,
тобто формування їх опти�
мальної структури.

Для визначення фондовід�
дачі розрахуємо одночасно
вплив двох факторів за допо�
могою індексного аналізу, що
дозволить визначити вплив
кожного фактора на зміну ре�
зультативного показника у

відносному та у абсолютному виразі.
Для цього використаємо показники, які еко�

номічно пов'язані, а саме: валову продукцію та
середньорічну вартість основних виробничих
фондів (табл. 3).

Валова продукція та середньорічна вартість
основних засобів у 2009 році порівняно з 2005
роком фактично зросла (на 12,6% та 35,4%

відповідно). Підвищення вар�
тості основних виробничих
фондів пов'язане з впровад�
женням новітніх технологій та
оновленням матеріально�техн�
ічної бази сільськогосподарсь�
ких підприємств Дніпропет�
ровської області, що, у свою
чергу, призвело до продуктив�
нішого виробництва валової
продукції.

Зменшення фондовіддачі
більш ніж на 16%, або на 24,3
грн. у розрахунку на 100 грн.
вкладених коштів, відбулося за
рахунок значного збільшення
вартості основних виробничих
фондів (на 1385,0 грн.), у той
час коли збільшення валової
продукції було не таким знач�
ним (лише на 709,4 грн.).

При підрахунку індексу
фондовіддачі залежно від вало�
вої продукції обчислюємо абсо�
лютний приріст продукції, для
чого використовуємо показни�

Таблиця 3. Динаміка зміни валової продукції
та фондовіддачі сільськогосподарських підприємств

Дніпропетровської області*

*Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики
Дніпропетровської області

Вихідні дані 

Середньорічна вартість основних засобів, млн грн. 
2005 Ф0 3915,0 
2009 Ф1 5300,0 

Валова продукція, млн грн. 
2005 В0 5651,8 
2009 В1 6361,2 

Розрахункові дані 

Індивідуальні 
індекси 

Сереньорічна вартість основних 
засобів 

грн. Ф1 - Ф0 1385,0 
% Ф1 / Ф0 135,4 

Валова продукція грн.  709,4 
%  112,6 

Фондовіддача в розрахунку на 100 грн., грн. 
2005 Фв0 144,4 
2009 Фв1 120,0 
Умовно Фву 162,5 

Фондовіддача 
грн. Фв1 - Фв0 -24,3 
% Фв1 / Фв0 83,1 

За рахунок 
валової продукції 

грн. Фв1 - Фву -42,5 
% Фв1 / Фву 73,9 

Таблиця 4. Динаміка зміни площі сільськогосподарських угідь
та фондозабезпеченості сільськогосподарських підприємств

Дніпропетровської області*

*Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики
Дніпропетровської області

Вихідні дані 

Середньорічна вартість основних засобів, млн грн. 
2005 Ф0 3915,0 

2009 Ф1 5300,0 

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 
2005 П0 1696,9 

2009 П1 1489,2 

Розрахункові дані 

Індивідуальні 
індекси 

Середньорічна вартість основних 
засобів 

грн. Ф1 - Ф0 1385,0 

% Ф1 / Ф0 135,4 

Площа сільськогосподарських угідь, 
тис. га 

грн. П0 -207,7 

% П1 87,8 

Фондозабезпеченість в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, грн. 

2005 Фв0 230,7 

2009 Фв1 355,9 

Умовно Фву 312,3 

Фондозабезпеченість 
грн. Фв1 - Фв0 125,2 

% Фв1 / Фв0 154,3 

За рахунок 
площі сільськогосподарських угідь 

грн. Фв1 - Фву 43,6 

% Фв1 / Фву 113,9 
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ки базисного (тобто 2005 року)
для валової продукції та показ�
ники 2009 року для середньорі�
чної вартості основних вироб�
ничих фондів. Згідно даних
табл. 3 видно, що у 2009 році по�
рівняно з 2005 роком відбу�
вається зниження обсягу отри�
маної валової продукції на 42,5
грн., або на 26,1%. Проведемо
дослідження фондозабезпече�
ності, для чого використаємо
показники, які економічно по�
в'язані, а саме: площу сільсько�
господарських угідь та серед�
ньорічну вартість основних ви�
робничих фондів (табл. 4).

