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АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано теоретичні та методичні положення 

аналізу, стану та динаміки основних виробничих засобів, роз-
роблено рекомендації щодо оптимальних обсягів, видового 
складу і пріоритетних напрямів капітальних укладень. Визна-
чено принципи формування, управління та обліку основних 
засобів. 

Ключові слова: основні засоби, капітальні вкладення, ви-
робництво, облік, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы теоретические и методические по-

ложения анализа, состояния и динамики основных производ-
ственных средств, разработаны рекомендации относительно 
оптимальных объемов, видового состава и приоритетных на-
правлений капитальных вложений. Определены принципы фор-
мирования, управления и использования основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, капитальные вло-
жения, производство, учет, управление.

ANNOTATION
Reasonably theoretical and methodological principles of the 

analysis of the status and dynamics of basic production funds, de-
veloped recommendations on optimum volumes, species compo-
sition and aims of the priority of capital investments. Principles of 
formation, management and use of fixed assets. 

Keywords: the fixed assets, capital investments, production, 
accounting, control.

Постановка проблеми. В умовах ринкових 
відносин першочергове значення набуває мате-
ріально-технічне забезпечення підприємств –
виробників сільськогосподарської продукції, 
зокрема в частині основних виробничих засобів. 
Потужна та ефективно функціонуюча матері-
ально-технічна база підприємства є запорукою 
його успіху в економічній діяльності, забезпе-
чує безперебійний виробничий процес, визначає 
ефективність виробництва.

Сучасний етап розвитку економіки Укра-
їни пов’язаний із суттєвими змінами в струк-
турі і формах власності, а також в організації 
й управлінні виробництвом. Це призводить до 
необхідності вдосконалення системи облікової 
інформації, необхідної для ухвалення управ-
лінських рішень. Забезпечення успішного про-
цесу виробництва на підприємствах –виробни-
ках сільськогосподарської продукції передбачає 
обґрунтування методологічних аспектів у сфері 
формування, управління та використання осно-
вних засобів.

Проблема формування, управління та раці-
онального використання основних засобів на 

підприємствах – виробниках сільськогосподар-
ської продукції в теперішніх умовах є досить 
актуальною, тому що застаріла матеріально-
технічна база призводить до зниження рівня 
фондо- й енергозабезпеченості виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методика управління і раціонального вико-
ристання основних засобів на підприємствах 
обґрунтована в працях зарубіжних учених: 
Е.А. Аренса, Р. Адамса, Дж.К. Робертсона, 
О.И. Войкова, В.П. Грузинова, В.Д. Грибова 
та вітчизняних учених, таких як О.В. Березін, 
О.В. Ващук, В.Г. Андрійчук, Н.І. Закоморна, 
В.М. Сачек, О.В. Олійник, Т.В. Калашникова 
та ін. Проте залишається невирішеною низка 
питань, пов’язаних з адаптацією світових прин-
ципів і підходів до оцінки, обліку й аудиту 
основних засобів на підприємстві.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоре-
тичних та методичних положень аналізу стану 
та динаміки основних виробничих засобів, роз-
робці рекомендацій щодо оптимальних обсягів, 
видового складу і пріоритетних напрямів капі-
тальних укладень на їх формування в умовах 
ринку. Відповідно до мети роботи були постав-
лені наступні завдання:

• узагальнити теоретично-методичні основи 
та визначити особливості управління викорис-
танням основних засобів підприємства;

•  провести оцінку результатів діяльності під-
приємства та забезпеченості основними вироб-
ничими засобами для визначення потенційних 
можливостей для оновлення основних засобів;

• обґрунтувати доцільність та визначити 
ефективність оновлення основних виробничих 
засобів, оцінити ризики.

Об’єкт дослідження – процес формування 
економічної ефективності використання осно-
вних виробничих засобів сільськогосподарських 
підприємств.

