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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Стабільність функціонування будівельних
підприємств значною мірою залежить від за!
стосування ефективних інструментів управлі!
ння. Їх реалізація потребує використання ши!
рокого масиву інформації, можливість форму!
вання якої з'являється за умови створення на!
лежного обліково!аналітичного забезпечення
розвитку ринку будівельних послуг.

Недостатній рівень достовірності та своє!
часності інформації, належної аналітичної об!
робки даних про факти здійснення окремих
операцій щодо переміщення, безпосереднього
використання, технічного обслуговування,
відновлення (ремонту) та поліпшення експлу!
атації основних засобів перешкоджає прийнят!
тю виважених управлінських рішень для забез!
печення конкурентоспроможності будівельних
підприємств. Тому з метою формування адек!
ватних інформаційних потоків для забезпечен!
ня сучасних потреб менеджменту у будівельній
галузі, ці проблеми слід негайно вирішити. Крім
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того, нагальною є розробка рекомендацій щодо
вдосконалення організаційних і методичних
положень обліково!аналітичного забезпечен!
ня процесу експлуатації основних засобів бу!
дівельних підприємств на основі вдосконален!
ня формування, накопичення, передачі, оброб!
ки, зберігання й використання облікових, ана!
літичних і контрольних даних про операції з ос!
новними засобами у процесі прийняття управ!
лінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження проблем
зробили такі вітчизняні вчені, як М.І. Бондар,
Ф.Ф. Бутинець, О.М. Галенко, С.Ф. Голов, Д.О. Гри!
цишен, Н.О. Гура, Г.М. Давидов, Й.Я. Даньків,
В.В. Євдокимов, А.Г. Загородній, М.М. Зюко!
ва, Г.А. Велш, В.В. Ковальов, Р.Н. Нідлз, Я.В. Со!
колов, Р.Н. Холт, Дж.К. Ван Хорн, А.Д. Шере!
мет, Д.Г. Шорт.

Віддаючи належне значущості попередньо!
го доробку дослідників із цих питань, слід ви!
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знати, що окремі аспекти теорії, методики та
організації обліку й аналізу процесу експлуа!
тації основних засобів є недостатньо розроб!
леними і потребують подальших досліджень,
спрямованих на їх удосконалення і розвиток з
огляду на організаційно!технологічні особли!
вості будівельних підприємств.

Науковий та практичний інтерес до цих пи!
тань зумовлений потребою формування ефек!
тивної системи обліково!аналітичного забезпе!
чення процесу експлуатації основних засобів
у межах виокремлених його технологічних
складових як окремих заходів з метою підго!
товки достовірної облікової та аналітичної ін!
формації для поліпшення використання об'єк!
тів основних засобів, зниження витратності їх
утримання, оптимізації податкових розра!
хунків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження методичних

засад процесу експлуатації основних засобів.
 Відповідно до поставленої мети сформу!

льовано наступні завдання:
— визначити економічну сутність процесу

експлуатації основних засобів будівельних
підприємств;

— дослідити організацію інформаційно!об!
лікових потоків управління процесом експлу!
атації основних засобів будівельних підпри!
ємств.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вважливим у вирішенні проблем якісних
досліджень є проведення лексичного аналізу,
при цьому економічна лінгвістика не висуває
спеціальних вимог до виявлення сутності пев!
них понять [3, с. 113]. Для обгрунтування еко!
номічної сутності — процесу експлуатації ос!
новних засобів будівельних підприємств роз!
глянемо суть складових такого поняття в гно!
сеологічно!лінгвістичному аспекті. Так, згідно
з Великим тлумачним словником української
мови:

— процес — це послідовна зміна станів або
явищ, яка відбувається закономірним поряд!
ком; хід розвитку чого!небудь; сукупність по!
слідовних дій, засобів, спрямованих на досяг!
нення певного наслідку [4, с. 1179];

— експлуатація — систематичне викорис!
тання людиною продуктивних сил [4, с. 341].

Екстраполюючи наведені вище поняття та
їх змістові характеристики в площину дослід!
жуваної проблеми, із врахуванням галузевих
особливостей діяльності будівельних підпри!

ємств і нормативно!правових актів, можна
сформулювати авторський підхід до визначен!
ня сутності процесу експлуатації основних за!
собів будівельних підприємств, а саме:

— це корисне використання об'єктів основ!
них засобів у господарській діяльності протя!
гом певного періоду, яке призводить до транс!
формації вартісних та якісних характеристик
основних засобів і, як наслідок, зумовлює не!
обхідність проведення технічного огляду й об!
слуговування, ремонтів та поліпшень для досяг!
нення статутних цілей підприємства.