Площа сільськогосподар�
ських угідь у 2009 році порівня�
но з 2005 роком знизилась на
12,2%, або на 207,7 тис. га, у той
час коли середньорічна вар�
тість основних засобів збіль�
шилась на 35,4%.

Дана ситуація призвела до
збільшення фондозабезпече�
ності більш ніж на 50%, або на 125,2 грн. у роз�
рахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.
При підрахунку індексу фондозабезпеченості
залежно від площі сільськогосподарських угідь
можна зробити висновок, що при сталому зна�
чені площі сільськогосподарських угідь фондо�
забезпеченість збільшиться на 13,9% або на 43,6
грн. на 100 га сільськогосподарських угідь.

Середньорічна чисельність працівників має
тенденцію до зниження (табл. 5). У 2009 році
кількість працюючих зменшилась на 29,5% по�
рівняно з 2005 роком.

Це пов'язано зі зниженням потреби у ро�
бочій силі у зв'язку зі зменшенням площі
сільськогосподарських угідь та покращенням
матеріально�виробничої бази, тобто більшість
праці стає автоматизованою. Дана ситуація
спричинила збільшення фондоозброєності на
55,8 грн. на одного працівника, або на 91,9%.

Проводячи дослідження індексу фондооз�
броєності залежно від середньорічної чисель�
ності працівників, використовуємо показник
середньорічної вартості основних засобів 2009
року та показник середньорічної чисельності
працівників 2005 року. Отримане значення по�
казує, що при базовій чисельності працівників
фондоозброєність збільшиться на 34,3 грн. (або
на 41,8%), що на 21,5 грн. менше, ніж при вико�
ристанні звітного показника середньорічної чи�
сельності працівників.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження щодо підвищення

ефективності використання основних вироб�
ничих фондів сільськогосподарських
підприємств показують, що на ефективність
виробництва сільськогосподарської продукції
впливає наявність активної частини основних
виробничих фондів. Враховуючи цю залеж�
ність, нами було запропоновано коефіцієнт за�
діювання активної частини основних виробни�
чих фондів, який надасть змогу виявити наявні
резерви для оновлення та відтворення актив�
ної частини основних виробничих фондів. У
процесі роботи також був проведений індекс�
ний аналіз взаємопов'язаних показників на ре�
зультативну ознаку, в результаті якого вияв�
лено, що протягом досліджуваного періоду
валова продукція та вартість основних вироб�
ничих фондів сільськогосподарських підпри�
ємств поступово зростає, але фондовіддача у
2009 році поступово зменшується, що спричи�
нено нерівномірним зростом валової про�
дукції та середньорічної вартості основних
виробничих фондів.
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Таблиця 5. Динаміка зміни середньорічної чисельності
працівників та фондоозброєності сільськогосподарських

підприємств Дніпропетровської області*

*Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики
Дніпропетровської області.

Вихідні дані 

Середньорічна вартість основних засобів, млн грн. 
2005 Ф0 3915,0 

2009 Ф1 5300,0 

Середньооблікова чисельність працівників, тис. осіб 
2005 Ч0 64,5 

2009 Ч1 45,5 

Розрахункові дані 

Індивідуальні 
індекси 

Середньорічна вартість основних 
засобів 

грн Ф1 - Ф0 1385,0 

% Ф1 / Ф0 135,4 

Середньооблікова чисельність 
працівників, тис. осіб 

грн Ч0 -19,0 

% Ч1 70,5 

Фондоозброєності в розрахунку на 100 га 
сільськогосподарських угідь, грн. 

2005 Фв0 60,7 

2009 Фв1 116,5 

Умовно Фву 82,2 

Фондоозброєність 
грн Фв1 - Фв0 55,8 

% Фв1 / Фв0 191,9 

За рахунок 
середньорічної чисельності робітників 

грн Фв1 - Фву 34,3 

% Фв1 / Фву 141,8 


