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ABOUT DETERMINATION OF EFFICIENCY OF STATE 
REGULATION OF CAPITAL REPRODUCTION 

In the article the term «efficiency of state regulation of capital  reproduction»  is substantiated. 
The  approaches  of  different  researchers  to  ratio  between  concepts  of  «efficiency»  and 
«effectiveness» are analyzed. The article  indicates  that  the works of  some authors equate  the 
concepts of «efficiency» and «effectiveness», which in our opinion is explained by characteristics 
of the economic systems in which the study was conducted. 
The  author  proposed  own  method  of  evaluating  effectiveness  of  state  regulation  of  capital 
reproduction based on two approaches – economic and financial. The total effectiveness of state 
regulation of capital  reproduction  is proposed to be determined by  the  integral  index using of 
taxonomic  analysis.  The  argument  in  favor  of  using  this  method  is  that  it  works  with 
multidimensional economic concept that describes a large number of indicators. 
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Постановка проблеми. Як в теорії так і практиці державного регулювання 
відтворення основного капіталу одним із найважливіших питань є визначення критеріїв 
його ефективності. На думку автора цього дослідження, критеріями ефективності 
виступають головні відмінні ознаки й визначальна міра вірогідності пізнання суті процесів, 
пов’язаних з відтворенням основного капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання наукового тлумачення сутності 
ефективності актуальна для наукового доробку таких вчених як: Е. Долана, П. Друкера, М. 
Коробова Л. П. Єщенко, М. Звєрякова, Б. Кваснюка, С. Кірєєва, О. Кундицького, 
І. Крючкоа, В. Мандибура, М. Меламеда, В. Мунтіяна, І. Малого, А. Ревенка, Л. Федулової 
та інших вчених. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є вироблення методики оцінки 
ефективності державного регулювання відтворення основного капіталу. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи походження терміну «ефективність» 
нами встановлено, що він походить від латинського «effectus», що в перекладі означає 
виконання, результат певної причини або дії. У загальному розумінні, ефект — це 
результат, досягнутий від будь-якого заходу. В сучасній економічній літературі 
ефективність виступає як міра раціонального використання різноманітних ресурсів для 
досягнення поставлених цілей як на макро- так і на мікро- рівнях. Хоча зустрічаються 
підходи за якими поняття «ефект» і «ефективність» ототожнюються. Так, зокрема, колектив 
авторів під керівництвом М. Лапигіна під ефективністю розуміє1: 

- конкретний результат (ефективність дії чого-небудь); 
- відповідність результату або процесу максимально можливому, ідеальному або 

                                                      
1 Лапыгин, Ю.Н., Лапыгин, Д.Ю., Лачинина, Т.А. (2005). Стратегическое развитие организации. 
Москва: КНОРУС. 
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плановому; 
- функціональну різноманітність систем; 
- числову характеристику задовільності функціонування; 
- вірогідність виконання цільових установок і функцій; 
- відношення реального ефекту до необхідного (нормативного) ефекту. 
Цікавим, з точки зору нашого дослідження є підхід С. Яшина, який виділяє наступні 

підходи щодо розуміння поняття ефективності1: 
1) ефективність розглядається як відносний показник (ресурсна або цільова 

ефективність); 
2) ефективність визначається через прибуткові методи, що дають абсолютні значення 

показників. В рамках цих підходів використовуються метод дисконтованого грошового 
потоку, метод капіталізації доходів, метод терміну окупності, розрахунок точки 
беззбитковості проекту; 

3) ефективність визначається через прибуткові методи, але розраховується як 
відносний показник – метод індексу прибутковості (індекс прибутковості) і рентабельності 
проекту, метод внутрішньої норми прибутковості (внутрішня норма прибутку, 
рентабельності, повернення інвестицій); 

4) ефективність розглядається як індивідуальний набір фінансових і нефінансових 
показників підприємства (збалансована система показників). 

