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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛIННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 

КРУПНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Визначають необхідність постійного моніторингу наявності та стану 

основних засобів (далі ОЗ), а також ефективного управління даними активом, 

що визначило актуальність вибраного нами дослідження. Доведено, що 

метою управління ОЗ  підприємства є забезпечення максимально 

ефективного використання ОЗ при мінімальних витратах на їх утримання та 

обслуговування. 

 Політика управління ОЗ підприємства передбачає постійне здійснення 

моніторингу наявного складу ОЗ та порівняння його з отриманими 

фінансово-економічними результатами. Для цього використовується 

порівняння з попередніми роками й визначається при якій політиці та при 

якій структурі виробничих засобів підприємство працювало би 

найрентабельніше, – таким чином, визначаються шляхи оптимізації складу 

виробничих фондів. 

 Важливим етапом управління необоротним капіталом підприємства є 

прогнозування величини оновлення ОЗ. Це дозволить оцінити тенденцію 

загальної потреби підприємства в ОЗ для підтримки обсягів виробництва 

продукції на рівні платоспроможного попиту з урахуванням динаміки цін на 

ринку України та світу. Також це дозволить визначити можливості 

досягнення стратегічних орієнтирів за рахунок виявлення потреби в 

конкретних видах ОЗ. 

 Реалізація ефективної стратегії управління оновленням і 

використанням необоротного капіталу підприємства неможливо без 

врахування фінансової складової господарської діяльності крупного 

промислового підприємства. Наявність різних джерел фінансування процесу 

оновлення, до яких відносяться як власні кошти підприємства,  так й 
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позикові, дозволяють сформувати умови їх залучення і можливі тенденції 

зміни. Отже, все це дозволяє здійснити теоретичне обґрунтування підходів 

до побудови ефективної схеми фінансування інвестиційних вкладень в 

необоротний капітал підприємства 

Узагальнюючи вищесказане визначимо основні концептуальні 

елементи системи планування основного капіталу на крупному 

промисловому підприємстві на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Система планування необоротного капіталу на крупному 

промисловому підприємстві 

 Проведене нами дослідження показало, що управління ОЗ на крупному 

промисловому підприємстві необхідно розглядати в контексті функціонування 

необоротного капіталу. Важливим етапом управління необоротним капіталом 

підприємства є прогнозування величини оновлення основних засобів. Це 
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дозволить зробити моніторинг тенденцій загальної потреби підприємства в ОЗ для 

підтримки оптимальних обсягів виробництва продукції на рівні 

платоспроможного попиту з урахуванням динаміки цін на ринку товарів і послуг. 

Таким чином, ефективність управління ОЗ знаходить відображення у збільшенні 

виробництва продукції, поліпшенні її якості, підвищенні продуктивності праці, 

зниженні витрат виробництва. 
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 Проблема формування єдиного, дієвого та універсального методичного 

підходу до управління витратами промислового підприємства є важливим аспектом 

для його успішності на конкурентних внутрішніх ринках України та при веденні 

зовнішньоекономічної діяльності на світовому ринку. Основою формування 

методичного підходу до управління витратами промислового підприємства є чітке 

розуміння економічної сутності категорії «витрати».  Систематизуємо складові 

компоненти поняття «витрати» за усіма підходами та проілюструємо на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Система підходів до трактування категорії витрати 