Визначення самого поняття — процес екс!
плуатації основних засобів наводять у своїх
працях дуже мало авторів. Так, науковці, ха!
рактеризуючи суть поняття — експлуатація
основних засобів, пишуть, що це процес корис!
ного використання основних засобів у вироб!
ничій діяльності підприємства протягом певно!
го терміну та понесення витрат на їхній ремонт,
модернізацію, добудову, заміну окремих час!
тин та обслуговування. Однак понесення вит!
рат на їх ремонт, модернізацію, добудову, зам!
іну окремих частин та обслуговування не ха!
рактеризує суть поняття, а є об'єктивним на!
слідком експлуатації основних засобів, що по!
в'язано із необхідністю поліпшення основних
засобів для доведення до стану, в якому вони
можуть приносити економічні вигоди суб'єкту
господарювання.

Проблемним є питання визначення не тіль!
ки економічної сутності самого терміна — про!
цес експлуатації основних засобів, але і його
інтерпретації в обліково!аналітичній системі
управління через розкриття об'єктивних нас!
лідків експлуатації, а саме зносу.

 Знос — це втрата основними засобами
їхньої споживчої вартості, що є невід'ємною
стороною процесу перенесення їхньої вартості
на створюваний за їх допомогою продукт. При
цьому можна виділити такі типи зносу:

— фізичний знос основних засобів, які бе!
руть активну участь під час виконання будівель!
но!монтажних робіт, при цьому його величина
залежить від обсягу виконаних робіт;

— фізичний знос основних засобів, які тим!
часово не використовуються, наприклад, пере!
буваючи на консервації; при цьому його вели!
чина залежить від терміну та умов зберігання
таких основних засобів;

— моральний знос основних засобів, поява
якого пов'язана із науково!технічним прогре!
сом.

У результаті зносу відбувається роздвоєн!
ня основних засобів: вартісна частина зали!
шається пов'язаною з натуральною формою,
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інша ж відокремлюється від них в аморти!
заційній частці. Знос є фізичним наслідком ек!
сплуатації основних засобів, який завдяки об!
ліковим інструментам інтерпретується в еконо!
мічне явище — амортизацію як джерело відтво!
рення основних засобів. Деякі науковці зазна!
чають, амортизація, безперечно, суто фінансо!
вий, а не матеріальний процес.

Всі наведені типи зносу, будучи об'єктивним
наслідком процесу експлуатації основних за!
собів, зумовлюють необхідність відтворення
останніх і відображення таких процесів у об!
ліково!аналітичній системі управління. При
цьому відтворення може відбуватися як у
простій, так і в розширеній формі.

З огляду на предмет нашого дослідження та
на те, що на законодавчому рівні таке поняття,
як відтворення основних засобів, не закріпле!
не, розглянемо, в чому полягає його суть за!
лежно від форми його здійснення:

— просте відтворення — це оновлення
(відновлення) основних засобів шляхом здійс!
нення їх ремонтів і технічного обслуговування
щодо тих об'єктів, які перебували у безпосеред!
ньому використанні на підприємстві, у якому
вони були морально та фізично зношені;

— розширене відтворення — це таке онов!
лення (відновлення) основних засобів, яке пе!
редбачає якісне та кількісне розширення дію!
чих основних засобів за рахунок їх поліпшень
та здійснення капітальних інвестицій. Однак
кризові явища в економіці країни та на підприє!
мствах будівельної галузі зокрема обмежують
можливості останніх у розширеному відтво!
ренні матеріально!технічної бази, оскільки
воно пов'язане з великими капітальними вкла!
деннями.

Узагальнення результатів дослідження вче!
них свідчить про те, що деякі автори ототож!
нюють такі поняття, як відтворення та оновлен!
ня, інші ж наповнюють їх різним змістом.

Отже, внаслідок здійснення процесу експ!
луатації основних засобів останні фізично та
морально зношуються, що зумовлює не!
обхідність їх простого та розширеного відтво!
рення. При цьому процес експлуатації основ!
них засобів слід розглядати як частину більш
широкого постійно повторюваного в межах
конкретного підприємства загального процесу
їхнього відтворення.

Слід зазначити, що саме від ефективності
процесу експлуатації залежить можливість по!
дальшого відтворення основних засобів та ви!
конання їхніх функцій у виробничому процесі.

Отож, з метою підвищення ефективності
процесу експлуатації основних засобів буді!

