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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах визначальними фактора�

ми економічного зростання на мікрорівні стає
конкурентоспроможність і якість продукції,
рівень виробничої бази, ефективність викори�
стання всіх видів ресурсів.

Високий науково�технічний потенціал та
інтенсифікація діяльності забезпечують не про�
сто приріст прибутку, але й високу його якість,
що свідчить про стійкість бізнесу і його меншу
ризикованість. Однією з найважливіших ресур�
сних складових господарської діяльності тради�
ційно є основні засоби. Від того, які засоби праці
використовуються, який їх стан, інтенсивність
оновлення, якому рівню технічного розвитку
вони відповідають, залежить в кінцевому підсум�
ку результативність діяльності. Важливість да�
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ного активу визначається також тим, що основні
кошти становлять основу вартості виробничої
компанії, часто виступають як заставне забез�
печення кредиту або прибуткове вкладення.

У світлі зазначених нами закономірностей
стає очевидною необхідність постійного моні�
торингу наявності та стану основних засобів,
ефективного управління даними активом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемами щодо ефективного управлін�

ня основними засобами з метою оптимізації
роботи підприємств та економіки в цілому при�
свячена велика кількість наукових робот за�
рубіжних та вітчизняних вчених: О.М. Антіш,
В.В. Хомяков, П.Т. Саблук, Н.А. Карасьова,
М.А. Болюх, В.М. Мельник, В.О. Мец, О.В. Пав�
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ловська, Г.В. Савицька, І.Ю. Приварникова,
В.Г. Андрійчук, В.Я. Амбросов, Л.М. Анічін,
Л.Д. Ревуцький, О.І. Гуторов, Н.В. Довгалюк,
С.М. Євтушенко, О.В. Олійник, О.М. Федорчук,
В.М. Трегобчук, В.Й. Шиян, О.І. Добриніна,
О.І. Ноткіна, Л. Гітмана, О.Г. Ютобол, В. Шар�
па, Н.Р. Домбровська та ін. Названими вченими�
економістами зроблено вагомий внесок у виз�
начення управління основними засобами, але ще
й досі залишається велика кількість дискусійних
та нерозкритих аспектів, щодо створення єди�
ного універсального алгоритму прийняття уп�
равлінських рішень відносно ефективного вико�
ристання основних засобів з метою оптимізації
роботи підприємства та збільшення прибутку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукових досліджень є проведення

обгрунтування методологічних підходів щодо
формування стратегій управління основними за�
собами промислових підприємств з метою їх
ефективного використання та оновлення на
підставі узагальнення теоретичних й методолог�
ічних положень та розробці практичних рекомен�
дацій щодо оптимізації процесів відтворення ос�
новних засобів на промислових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне використання основних засобів

призводить до зменшення потреб у введенні
нових виробничих потужностей при зміні об�
сягу виробництва, а отже, до підвищення при�
бутку підприємства. Поліпшення використан�
ня основних засобів означає також прискорен�
ня їх оборотності, що значною мірою сприяє
вирішенню проблеми скорочення розриву в
термінах фізичного і морального зносу, при�
скорення темпів оновлення основних засобів.

На сучасному етапі розвитку економіки про�
блема підвищення ефективності використання
основних засобів і потужностей підприємств
займає центральне місце. Будь�який господарю�
ючий суб'єкт повинен постійно аналізувати й
оцінювати рух основних засобів: їх склад і
структуру; стан та ефективність використання.

Проводячи аналіз складу, структури та стану
основних засобів необхідно чітко і конкретно по�
значити роль основних засобів у виробничому про�
цесі, чинниках, які впливають на використання
основних засобів. Серед різноманіття методів ана�
лізу ефективності використання основних засобів,
слід виділити методи економічного аналізу, які
сприяють підвищенню ефективності використан�
ня основних засобів підприємства, а також які
сконцентровані на зниження витрат виробництва
і зростання продуктивності праці. Цей підхід зас�

нований на тому, що ефективна оцінка та управл�
іння основними засобами близько пов'язані і з
іншим центральним завданням сучасного періоду
розвитку суспільства — підвищенням якості про�
дукції що випускається, оскільки в умовах ринко�
вої конкуренції швидше реалізується і користуєть�
ся попитом високоякісна продукція.

Надана інформація дозволяє підприємству
виявити шляхи і резерви підвищення ефектив�
ності використання основних засобів, а крім того,
вчасно виявити і скоригувати негативні відхилен�
ня, які в подальшому можуть спричинити серй�
озні наслідки для успішної діяльності підприєм�
ства. Для того щоб визначити, наскільки ефектив�
но те чи інше підприємство розпоряджається ос�
новними засобами, а так само виявити наявні про�
блеми, необхідно проводити аналіз основних за�
собів, який визначить, за якими конкретно напря�
мами треба вести роботу. Відповідно до цього
результати аналізу дають відповідь на питання,
які найдієвіші способи поліпшення управління
основними засобами підприємства в конкретний
період його діяльності.

Будь�яке підприємство, незалежно від його
приналежності до тієї чи іншої організаційно�
правовій формі, володіє основними засобами,
які характеризують його матеріальну базу і
визначають технічний рівень виробництва.

Метою управління основними засобами
підприємства є забезпечення максимально
ефективного використання при мінімальних
витратах на їх утримання та обслуговування.
Завдання управління основними засобами
підприємства є:

— визначення розміру потреби в прирості
основних засобів;

— розробка плану розвитку матеріально�
технічної бази підприємства;

— вибір форми задоволення потреби в при�
рості основних засобів;

— обгрунтування ремонтної політики під�
приємства;

— оптимізація строків експлуатації основ�
них фондів [1].

