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Сучасний стан основних виробничих фондів (ОВФ) України 

характеризується фізичним та моральним зносом, що негативно впливає 

на стабілізацію економіки в країні та здійснює негативний вплив на 

довкілля. 

Як відомо, у повсякденній практиці основні фонди багаторазово 

обслуговують виробничий процес, перебуваючи весь час у сфері 

виробництва. Машини, обладнання, будівлі та інші елементи основних 

фондів у процесі виробництва не змінюють своєї натуральної форми, а 

багаторазово беруть участь в обробці предметів праці з метою 

виготовлення необхідної продукції. 

Відтворення ОВФ відбувається в безперервному процесі 

здійснення різних його взаємозв'язаних форм: ремонту, технологічної та 

технічної модернізації, заміни окремих елементів засобів праці, а також 

спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів. Необхідною 

передумовою нормального перебігу процесів відтворення є постійний 

облік ступеня зносу та амортизації основних фондів. В цих умовах, 

особливо гостро постає питання щодо створення екологічно 

орієнтованого комплексу заходів, що забезпечать вирішення проблем 

зношення основних виробничих фондів. 

В нинішніх умовах коефіцієнт зносу ОВФ у більшості галузях 

дорівнює 60-75 %. Слід відмітити, що стратегічною метою для 

економічного та сталого розвитку держави має бути зменшення 

екологічного навантаження, внаслідок модернізації ОВФ країни. 

Тому, для дотримання основ екологічно сталого розвитку є 

вирішення ряду проблем: 

1)  впровадження та розвиток новітніх технологій; 

2)  модернізація обладнання, та великі витрати на її реалізацію. 

Таким чином, актуальність даного питання, потребує пошуку 

шляхів забезпечення стабільного відновлення ОВФ України. 

Одним із оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей, має 

стати створення потужних «підвалин» для модернізації застарілих 

виробничих потужностей, де важливим джерелом фінансування в умовах 

світової глобалізації є іноземні інвестиції. На мікрорівні необхідно 

забезпечити стійку основу, задля формування відновлення 

інфраструктури, що дасть змогу підвищити ефективність використання 

основних фондів та сформувати позитивний імідж підприємства. 



Як відомо, процес оновлення виробництва тривалий, тому 

надзвичайно важливо на першому етапі, зосередити увагу на ефективному 

використанні наявного економічного потенціалу та розробити технічні, 

організаційні та економічні заходи щодо підвищення ефективності 

використання основних виробничих потужностей підприємства (рис. 1), 

що будуть виступати першим поштовхом на шляху до екологічно сталого 

розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні заходи з підвищення ефективності використання 

ОВФ в контексті сталого розвитку підприємств 

Тому, для оптимізації механізму забезпечення модернізації 

виробництва введемо функціонал підвищення ефективності ОВФ, який 

можна представити наступним чином: 

Е = f (Тз; Оз; Ез), 

де Тз - це технічні заходи з підвищення ефективності використання 

ОВФ підприємства; 

Оз - організаційні заходи для зростання ефективності використання 

виробничих потужностей підприємства; 

Ез - економічні заходи для модернізації ОВФ. 

Таким чином, на сьогодні одним із пріоритетних завдань у 

розв’язанні проблем сталого розвитку підприємств, має бути модернізація 

діючого обладнання, відповідна матеріальна, економічна, нормативна та 

організаційна база для його забезпечення. В результаті реалізації 

поставлених завдань на підприємстві підвищується його екологічний 

імідж, що, в свою чергу, призводить до покращення стану навколишнього 

природного середовища 
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