В загальному ефективність визначається шляхом співставлення отриманих результатів 
із затраченими ресурсами. Отримана величина служить підставою для оцінки доцільності 
проведення заходів, у тому числі тих, які пов’язанні з відтворенням основного капіталу. 
Виходячи із вищесказаного ефективність державного регулювання відтворення основного 
капіталу можна визначити за наступною формулою: 

 
 

,
ярегулюванндержавненаВитрати

ярегулюванндержавногорезультатЕфект
ярегулюванндержавноготьЕфективніс 

 (1) 
 

Як бачимо із наведеної формули (1), у формалізованому вигляді ефективність 
державного регулювання відтворення основного капіталу є відносною величиною. Якщо в 
знаменник даної формули ми відносимо всі ресурси за допомогою яких здійснюється 
відтворення основного капіталу, то в чисельник – результати, до яких призводять ці 
капіталовкладення. В даному випадку особливої актуальності набуває питання 
розмежування понять «ефективності» та «результативності». Це пояснюється тим, що 
використання системи показників результативності вирішує проблему ідентифікації 
витрат, пов’язаних з державним регулюванням відтворення основного капіталу та 
дозволяє більш широко використовувати не фінансові індикатори для характеристики 
діяльності держави. Вирішення поставленого завдання передбачає дослідження думок 
різних вчених стосовно цих понять (табл. 1). 

Наведена таблиця засвідчує, що в працях окремих авторів відбувається ототожнення 
понять «ефективність» і «результативність», що на нашу думку пояснюється 
характеристикою економічних систем в яких проводили дослідження вищеназвані 
науковці. 

                                                      
1 Яшин, С.Н. (2005). Сравнительная оценка совокупного экономико-организационного эффекта 
функционирования предприятий. Экономический анализ: теория и практика, Тернопіль, 6, 8-14. 
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Таблиця 1 
Співставлення понять «ефективність» та «результативність»1 

Трактування поняття 
Автор 

«ефективність» «результативність» 

Е. Долан 
вибір вірних цілей, на яких фокусується 
вся енергія підприємства 

досягнення поставлених цілей 3 
найменшими витратами і помилками 

П. Друкер 
наслідок того, що «правильно 
створюються необхідні речі» 

наслідок того, що «створюються 
необхідні, правильні речі» 

Д. Хан вміння правильно робити намічене вміння правильно намітити, що робити 

М. Мескон,  
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі 

внутрішня ефективність, економічність, 
яка оцінює найкраще використання 
ресурсів 

зовнішня ефективність, яка оцінює 
досягнення цілей підприємства, що 
відображає не лише економічність, але й 
характеризує взаємовідносини з 
зовнішнім середовищем 

А. Д. Шеремет, 
Р.С. Сайфулін 

складна категорія, що характеризується 
результативністю роботи підприємства і 
рентабельністю його капіталу, ресурсів 
або продукції 

величина, що характеризує ступінь 
ділової активності підприємства 

Ю.В. Перевалов, 
І.Е. Гімаді, 
В.В. Добродей 

неоднорідне поняття, що слід 
розглядати в двох аспектах 
1) результативність, 
2) економічність 

ступінь досягнення основних 
поставлених цілей, що характеризується 
кількісними показниками, що 
відображають цілі, без врахування 
економічності їх виконання 

В.В. Ковальов 

відносний показник, що співвідносить 
отриманий ефект з витратами або 
ресурсами, використаними для 
досягнення цього ефекту, один з 
показників оцінки фінансово-
господарської діяльності 

величина, що відображає прибутковість, 
динамічність виконання цілей, 
ефективність використання 
економічного потенціалу, положення на 
ринку цінних паперів 

 
Для усунення дискусійності питання щодо ототожнення понять «ефективність» та 

«результативність» ми підтримуємо тих науковців, які вважають, що найвичерпніше 
визначення цих понять наведене в стандарті ISO:9000:2000, за яким ефективність – це 
співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами, а 
результативність – ступінь реалізації запланованої діяльності і досягнення запланованих 
результатів2. 