Предмет дослідження – теоретичні, методо-
логічні та практичні аспекти підвищення еко-
номічної ефективності використання основних 
виробничих засобів у сільськогосподарських 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концептуальні методологічні засади при фор-
муванні, управлінні та використанні основних ЕК
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

засобів на підприємстві представлені на рис. 1. 
Їх дотримання з урахуванням специфіки гос-
подарювання підприємств – виробників сіль-
ськогосподарської продукції та особливостей 
розміщення даних установ дасть змогу вивести 
ці підприємства на якісно вищий рівень соці-
ально-економічного розвитку.

Не менш важливим порівняно з визначен-
ням методологічних засад, що ставляться до 
основних засобів, є обґрунтування їх принци-
пів. Принцип (від лат. – основа, первоначало) – 
вихідне положення будь-якої теорії, науки, що 
визначає всі наступні положення, які випли-
вають із його твердження. На практиці вони 
можуть виступати у формах організаційних 
регламентів, нормативів, норм права, різних 
соціально-психологічних установ. Принципи 
формування, управління та використання осно-
вних засобів, так само як закони, об’єктивні, бо 
базуються на законах і виражають їх вимоги. 
Водночас принципи і суб’єктивні, оскільки 
формуються людьми. Через це між принципами 
та законами немає вербальної відповідності, що 
означає можливість реалізації одного закону 
в декількох принципах і, навпаки, кількох 
законів в одному принципі [3]. Система форму-
вання, управління та використання основних 
засобів базується на таких принципах:

- цілеспрямованість – будь-які дії з осно-
вними засобами мають допомагати досягненню 
конкретних виробничо-господарських цілей та 
виконанню поставлених завдань організації;

- системність – розгляд сукупності осно-
вних засобів та економічних процесів, в яких 
вони задіяні, як відкритої системи, що відчу-
ває вплив внутрішнього та зовнішнього серед-
овища;

- структурованість – певна побудова процесу 
формування, управління та використання осно-
вних засобів;

- часова відповідальність – вчасне відобра-
ження надходження основних засобів, аморти-
заційних відрахувань тощо;

- економічність – збалансованість надхо-
джень та витрат усіх ресурсів організації, що 
має на меті, наприклад, зведення до мінімуму 
простоїв наявного виробничого обладнання;

- активізація – спонукання організації до 
постійного розвитку, впровадження інновації 
тощо.

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», основні 
засоби – це матеріальні активи, які підприєм-
ство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або 
для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний термін корис-
ного використання (експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік). До основних засобів належать: 
земельні ділянки, капітальні витрати на поліп-
шення земель, будівлі та споруди, машини та 
обладнання, транспортні засоби, інструменти, 
прилади, інвентар, тварини, багаторічні наса-
дження та інші основні засоби.

Основні засоби підприємства включають 
основні виробничі засоби й невиробничі осно-
вні засоби. Виробничі основні засоби є части-
ною основних засобів, яка бере участь у про-
цесі виробництва тривалий час, зберігаючи при 
цьому натуральну форму. Вартість основних 
виробничих засобів переноситься на вироблений 
продукт поступово, частинами, у міру викорис-
тання. Поновлюються основні виробничі засоби 

через капітальні інвестиції.
Невиробничі осно-

вні засоби – це житлові 
будинки та інші об’єкти 
соціально-культурного й 
побутового обслуговування, 
які не використовуються в 
господарській діяльності і 
перебувають на балансі під-
приємства [2].

На відміну від виробни-
чих основних засобів неви-
робничі основні засоби не 
беруть участі в процесі 
виробництва і не пере-
носять своєї вартості на 
вироблений продукт. Від-
творюються вони тільки 
за рахунок прибутку, 
який залишається в роз-
порядженні підприємства. 
Незважаючи на те що неви-
робничі основні засоби 
безпосередньо не вплива-
ють на обсяг виробництва, 
збільшення цих засобів 
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Правильне віднесення основних засобів до груп згідно з П(С)БО 7 