вельні підприємства повинні авансувати кошти
для їхнього ремонту та різних видів поліпшень.
З точки зору О.Г. Красоти [5, c. 8], процес екс!
плуатації активних основних засобів являє со!
бою складову загального процесу кругообігу
капіталу, що проявляється у виконанні специ!
фічних функцій управління на кожній із стадій.

Зазначимо, що будівельні підприємства ха!
рактеризуються довгим операційним циклом,
що впливає на процес кругообігу капіталу.

Отже, забезпечити ефективну експлуатацію
основних засобів як передумову їх відтворен!
ня можна завдяки проведенню необхідних за!
ходів, а саме:

— для підтримки у робочому стані протя!
гом строку експлуатації — ремонти та техніч!
не обслуговування;

— протягом строку експлуатації основних
засобів з метою збільшення майбутніх економіч!
них вигід від експлуатації в порівнянні з первин!
но очікуваними — поліпшення для кількісного та
якісного розширення основних засобів.

Як уже було зазначено, діяльність будівель!
них підприємств передбачає значне залучення
у процес виробництва будівельних машин та
механізмів, які в процесі своєї експлуатації на
відкритих будівельних майданчиках підлягають
впливу кліматичних умов, що має суттєвий
вплив на їхній знос.

Це призводить до втрати їх початкових тех!
нічних властивостей й не дозволяє отримати
запланований результат від експлуатації ос!
новних засобів.

При цьому виконання ремонтних робіт по!
в'язане із виникненням витрат, величина яких
залежить від характеру експлуатації основних
засобів та їхнього стану. З огляду на значний
знос основних засобів на будівельних підприє!
мствах та інтенсивну експлуатацію активних
основних засобів, частка витрат на ремонти у
собівартості продукції становить більше 20 %.

Відображення таких витрат у системі об!
ліково!аналітичного забезпечення принципово
залежить від правильності визначення органі!
заційно!технічного заходу як облікової кате!
горії, з чим на практиці виникають труднощі.

Це зумовлено тим, що кожен із наведених
вище заходів по!різному відображається в об!
ліково!аналітичній системі, що пов'язано з
різною економічною суттю цих понять, а також
відмінностями між податковим та бухгалтерсь!
ким законодавством.

Такі відмінності проявляються тому, що
згідно із П(С)БО 7 основні засоби збільшувати
первинну вартість основних засобів, яка при!
зводить до збільшення майбутніх економічних
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вигод, первісно очікуваних від використання
об'єкта, можуть, з одного боку, витрати на по!
ліпшення об'єкта основних засобів (модерніза!
цію, модифікацію, добудову, дообладнання,
реконструкцію тощо), а з іншого боку, витра!
ти, пов'язані із ремонтом об'єкта, у порядку
встановленому податковим законодавством.

Водночас у ПКУ відсутні будь!які роз'яснен!
ня щодо останнього, а в П(С)БО 7 зазначено, що
витрати, які здійснюються для підтримання об!
'єкта в робочому стані (зокрема шляхом ремон!
ту) для одержання первісно визначеної суми
майбутніх економічних вигод від його викорис!
тання, включаються до складу витрат.

Така ситуація свідчить про те, що проблем!
ними на нинішній час залишаються питання
щодо віднесення витрат, які виникають при
здійсненні такого виду організаційно!технічно!
го заходу як ремонти.

Залежно від періодичності і трудомісткості
технічного огляду та обслуговування, можна
виділити такі його складові:

— щоденний планово!технічний огляд та
обслуговування, яке включає перевірку техні!
чного стану й усунення виявлених несправнос!
тей; роботи, пов'язані із підтримкою належно!
го зовнішнього вигляду; заправлення експлуа!
таційними рідинами активних об'єктів основ!
них засобів тощо;

— технічний огляд та обслуговування під
час консервації об'єктів основних засобів і в пе!
ріод активної форми їх експлуатації.

На будівельних підприємствах використо!
вують систему планово!попереджувального
технічного обслуговування та ремонту буді!
вельної техніки, яка є комплексом організа!
ційно!технічних заходів, що мають попереджу!
вальний характер, виконуються в плановому
порядку і спрямовані на забезпечення справ!
ності й працездатності будівельної техніки,
поліпшення її технічного стану та зниження ви!
трат на експлуатацію [6, с. 63].

Обов'язковим до виконання для всіх влас!
ників будівельної техніки, незалежно від форм
власності та відомчої належності, є своєчасне
виконання системи планово!запобіжного ре!
монту будівельної техніки, яке дозволяє попе!
реджати зниження її споживчих якостей внас!
лідок зносу механізмів, таким чином запобіга!
ючи поломкам і, як наслідок, виникненню вит!
рат на інші види ремонтів [2].