Також складність дослідження даного питання полягає в тому, що на сьогодні не існує 
чітких рекомендацій на рахунок того, яка кількість критеріїв має застосовуватись як для 
характеристики ефективності державного регулювання загалом так і державного 
регулювання відтворення основного капіталу зокрема. Найбільш поширеною, в даному 
випадку, є точка зору, яку репрезентує Л. Дмитриченко, і, за якою критерій ефективності 
має відображати необхідність державного регулювання, його оптимальні межі, а також 
реальний ефект від державного впливу на соціально-економічні процеси3. В загальному 
погоджуючись з даною точкою зору, хотілось би зазначити, що процеси, пов’язані з 

                                                      
1 Тищенко, А.Н., Кизим, Н.А., Догадайло, Я.В. (2005). Экономическая результативность 
деятельности предприятий. Xарьков: ИНЖЭК. 
2 Климаш, Н.І. (2009). Науково-теоретичні аспекти сутності понять ефективність та 
результативність. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ, 28, 124-
126. 
3 Дмитриченко, Л.И. (2001). Государственное регулирование экономики: методология и теория. 
Донецк: УкрНТЭК. 
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відтворенням основного капіталу, зазвичай, є каталізатором розвитку суспільного 
виробництва, продуктивних сил тощо. Однак ми не погоджуємось з думкою про те, що 
єдиним критерієм ефективності державного регулювання відтворення основного капіталу є 
показник ВВП, оскільки одна і та ж сама величина ВВП може досягатись при використанні 
різного за структурою, обсягом і якістю основного капіталу. 

Ми висловлюємо думку, що критерії ефективності державного регулювання 
відтворення основного капіталу безпосередньо пов’язані із стадіями відтворювального 
процесу. Крім того, недостатність та обмеженість ресурсів відтворення основного капіталу 
спонукають до систематизації показників, які б з одного боку характеризували ефективність 
державного регулювання відтворення основного капіталу, а з іншого – визначали 
пріоритетні цілі в цьому напрямі. 

Складність формування критеріїв ефективності державного регулювання відтворення 
основного капіталу, на наш погляд, викликана такими чинниками: 

- по-перше, державне регулювання, в залежності від обставин, є чинником прямого 
або опосередкованого впливу на процес відтворення основного капіталу; 

- по-друге, ефективність державного регулювання відтворення основного капіталу в 
великій мірі залежить від суміжних напрямів державної політики, пов’язаної з 
вдосконаленням основних засобів та розвитком науково-технічного процесу; 

- по-третє, узгодженості інтересів на макро- і мікро- рівнях, де з одного боку 
підприємства, як власники основного капіталу, а з іншого – держава, яка одночасно є і 
власником і покупцем основних засобів. 

На основі вищесказаного вважаємо, що ефективність державного регулювання 
відтворення основного капіталу є системною категорією, яка виражає величину достатності 
основних засобів за кількісними і якісними характеристиками на макро- і мікро- рівнях. 
Хоча підхід науковців до цього питання неоднозначний. Так, переважна їх більшість 
переконана у використанні системи натуральних і вартісних показників1. Інші пропонують 
використовувати один узагальнюючий показник економічного ефекту2. Ми вважаємо, що 
ефективність державного регулювання відтворення основного капіталу на макро- рівні 
можна визначити одним узагальнюючим показником, основою для розрахунку якого є 
комплексна система показників ефективності відтворювальних процесів на мікро- рівнях 
тобто стадіях. 

Макроекономічна ефективність державного регулювання відтворення основного 
капіталу має оцінюватися як за окремими стадіями внаслідок суттєвої різниці їх часової 
тривалості і руху форм вартості основного капіталу та і в цілому виходячи із впливу на 
стабільність економічного зростання в країні. У США для цих цілей використовується 
«індикатор відтворювального резерву основного капіталу». Даний показник розраховується 
як відношення фактично нарахованої амортизації в складі собівартості реалізованої 
продукції до початкової вартості основних засобів. На думку окремих економістів, за своєю 
суттю даний показник є ключовим показником ефективності відтворення основного 
капіталу та оцінки державного впливу на нього. Проте його розрахунок у сучасних умовах є 
малоймовірним, оскільки офіційна статистика не подає інформації щодо частки 
амортизаційних відрахувань в собівартості реалізованої продукції. 