Фактори впливу на структуру основних засобів 

Досягнення відповідної стратегії розвитку підприємства 

Вдосконалення амортизаційної політики в державі та ефективна її 
реалізація на підприємстві 

Формування заходів, спрямованих на поліпшення екстенсивного 
використання основних засобів 

Формування соціального фактору як методу управління основними 
засобами 

Менеджмент підприємства має розробляти та постійно удосконалювати 
механізми матеріального стимулювання працівників 

Рис. 1. Основні методологічні засади формування, управління  
та використання основних засобів



393Глобальні та національні проблеми економіки

пов’язане з поліпшенням добробуту праців-
ників підприємства. Це в кінцевому рахунку 
позитивно позначається на результатах діяль-
ності підприємства, на зростанні продуктив-
ності праці.

Для ефективного використання основних 
засобів на підприємстві необхідно правильно 
управляти ними. Управління – це вплив на 
процес, об’єкт чи систему для збереження 
їхньої стійкості або переведення з одного стану 
в інший відповідно до визначених цілей [1].

Управління основними засобами на сільсько-
господарських підприємствах є досить склад-
ною системою. Проблема полягає в тому, що 
основні засоби формуються при створенні під-
приємства і служать тривалий час.

Успішність управління основними засо-
бами підприємства можна розглядати з позиції 
ефективності їхнього використання в господар-
ському обороті. Через те, що основні засоби 
експлуатуються тривалий час, вони поступово 
втрачають свою вартість за рахунок фізичного 
зносу, а перенесення вартості основних засобів 
на продукцію, що виготовляється, виконувані 
роботи, надані послуги відбувається за рахунок 
нарахування амортизації. Доречно було б звер-
нути увагу на цільове використання амортиза-
ційних потоків, які формуються в результаті 
виробничої діяльності.

Дані табл. 1 характеризують якісну сторону 
управління основними фондами. Кількісна 
оцінка доцільності способу управління осно-
вними фондами проводиться шляхом визна-
чення ефективності перетворень, так як вони 
мають бути підпорядковані головній меті – під-
вищенню ефективності виробництва (з ураху-

ванням соціальних і екологічних наслідків). 
Управління основними засобами залежить від 
мети, яку намічено досягти. Дані цілі можуть 
бути пов'язані з великим або меншим збільшен-
ням обсягу виробництва, поліпшенням якості 
продукції. У всіх випадках найбільше підда-
ється зміні мобільна частина – робочі машини і 
транспортні засоби та меншою мірою – пасивні 
основні засоби [5].

Слід зазначити, що на підприємствах Укра-
їни система управління основними засобами 
практично відсутня. На деяких підприємствах 
існують лише окремі її елементи у вигляді ана-
лізу рівня використання основних виробничих 
засобів, складання досить загальних планів тех-
нічного розвитку, а також підготовки локаль-
них інвестиційних проектів, тому ефективне 
управління основними засобами є сьогодні важ-
ливою проблемою практично для всіх підпри-
ємств нашої держави.

На успішне управління основними засо-
бами значно впливає амортизаційна політика, 
що сформована в державі. Сьогодні механізм 
амортизації в Україні регулюється Податковим 
кодексом. 

Однією з важливих проблем сьогодні є те, що 
чинною системою обліку амортизації не перед-
бачається її нагромадження в амортизаційному 
фонді на підприємстві, тому амортизаційні від-
рахування надходять до господарського обороту 
і використовуються при розв’язанні різнома-
нітних господарських завдань, що не завжди 
пов’язані із цільовим використанням аморти-
заційного фонду. Тобто управління основними 
виробничими засобами переважно зводиться до 
того, щоб забезпечити своєчасне підвищення 

Таблиця 1
Способи управління активними і пасивними основними засобами

Цілі управління
Основні засоби

активні Пасивні

Збільшення обсягу виробництва 
у відносно невеликому обсязі без 
реконструкції підприємства

