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ВСТУП
Одним із важливих напрямів підвищення ефективності суспільного
виробництва в умовах переходу України до ринкових відносин є здійснення
збалансованої економічної політики. Екномічні перетворення в державі спрямовані на
розв’язання конкретних завдань стабілізації та відновлення економічного зростання,
пошук шляхів інтенсифікації виробництва, більш раціональне використання
виробничого потенціалу.
Матеріальною передумовою зростання продуктивності суспільної праці,
збільшення обсягів виробництва сукупного суспільного продукту і національного
доходу України є підвищення ефективності використання основних виробничих
фондів.
Специфіка і труднощі розвитку українського суспільства в посткомуністичну
епоху вимагають постійного і наполегливого опрацювання концептуальних засад
та практичних кроків у реформуванні економіки, впровадженні нетрадиційних
форм і методів оновлення та розвитку виробничої бази підприємств різних форм
власності, модифікації їх основних виробничих фондів. В сучасних умовах
особливо зростає, набуваючи специфічних рис, діяльність вантажного
автотранспорту. Об’єктивно постає проблема ефективного використання його
основних виробничих фондів, які, власне, і досліджуються у даній роботі на
основі статистичних матеріалів про результати діяльності 97 підприємств
вантажного автотранспорту Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської
областей.
Проблема підвищення ефективності використання основних виробничих
фондів вантажного автомобільного транспорту через особливості виробничого
процесу цієї галузі та її роль у розвитку народного господарства України набуває
сьогодні особливої актуальності. Автомобільний транспорт України, зв’язуючи всі
галузі народного господарства в єдиний комплекс, перетворився нині у найбільш
масовий вид транспорту, який за обсягом перевезень вантажів і пасажирів не має
собі рівних. Від його діяльності в значній мірі залежить ефективність роботи всіх
інших галузей народного господарства.
3

Питання ефективного використання основних виробничих фондів є
актуальним, а стосовно підприємств вантажного автотранспорту недостатньо
дослідженим. Опубліковані праці, переважна більшість з яких є принагідними, не
дають підстав робити висновки про вичерпаність задекларованої проблеми. Вченіекономісти (Настенко А., Васіна Т., Бородюк В., Орлов П., Остапенко В.,
Рудченко О., Омельянчик Н., Тютюн М., Супруненко В., Фукс А. та ін.) єдині в
розумінні необхідності її розв’язання, проте усі спроби, здійснені на сьогоднішній
день, не можна вважати достатніми на рівні теорії, а тим більш практики. До того
ж майже всі праці (Благоразумової Н., Бистрицької А., Кривошапова І., Каплана Т.,
Голованенка С., Губіна В., Голобородкіна Б., Попченка Я., Луцкера Г. та інших.) в галузі
вантажного автотранспорту, що донедавна вважались фундаментальними, на
сьогоднішній день певною мірою втратили свою актуальність.
Важливість і актуальність проблеми мобілізації всієї сукупності технічних,
організаційних та економічних заходів щодо підвищення ефективності
використання основних виробничих фондів значно зростає в сучасних умовах.
Перед практикою постають нові завдання, що вимагають розробки та
впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення фондовіддачі.
Нерозробленість питань щодо ефективності використання основних виробничих
фондів вантажних АТП в умовах перехідного періоду, необхідності впровадження
інновацій, диверсифікації методів та засобів управління транспортним процесом є
очевидною. Тому не зважаючи на всі об’єктивні і суб’єктивні чинники підвищення
ефективності використання основних виробничих фондів, з точки зору теорії і
практики поставлена проблема є актуальною і потребує свого розв’язання.
Розроблені у монографії теоретичні питання, що стосуються вдосконалення
класифікації основних фондів, методології побудови головного оціночного
показника роботи вантажного автотранспорту, коефіцієнтів оновлення та вибуття
основних фондів,
способу нарахування амортизації рухомого складу,
систематизації принципів удосконалення транспортного обслуговування мають
певну наукову і практичну цінність. Їх впровадження та використання збагатить
наукову методологію вивчення ефективності використання основних виробничих
фондів, сприятиме прискоренню інноваційних процесів, отриманню більш
достовірних даних про діяльність автомобільного транспорту.
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Виявлені у результаті дослідження резерви можуть бути покладені в основу
екстраполяції і прогнозування зростання фондовіддачі основних виробничих
фондів автомобільного транспорту на перспективу. Коефіцієнти множинної
реґресії дають можливість об’єктивно оцінити виробничу діяльність окремих
АТП, співставити показники фондовіддачі між окремими автогосподарствами, в
цілому по областях чи реґіонах. Разом з тим вони дозволяють виявити ступінь
коливності рівнів фондовіддачі, зумовлених неоднаковою ефективністю
використання наявних виробничих чинників окремими автотранспортними
підприємствами.
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