Політика управління основними засобами
підприємства передбачає постійне здійснення
перегляду наявного складу основних засобів і
порівняння його з отриманими фінансовими
результатами. При цьому використовується це
порівняння з попередніми роками і визначаєть�
ся при якій політиці і при якій структурі вироб�
ничих засобів підприємство працювало найрен�
табельніше і на разі визначаються шляхи опти�
мізації складу виробничих фондів [2].

Розглядаючи еволюцію такої економічної ка�
тегорії як основні засоби, то першим вченим, який
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виділив це поняття, був А.Сміт. У рамках
політичної економії він узагальнив по�
няття основного та оборотного капіта�
лу. На його думку, основний капітал —
це капітал, направлений на поліпшення
землі, купівлю машин та устаткування,
інструментів та інших предметів, які при�
носять дохід, залишаючись у одній і тій
же натурально�речовій формі у одного
власника. Таким чином, управління ос�
новними засобами на підприємстві необ�
хідно розглядати в контексті функціону�
вання основного капіталу [3].

Удосконалення управління ефек�
тивним розвитком і використанням
основного капіталу стало в даний час
однією з найбільш значущих проблем
економічної політики взагалі і про�
мислової політики особливо. Це пов'я�
зано з роллю основного капіталу у
виробничо�технологічному потенціалі
промисловості, його впливом на еко�
номічний прогрес країни в цілому.

Основні концептуальні елементи
системи планування основного капіта�
лу на машинобудівному підприємстві
можуть бути представлені наступним
чином (рис. 1).

У процесі планування основного
капіталу здійснюється збір і обробка
даних на підприємстві, розробляють
різні схеми діяльності, що дозволяють
приймати певні управлінські рішення.

Важливим етапом управління основним ка�
піталом підприємства є прогнозування величи�
ни відтворення основних засобів. Це дозволяє
оцінити тенденцію загальної потреби підприє�
мства в основних засобах для підтримки обсягів
виробництва продукції на рівні платоспромож�
ного попиту з урахуванням динаміки цін на рин�
ку товарів і послуг. Також це дозволяє виз�
начити можливості досягнення стратегічних
орієнтирів за рахунок виявлення потреби в кон�
кретних видах основних засобів [4, c. 10].

Реалізація ефективної стратегії управління
відтворенням і використанням основного ка�
піталу підприємства неможлива без урахуван�
ня фінансової складової господарської діяль�
ності. Наявність різних джерел фінансування
відтворювального процесу, які відносяться як
до власних коштів підприємства, так і до пози�
кових, сформовані умови їх залучення і мож�
ливі тенденції зміни, все це дозволяє здійснити
теоретичне обгрунтування підходів до побудо�
ви ефективної схеми фінансування інвестицій�
них вкладень в основний капітал підприємства.

Для оцінки і контролю дієвості прийнятих
рішення в галузі управління основним капіта�
лом підприємства використовується відповід�
на система аналітичних показників. Діагности�
ка процесу відтворення і використання основ�
ного капіталу підприємства за допомогою такої
системи аналітичних показників дозволить
відстежувати зміни в економічній системі та
своєчасно вносити корективи у разі її незадо�
вільного розвитку.

Розроблені теоретичні положення дозволя�
ють сформувати ефективну ланку управління
основним капіталом, реалізація якої призведе
до досягнення сформульованої підприємством
цілі та місії діяльності.

Етапи і заходи по управлінню основними
засобами подано на рисунку 2.

Ефективність управління основними засо�
бами знаходить відображення у:

— збільшенні виробництва продукції;
— поліпшенні її якості;
— підвищенні продуктивності праці;
— зниженні витрат виробництва.

Рис. 1. Основні елементи системи планування
основного капіталу на машинобудівному підприємстві

Розроблено автором.
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Результативність управління основ�

ними засобами при рівності інших умов
визначається структурою і якістю вкла�
день, організацією та інтенсивністю ви�
користання. Останні, в свою чергу, зале�
жать від рівня підготовки кадрів та еко�
номічних умов [5, c. 8].

Ефективність управління основними
засобами залежить також від їх техніч�
ного стану, ступеня оновлення і зносу.
Високий ступінь зносу і поганий техні�
чний стан призводять до зниження фон�
довіддачі. І навпаки, своєчасне оновлен�
ня основних фондів шляхом придбання,
будівництва нових, реконструкції та ре�
монту старих об'єктів сприяє підвищен�
ню продуктивності їх використання.

Ефективне управління основними
засобами машинобудівного підприєм�
ства досягається збалансованістю всіх
факторів виробництва, впровадженням
інтенсивних технологій на всіх стадіях
виробництва продукції.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження показало, що

управління основними засобами на підприємстві
необхідно розглядати в контексті функціонуван�
ня основного капіталу. Важливим етапом управл�
іння основним капіталом підприємства є прогно�
зування величини відтворення основних засобів.
Це дозволяє оцінити тенденцію загальної потре�
би підприємства в основних засобах для підтрим�
ки обсягів виробництва продукції на рівні платос�
проможного попиту з урахуванням динаміки цін
на ринку товарів і послуг. Також це дозволяє виз�
начити можливості досягнення стратегічних орі�
єнтирів за рахунок виявлення потреби в конкрет�
них видах основних засобів. В цілому ефективність
управління основними засобами знаходить відоб�
раження у збільшенні виробництва продукції, пол�
іпшенні її якості, підвищенні продуктивності праці,
зниженні витрат виробництва.
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Рис. 2. Алгоритм управління основними засобами
машинобудівних підприємств