Ми підтримуємо думку науковців3, які вважають, що запровадження в практику 
державного регулювання індикатора відтворювального резерву основного капіталу 
дозволить об’єктивно оцінити, координувати і контролювати внутріфазовий і міжфазовий 

                                                      
1 Поддєрьогін, А.М., Білик, М.Д., Буряк, Л.Д. (2005). Фінанси підприємств. Київ: КНЕУ. 
2 Підлісецький, Г.М. (2003). Формування ринків фінансових ресурсів в АПК. Київ: ІАЕ УААН. 
3 Онуфриева, А.С. (2006). Направления государственного регулирования воспроизводства 
основного капитала на стадии незавершенного строительства промышленных объектов в России. 
Экономика. Управление. Культура. Москва, 15, 156-167. 
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стан відтворювальних процесів в галузевому, об’єктно-предметному і часовому розрізі. 
Виходячи з рівня і динаміки вказаного параметра в сукупності з діючими показниками, 
можлива розробка відповідних державних заходів, які б унеможливлювали різноманітні 
негативні процеси, пов’язані з відтворенням основного капіталу. 

Щодо вітчизняної практики, то як зазначалось вище, економічна наука не володіє 
чітко визначеною системою показників щодо оцінки ефективності державного регулювання 
відтворення основного капіталу. Хоча, з метою дослідження процесу експлуатації 
основного капіталу і його взаємодії з іншими факторами виробництва, нею розроблено і 
обґрунтовано економіко-математичні моделі, засновані на застосуванні виробничої функції. 
До переліку цих моделей зокрема відносяться: 

- модель Леонтьєва, яка сформована на основі трьохфакторної виробничої функції і за 
допомогою якої можна встановити обмежений економічний ресурс, що визначає можливий 
обсяг випуску продукції; 

- лінійна двохфакторна модель, що дозволяє визначити пропорції збільшення випуску 
продукції враховуючи збільшення задіяних виробничих ресурсів; 

- степенева модель, на основі виробничої функції Кобба-Дугласа, яка дозволяє 
підтвердити той факт, що використання кожної додаткової одиниці виробничого ресурсу 
при незмінності іншого призводить до зменшення приросту продукції що виробляється; 

- модель, в основу якої покладена степенева виробнича функція, що дозволяє 
зреалізувати принцип росту ефективності виробництва в залежності від його масштабів; 

- динамічна модель на основі виробничої функції Солоу, що дозволяє простежити 
вплив науково-технічного прогресу на збільшення випуску продукції. Дана модель показує, 
що обсяги випуску продукції зростають навіть за умови, коли величина використовуваних 
ресурсів залишається незмінною. 

В цьому напрямі автор статті пропонує власну методику оцінки ефективності 
державного регулювання відтворення основного капіталу на основі двох підходів – 
економічного та фінансового. Суть економічного підходу полягає в оцінці державного 
регулювання відтворення основного капіталу за стадіями відтворювального процесу з 
певною сукупністю показників, які доповнюють один одного і виходом на узагальнюючий 
показник. За основу своїх міркувань ми беремо тезу про те, що лише систематизувавши 
систему показників ефективності державного регулювання відтворення основного капіталу 
за стадіями може об’єктивно і всебічно його характеризувати і запропонувати 
узагальнюючий параметр (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники ефективності державного регулювання відтворення основного 

капіталу 
№ 
п/п 

Показники Характеристика показника Норматив 

Стадія «Впровадження основного капіталу» 

1 Капіталовіддача 

Вартість валової продукції у 
порівняльних цінах 
Середньорічна вартість 
основного капіталу 

Збільшення 

2 Капіталоємність 
Середньорічна вартість 
основного капіталу 
Вартість валової продукції 

Зменшення 

3 
 
Капіталоозброєність 
 

Середньорічна вартість 
основного капіталу 
Середньооблікова 
чисельність працівників 

Збільшення 
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продовження таблиці 2 
№ 
п/п 

Показники Характеристика показника Норматив 

Стадія «Продуктивного використання основного капіталу» 

4 
Коефіцієнт ефективності 
використання основного 
капіталу 

Прибуток від операційної діяльності 
Середньорічна вартість 
основного капіталу 

Збільшення 

Стадія «Відтворення основного капіталу» 

5 
 
Коефіцієнт зростання 
 

Вартість основного капіталу 
на кінець року 
Вартість основного капіталу 
на початок року 

Збільшення 

6 
 
Коефіцієнт оновлення 
 

Вартість введеного 
основного капіталу 
Середньорічна вартість 
основного капіталу 

