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У процесі управління господарською діяльністю підприємства незмінно
виникає необхідність об'єднання зусиль функціонерів різних служб управління,
пов'язаних і використанням та відтворенням засобів праці на підприємстві,
здійснення періодичного комплексного регулювання і контролю використання
коштів праці всіма підрозділами та службами. Важливою умовою подальшого
підвищення ефективності використання основних фондів є впровадження
комплексної системи управління, використання і відтворення основних фондів .
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В процессе управления хозяйственной деятельностью предприятия
неизменно возникает необходимость объединения усилий функционеров различных
служб управления, связанных и использованием и воспроизведением средств
труда на предприятии, осуществление периодического комплексного
регулирования и контроля использования средств труда всеми подразделениями и
службами. Важным условием дальнейшего повышения эффективности
использования основных фондов является внедрение комплексной системы
управления, использования и воспроизводства основных фондов .
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In the management of business enterprises invariably there is a need to unite
efforts of various functionaries management services related to the use and reproduction
of labor and the company, undertake periodic comprehensive regulation and control use
of the work of all departments and agencies. An important condition for further
improving the efficiency of the funds is to implement a comprehensive management
system, use and reproduction of fixed assets.
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Важко переоцінити народно - господарське значення ефективного
використання основних фондів. Вирішення цього завдання означає збільшення
виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного
виробничого потенціалу і більш повне задоволення потреб населення, зниження

собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень
підприємства тощо.
Більш повне використання основних фондів призводить також до
зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу
виробництва, а отже, до кращого використання прибутку підприємства
(збільшення частки відрахувань від прибутку до фонду споживання , напрямку
більшої частини фонду накопичення на механізацію та автоматизацію
технологічних процесів і т. п.).
Ефективне використання основних фондів означає також прискорення їхньої
оборотності, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення
основних фондів. [1, c. 45]
Нарешті, ефективне використання основних фондів тісно пов'язано з іншою
ключовим завданням сучасного періоду економічної реформи - підвищення якості
продукції, що випускається, бо в умовах ринкової конкуренції швидше
реалізується і користується великим попитом високоякісна продукція.
Успішне функціонування основних фондів залежить від того, наскільки
повно реалізуються екстенсивні та інтенсивні фактори поліпшення їх
використання. Екстенсивне поліпшення використання основних фондів припускає,
що, з одного боку, буде збільшено час роботи діючого устаткування в
календарний період, а з іншого - підвищення питомої ваги діючого устаткування в
складі всього устаткування, наявного на підприємстві.
Найважливішими напрямами збільшення часу роботи обладнання є:
1. Скорочення і ліквідація внутрішньо змінних простоїв обладнання шляхом
підвищення якості ремонтного обслуговування обладнання, своєчасного
забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною, паливом,
напівфабрикатами.
2. Скорочення цілоденних простоїв обладнання, підвищення коефіцієнта змінності
його роботи.
Важливий шлях підвищення ефективності використання основних фондів зменшення кількості зайвого устаткування та швидке залучення у виробництво
невстановленого устаткування. Омертвляння великої кількості засобів праці
знижує можливості приросту виробництва, веде до прямих втрат уречевленої
праці внаслідок їх фізичного та морального зносу, бо після тривалого зберігання
обладнання часто приходить в непридатність.
Хоча екстенсивний шлях поліпшення використання основних фондів
використаний поки не повністю, він має свою межу. Значно ширше можливості
інтенсивного шляху. Інтенсивне поліпшення використання основних фондів
передбачає підвищення ступеня завантаження устаткування за одиницю часу. Це
може бути досягнуто при модернізації діючих машин і механізмів, встановленні
оптимального режиму їх роботи. Робота при оптимальному режимі
технологічного процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни
складу основних фондів, без зростання чисельності працюючих і при зниженні
витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції.
Інтенсивність використання основних фондів підвищується також шляхом
технічного вдосконалення знарядь праці та вдосконалення технології

виробництва, ліквідації «вузьких» місць» у виробничому процесі, скорочення
термінів досягнення проектної продуктивності техніки, удосконалення наукової
організації праці, виробництва і управління, використання швидкісних методів
роботи, підвищення кваліфікації та професійної майстерності працюючих. [3, c.
135]
Розвиток техніки і пов'язана з цим інтенсифікація процесів не обмежені.
Тому не обмежені і можливості інтенсивного підвищення використання основних
фондів .
Істотним напрямком підвищення ефективності використання основних
фондів є вдосконалення їх структури. Оскільки збільшення випуску продукції
досягається тільки у провідних цінах , то важливо підвищувати їх частку в
загальній вартості основних фондів. Збільшення основних фондів допоміжного
виробництва веде до зростання фондомісткості продукції , так як безпосереднього
збільшення випуску продукції при цьому не відбувається.
Але без пропорційного розвитку допоміжного виробництва основні цехи не
можуть функціонувати з повною віддачею. Тому пошук оптимальної виробничої
структури основних фондів на підприємстві - важливий напрямок поліпшення їх
використання.
У сучасних умовах з'явився ще один чинник, що обумовлює підвищення
ефективності використання основних фондів. Це розвиток акціонерної форми
господарювання і приватизація підприємств. В обох випадках трудовий колектив
стає власником основних фондів, отримує можливість реально розпоряджатися
засобами виробництва, включаючи самостійне формування виробничої структури
основних фондів, а також прибутком підприємства , що дозволяє збільшувати
цільове інвестування.
У сучасних умовах на підвищення ефективності використання основних
фондів все більший вплив мають такі фактори, як оперативне управління,
обслуговування і ремонт обладнання, оптимізація прийняття рішень, наукове
прогнозування в галузі використання і відтворення засобів праці і т. д. [3, c. 241]
У процесі управління господарською діяльністю підприємства незмінно
виникає необхідність об'єднання зусиль функціонерів різних служб управління,
пов'язаних і використанням та відтворенням засобів праці на підприємстві,
здійснення періодичного комплексного регулювання і контролю використання
коштів праці всіма підрозділами та службами.
Тому постає питання про вивчення можливості створення такої організації
управління в даній сфері, яка б, виходячи з фінансових можливостей, а також
складу і кількості керуючих ланок, забезпечувала можливість комплексної
постійної координації процесів функціонування засобів праці на підприємстві.
Іншими словами, важливою умовою подальшого підвищення ефективності
використання основних фондів є впровадження комплексної системи управління,
використання і відтворення основних фондів .
Ця система повинна характеризуватися чіткими цілями і завданнями ,
пов'язаними з умілим використанням переваг таких методів як модернізація
діючого обладнання, придбання універсального комплектно - механізованого та

