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Аналіз динаміки необоротних активів – необхідна компонента комплексного 

аналізу стану та ефективності використання необоротних активів. У 

послідовному логічно ранжированому ланцюжку напрямків проведення аналізу 

необоротних активів аналіз їх динаміки, як правило, стоїть на першому місці [1]. 

Аналіз ряду динаміки дозволяє виявити тенденції та закономірності розвитку 

досліджуваного явища або процесу, в результаті чого забезпечується його 

прогнозованість. У свою чергу, прогнозованість є однією з необхідних 

компонент сталого розвитку [2]. У таблиці 1 і на рисунку 1 представлена 

динаміка вартості необоротних активів українських підприємств, що надають 

послуги з тимчасового розміщування й організація харчування (КВЕД І) [3]. 

 

Таблиця 1. 

Ряд динаміки необоротних активів українських підприємств, що надають 

послуги з тимчасового розміщення та організації харчування (КВЕД І) 
Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Необоротні активи українських 

підприємств КВЕД І, млн. грн. 

19958,6 21995,9 24601,9 29521,5 30444,7 

 

Рисунок 1. Графічне представлення динаміки необоротних активів 

українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення та 

організації харчування (КВЕД І) 
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Як бачимо, в 2015-2019 роках має місце безперервне зростання даного 

показника, однак швидкість росту в різні періоди різна. Так, наприклад, період 

2017-2018 роки характеризується прискореним зростанням вартості 

необоротних активів, однак слідом за цим (2018-2019 роки) настав період 

істотного уповільнення. 

Поряд з графічним розвідувальним аналізом, розрахунок абсолютних і 

відносних показників порівняння рівнів динамічного ряду дозволяє сформувати 

попередні судження про тенденції та закономірності розвитку досліджуваного 

явища. При вивченні динамічних рядів будемо використовувати такі позначення: 

 – початковий рівень динамічного ряду; 

 – -й рівень динамічного ряду; 

 – завершальний рівень ряду; 

 – кількість рівнів ряду. 

Основними показниками, що описують порівняння рівнів ряду динаміки, є: 

абсолютний приріст; темп зростання; темп приросту; коефіцієнт зростання; 

коефіцієнт випередження. У таблиці 2 наведені показники абсолютного 

приросту і темпів зростання необоротних активів українських підприємств, що 

надають послуги з тимчасового розміщення та організації харчування (КВЕД І). 

 

Таблиця 2. 

Показники абсолютного приросту і темпів зростання необоротних активів 

українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення та 

організації харчування (КВЕД І). 
Роки Необоротні 

активи 

українських 

підприємств 

КВЕД І, 

млн. грн. 

Абсолютний 

приріст 

базисний

 

Абсолютний 

приріст 

ланцюговий 

 

Темп зростання 

базисний, % 

 

Темп зростання 

ланцюговий, % 

 

2015 19958,6 – – – – 

2016 21995,9 2037,3 2037,3 110,208 110,208 

2017 24601,9 4643,3 2606,0 123,265 111,848 

2018 29521,5 9562,9 4919,6 147,914 119,997 

2019 30444,7 10486,1 923,2 152,539 103,127 

 

Як видно з таблиці 2, ланцюговий темп зростання в період 2015-2018 роки 

демонструє зростання, проте в період 2018-2019 роки ми бачимо найнижче зі всіх 

розглянутих нами значення ланцюгового темпу зростання необоротних активів 

українських підприємств, що надають послуги з тимчасового розміщення та 

організації харчування (КВЕД І). Уповільнення швидкості росту можна 

розглядати як випереджаючий індикатор можливого падіння в наступні періоди 

абсолютних значень вартості необоротних активів української індустрії 

гостинності. 

Таким чином, аналіз тенденцій надає менеджменту підприємств можливість 

своєчасно внести корективи в стратегію управління необоротними активами. 
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