Збільшення 

7 
 
Коефіцієнт вибуття 
 

Вартість вибулого 
основного капіталу 
Середньорічна вартість 
основного капіталу 

Збільшення 

 
Коефіцієнт сукупного 
відтворення 

Вартість основного капіталу 
що надійшов протягом року 
Вартість основного капіталу 
на початок року 

Збільшення 

8 
Загальна ефективність 
відтворення ОК 

 Збільшення 

 
Так, на нашу думку, ефективність державного регулювання відтворення основного 

капіталу на стадії «Впровадження основного капіталу» вимірюється порівнянням витрат, 
пов’язаних з його формуванням та результатів тобто обсягу випущеної продукції. До 
основних показників тут належать показники капіталовіддачі, капіталоємності та 
капіталоозброєності; на стадії «Продуктивного використання» – коефіцієнт ефективності 
використання основного капіталу (норми прибутку від функціонування основного 
капіталу); на стадії «Відтворення» – коефіцієнти динаміки, оновлення, вибуття та сукупного 
відтворення. 

Найважливішим показником, який характеризує ефективність використання і 
відтворення основного капіталу з позицій державного регулювання на стадії 
«Впровадження основного капіталу» є капіталовіддача, зворотною величиною якої є 
капіталомісткість. У даний час капіталовіддача визначається як вартість валової продукції у 
порівняльних цінах до середньорічної вартості основного капіталу. Вона показує скільки 
продукції отримано з кожної гривні основного капіталу. Цілком погоджуючись з формулою 
даного показника, відзначимо наступне: 

- використання даної формули призводить до отримання результату за рахунок 
використання лише основного капіталу, хоча для виготовлення продукції використовуються 
і інші види ресурсів, за збалансованості яких зміна витрат якогось одного із них у 
вартісному виразі призводить до зміни обсягів реалізації продукції в тій же пропорції; 

- використання у формулі середньорічної вартості капіталу призводить до такого 
парадоксу. У разі, якщо придбання нових основних фондів не відбувається, то внаслідок 
амортизації їх вартість постійно зменшується, що в свою чергу призводить до збільшення 
капіталовіддачі. Це нелогічно, оскільки основні засоби старіють, а віддача від них 
збільшується. Усунення даного недоліку можливе при використанні не середньої вартості 
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основного капіталу, а початкової. 
Ефективність «Продуктивного використання основного капіталу» визначається 

порівнянням результатів від цього використання та витрат. Для цієї цілі найбільш 
доступним і об’єктивним з точки зору державного регулювання є «коефіцієнт ефективності 
використання основного капіталу», який визначається як відношення прибутку від 
операційної діяльності до середньорічної вартості основного капіталу1. В окремих джерелах 
даний показник відомий як «Норма прибутку». 

Ефективність «Відтворення основного капіталу» визначається порівнянням обсягів 
задіяних основних засобів. Для цього доречним є використання коефіцієнтів динаміки, 
вибуття та оновлення. Показник зростання розкриває темпи збільшення або зменшення 
вартості основного капіталу. 

Коефіцієнт сукупного відтворення дає змогу судити про те, яка частка нововведених 
основних засобів використана на просте відтворення, а яка – на розширене. Так, якщо 
основний капітал, що надійшов протягом року, рівний основному капіталу, який вибув 
протягом року, то забезпечується лише просте відтворення основного капіталу. У разі якщо 
основний капітал, що надійшов протягом року, більший за основний капітал, який вибув 
протягом року, то забезпечується лише розширене відтворення основного капіталу. 

Загальну ефективність державного регулювання відтворення основного капіталу ми 
пропонуємо визначити за допомогою інтегрального показника з використанням методу 
таксономічного аналізу, розробленого В’ячеславом Плютою2. Аргументом на користь 
використання даного методу, на нашу думку, є те, що він працює з багатовимірними 
економічними поняттями, які описуються значною кількістю показників. Також 
використання даної методики дозволить вирішити проблему упорядкування багатомірності 
такої категорії, як ефективність державного регулювання відтворення основного капіталу 
відносно нормативного вектору-еталону. Ми переконані, що застосування методу 
таксономії для оцінки ефективності державного регулювання відтворення основного 
капіталу є новим прийомом у наукових розвідках щодо цього питання. 
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