автоматизованого обладнання, використання планово -попереджувального
ремонту і т. д.
Йдеться про комплексний підхід до управління відтворенням і
використанням основних фондів на підприємстві, науково обґрунтованому
виявленні всіх техніко - економічних можливостей використання діючих
виробничих факторів і визначення черговості, доцільності та ефективності їх
розширення , технічного переозброєння, реконструкції або повної заміни .
Забезпечуючи управління відтворенням і використанням основних фондів, дана
система дала б можливість домогтися більш повного застосування різних форм
стандартизації та уніфікації, більш економічних конструкцій, а також прийняття
доцільних рішень про заміну обладнання.
Комплексна система могла б контролювати темпи розвитку виробництва,
рівень основних фондовідтворюючих показників, облік витрат на ремонт і
утримання основних фондів, координувала б процеси відновлення і відтворення
основних фондів. [4 c. 167]
Доцільно в умовах дії комплексної системи розробити норми і нормативи
потреби в обладнанні, його комплектності. Система повинна забезпечувати
планомірне оновлення основних фондів при першочерговому забезпечення
реконструкції ділянок. [2 c. 243]
Впровадження комплексної системи при дотриманні всіх цих вимог могло б
підвищити ефективність використання фондів на 20-25%, забезпечити високі
темпи фондовіддачі.
З метою забезпечення організації управління основних фондів система могла
б керуватися прогнозами розвитку підприємства, наукової організації праці,
введення основних засобів.
Планування руху основних фондів при даній системі здійснюється на основі
розрахунків виробничих потужностей, балансу виробничого обладнання,
розрахунку потреби в додатковому обладнанні, переліку непотрібного
обладнання.
Комплексна система могла б стимулювати зростання фондовіддачі, прогноз
руху виробничих фондів і динаміку показників ефективності використання;
координацію всіх робіт, пов'язаних з рухом основних засобів, облік, контроль і
аналіз руху виробничих фондів. [3, c.308]
Таким чином, конкретними резервами підвищення фондовіддачі та
використання основних фондів на є:
1. Поліпшення технічного стану парку устаткування за рахунок застосування
прогресивної техніки, поєднаної з обладнанням, дотримання графіків прановопопереджувального ременту обладнання, а також за рахунок поліпшення
управління обслуговуючої підсистеми.
2. Поліпшення системи показників оцінки діяльності підрозділів підприємства.
3. Збільшення частки питомої ваги активної частини основниї фондів при
дотриманні вимог охорони праці .
4. Поліпшення системи стимулювання використання основниї фондів .
5. Введення в дію нових основних фондів за рахунок скорочення термінів
освоєння виробничих потужностей .

Вище наведені заходи повинні , на мій погляд, сприятиме поліпшенню
використання основних засобів підприємства і поліпшити якість та своєчасність
наданих послуг.
Література:
1.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»,
затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.//
Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.29-30.
2. Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит:
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Українська академія оригінальних ідей,
2010. — 888с.
3. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і
ревізія: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів. — 3-тє вид.,
доп. і перероб. — Житомир: Рута, 2011. — 543с.
4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і
перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. — 608 с.
References:
1. Regulations ( standards) 7 "Fixed assets " approved by the Ministry of Finance of
Ukraine № 353 from 28.12.2000r . // Accounting and Auditing - 2001 . - № 2., P.29 -30.
2. Belukha M. T. Mykytenko T. Financial Control: Theory, audit, audit: textbook. for
students. high. teach. bookmark . - Kyiv: Ukrainian Academy of Original Ideas, 2010. 888s.
3. Butynets F. F. , Vygovska N. G. Malyuga N. M., Buchanan N. Monitoring and
auditing: textbook. for students. special. "Accounting and Auditing" high. teach.
institutions. - 3rd ed ., Ext. and revised. - Exactly: Ruth , 2011. - 543s.
4. Butynets F. F. Theory of Accounting: Tutorial. - 2nd ed. , Ext. and revised. - Exactly:
PE "Ruta ", 2009. - 608 p.