Така система планово!запобіжного ремон!
ту включає періодичне техобслуговування, під
яким розуміють обслуговування, що вико!
нується через інтервали часу (або напрацюван!
ня), встановлені в експлуатаційній докумен!

тації [1]. До найпоширеніших його видів нале!
жать:

— регламентоване обслуговування — обслу!
говування, що передбачається в нормативно!
технічній або експлуатаційній документації та ви!
конується з періодичністю і в обсязі, встановле!
ному у ній (незалежно від технічного стану об'єкта
на момент початку технічного обслуговування);

— обслуговування з періодичним контро!
лем — це техобслуговування, яке доповнюєть!
ся операціями, обсяг яких визначається техні!
чним станом об'єкта у момент початку обслу!
говування;

— сезонне — обслуговування, що виконуєть!
ся для підготовки об'єкта до використання в ос!
інньо!зимових або весняно!літніх умовах.

Враховуючи важливість ремонтів для від!
новлення технічних характеристик об'єктів ос!
новних засобів, визріває потреба у системати!
зації їх ознак класифікації.

Акцентуючи увагу на наявності різних видів
ремонтів, зазначимо, що система ремонтів
основних засобів класифікується за такими
ознаками: за видами, за способами здійснення,
за відношенням до плану, за відношенням до
господарської діяльності, за приналежністю
основних засобів.

Отже, робимо висновок, що доцільно вище!
наведені методичні вказівки доповнити й такою
ознакою, як за способом понесених витрат у
результаті проведення ремонту, тобто на: ре!
монти, в результаті здійснення яких проведені
витрати відносяться на витрати звітного пе!
ріоду; ремонти, вартість яких зумовлює збіль!
шення первісної вартості основних засобів.

Запропонована нами ознака класифікації
ремонтів є ключовою для їх відображення в
обліково!аналітичній системі управління буді!
вельних підприємств.

Дослідження показують, що виконання й
відображення в обліку організаційно!техніч!
них заходів, які забезпечують працездатність
основних засобів у процесі їх експлуатації, за!
лежить від організаційної структури конкрет!
ного будівельного підприємства, а саме наяв!
ності чи відсутності відповідного структурно!
го підрозділу (наприклад, ремонтного цеху).
Тобто суб'єкти малого підприємництва, як пра!
вило, для здійснення технічного обслуговуван!
ня, ремонту та поліпшення залучають спе!
ціалістів з сторонніх організацій.

 Отже, авторський підхід до трактування
сутності поняття процесу експлуатації основ!
них засобів з позицій обліку й аналізу полягає
в тому, що для потреб обліку останній висту!
пає як безпосереднє використання основних
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засобів для забезпечення статутних вимог
діяльності, яке відображається через нараху!
вання амортизації; як використання різних
видів ресурсів на проведення операцій з тех!
огляду й обслуговування, відтворення через
проведення ремонтів, які призводять до виник!
нення витрат; використання різних видів ре!
сурсів на проведення господарських операцій
із поліпшення основних засобів, при якому
відбувається збільшення первісної вартості ос!
танніх. При цьому складові процесу експлуа!
тації основних засобів потребують адекватно!
го вимогам управління відображення в обліко!
во!аналітичній системі будівельних підпри!
ємств.

ВИСНОВКИ
Досліджуючи сутність понять, з яких скла!

дається процес експлуатації основних засобів
будівельних підприємств та їх змістові харак!
теристики із врахуванням галузевих особли!
вості діяльності будівельних підприємств та
вимог нормативно!правових актів, дозволяє
запропонувати підхід до визначення сутності
процесу експлуатації основних засобів буді!
вельних підприємств, а саме це корисне вико!
ристання об'єктів основних засобів у госпо!
дарській діяльності протягом певного періоду,
яке призводить до трансформації вартісних та
якісних характеристик основних засобів і, як
наслідок, зумовлює необхідність проведення
технічного огляду й обслуговування, ремонтів
та поліпшень для досягнення статутних цілей
підприємства. Встановлено необхідність удос!
коналення обліково!аналітичного забезпечен!
ня процесу експлуатації активної частини ос!
новних засобів системі будівельних підпри!
ємствв частині витрат, пов'язаних із технічним
оглядом та обслуговуванням, ремонтом, всіма
видами поліпшень (модернізація, добудова,
дообладнання, модифікація, рекунструкція)
тощо, з огляду на специфіку діяльності буді!
вельних підприємств,основні засоби яких
інтенсивно зношуються.
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