Заміна робочого обладнання і тран-
спортних засобів на більш продук-
тивні, більш повне використання 
робочого устаткування в часі (усу-
нення простоїв), збільшення змін-
ності в окремих випадках – заміна 
деякої частини іншого обладнання

Як правило, не змінюються

Збільшення обсягу виробництва 
значною мірою – здійснення 
модернізації та реконструкції під-
приємства

Заміна робочого обладнання і тран-
спортних засобів на більш продук-
тивні і (або) збільшення кількості 
устаткування. Заміна іншого облад-
нання з метою підвищення його про-
пускної спроможності

Реконструкція і розширення 
окремих будівель, споруд та 
передавальних пристроїв із 
метою збільшення їх пропус-
кної спроможності. Будівни-
цтво нових будівель і споруд у 
додаток до існуючих або взамін 
існуючих

Модернізація і реконструкція з 
метою підвищення ефективності 
роботи підприємства (при збе-
реженні або малій зміні обсягу 
виробництва)

Заміна різного устаткування на 
більш досконале або модернізація 
існуючого обладнання з метою зни-
ження ресурсоємності виробництва 
продукції

Як правило, не змінюються або 
мало змінюються

Поліпшення якості продукції, 
включаючи зниження ресурсоєм-
ності використання продукції у 
споживача

Модернізація або заміна робочого 
обладнання та в окремих випадках – 
іншого обладнання внаслідок зміни 
технології, використовуваної сиро-
вини, матеріалів, напівфабрикатів

Модернізація або реконструкція 
окремих будівель, споруд та 
передавальних пристроїв
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ефективності їхнього використання. При цьому 
необхідно враховувати, що основні виробничі 
засоби піддаються не тільки фізичному зносу, 
а й, що особливо важливо, моральному зносу, 
коли практично ще нові машини чи устатку-
вання дають нижчі показники порівняно із 
щойно створеними. Моральний знос передусім 
стосується активної частини основних виробни-
чих фондів і меншою мірою пасивної частини. 
Це дає змогу в процесі управління зосереджу-
вати увагу на таких видах основних виробничих 
фондів, як машини, зокрема силові та робочі, 
устаткування, транспортні засоби, інструменти, 
прилади, комп’ютерна техніка.

Важливе значення в підвищенні ефективності 
управління основними засобами мають соціальні 
фактори. Зокрема, йдеться про незадовільне 
забезпечення належним рівнем харчування на 
підприємствах, медичним обслуговуванням, недо-
статність в організації соціально-побутової інфра-
структури міст та робітничих селищ, невисокий 
рівень кваліфікації кадрів, що не дає можливості 
ефективно використовувати нову техніку.

Поряд із технічними й організаційними 
факторами важливу роль в управлінні осно-
вними засобами повинні відігравати фактори 
матеріального стимулювання працівників під-
приємств. Насамперед це те, що менеджмент 
підприємств має розробляти і постійно вдоско-
налювати механізми матеріального стимулю-
вання робітників, інженерів та інших праців-
ників, діяльність яких сприяє виявленню та 
організації використання резервів підвищення 
ефективності основних засобів.

Висновки. Ефективне управління основними 
засобами має велике значення як для підпри-

ємства, так і для економіки країни загалом. 
Повніше використання основних засобів на під-
приємстві веде до зменшення потреби в уведенні 
в експлуатацію нових виробничих потужностей, 
до збільшення випуску обсягів продукції та під-
вищення рівня її якості (а отже, і прибутку), 
прискорює їх оборотність, що значною мірою 
сприяє вирішенню проблеми скорочення роз-
риву в термінах фізичного і морального зносу, 
прискорює темпи оновлення основних фон-
дів, дає можливість використовувати сучасні 
методи залучення інвестицій у виробничі про-
цеси, зокрема лізинг [4]. На нашу думку, важ-
ливим напрямом підвищення ефективності 
використання основних засобів є зменшення 
кількості недіючого устаткування, виведення 
з експлуатації зайвого та швидке залучення у 
виробництво невстановленого устаткування, 
обсяги якого є досить значними.
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