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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 

Актуальність теми. У сучасних умовах змінності факторів внутрішнього 
та зовнішнього середовища на підприємствах переробної галузі постала 
потреба в активізації їх розвитку, покращенні показників виробничої, 
господарської, фінансової, інвестиційної діяльності, що потребує врахування 
факторів впливу та розв’язання існуючих проблем. Серед факторів впливу на 
успішність виробничо-господарської діяльності, функціонування підприємств 
особливе місце займає забезпеченість та стан основних засобів. Саме наявність 
сучасного обладнання, устаткування, інструментів, програмного забезпечення, 
механізація та автоматизація виробництва, ремонт та заміна зношеного 
обладнання, навчання персоналу суттєво впливають на виробничо-
господарську, фінансову діяльність, конкурентоспроможність підприємств. 
Тому, існує потреба раціонального використання основних засобів на 
підприємствах переробної галузі, які формують матеріально-технічну базу, а 
також доцільним є аналіз їх стану, структури, забезпеченості, що дозволить 
говорити про необхідність впровадження інноваційної техніки і технологій. 
Використання основних засобів на підприємствах має вплив на виробничі 
потужності, продуктивність праці, фінансові результати та одночасно зазнає 
негативного впливу факторів ринкового середовища.  

Також існує потреба в управлінні основними засобами, що пояснюється 
необхідністю підвищення ефективності використання основних засобів та 
дослідження впливу факторів оточуючого середовища. Управління основними 
засобами є способом організації процесів формування, оновлення, 
використання основних засобів, планування, регулювання, моніторингу, 
контролю, прогнозування, передумовою підвищення ефективності їх 
використання, прийняття дієвих управлінських рішень, що забезпечить 
зростання показників діяльності підприємств, довгострокове функціонування, 
досягнення намічених цілей.  

Дослідження шляхів підвищення ефективності використання основних 
засобів, вивчення питань управління основними засобами, а також 
проблематика оцінки їх ефективності на підприємствах посідає провідне місце 
у дослідженнях таких науковців: Агрес О.Г., Бабміндра Д.І., Бондар М.І., 
Гончар О.І., Городянська Л.В., Гура Н.О., Довгалюк Н.В., Євтушенко О.А., 
Зборовська О.М., Кендюхов О.В., Кірей О.С., Корінєв В.Л., Крилов Д.В., 
Мец В.О., Мостенська Т.Г., Неміш Ю.В., Павлова В.А., Радєва О.Г., 
Сірик М.В., Череп А.В., Череп О.Г., Шаховалова Є.О. та ін.  

Враховуючи вагомий внесок вчених у розробку теоретичних та 
методичних положень щодо дослідження використання основних засобів, 
залишаються не розкритими питання щодо визначення переліку факторів 
впливу на управління та використання основних засобів, методів оцінки 
результативності процесу управління та прогнозування ефективності 
використання основних засобів, набору інструментів управління основними 
засобами та їх практичного впровадження на підприємствах. Тому питання 
управління основними засобами для підприємств переробної галузі є складним 
та потребує ґрунтовного дослідження, що також зумовило вибір теми 
дисертаційного дослідження, визначило мету і завдання.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
економічного факультету Запорізького національного університету за темою 
№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 
реєстрації 0117U000512). Особисто автором надано визначення сутності 
поняття “управління основними засобами підприємств”, удосконалено науково-
методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі, запропоновано 
алгоритм побудови та впровадження системи і механізму управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій 
щодо управління основними засобами на підприємствах переробної галузі. 

Для досягнення мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

− уточнити сутність поняття “управління основними засобами 
підприємств”;  

− удосконалити науково-методичний підхід до визначення факторів 
впливу на управління використанням основних засобів підприємств переробної 
галузі; 

− удосконалити алгоритм побудови та впровадження системи і механізму 
управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі;  

− розвинути трактування дефініцій “система управління використанням 
основних засобів підприємств”, “механізм управління використанням основних 
засобів підприємств”;  

− проаналізувати ефективність використання основних засобів на 
підприємствах переробної галузі; 

− удосконалити теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 
управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 
галузі;  

− удосконалити модель управління основними засобами підприємств 
переробної галузі;  

− удосконалити методичний підхід до прогнозування ефективності 
управління основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Об’єктом дослідження є процес управління основними засобами на 
підприємствах переробної галузі.  

Предметом дослідження є теоретико-методичне забезпечення та 
науково-практичні рекомендації щодо удосконалення управління основними 
засобами на підприємствах переробної галузі. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 
дисертаційної роботи є наукові розробки, викладені у працях вітчизняних та 
зарубіжних вчених з питань використання та управління основними засобами, 
застосування теоретичних та методичних підходів до оцінки ефективності їх 
використання, здійснення прогнозних розрахунків. При проведенні 
дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи: 
порівняння, систематизації та узагальнення – під час уточнення сутності 
поняття “управління основними засобами підприємств” (підрозділ 1.1); аналізу і 
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синтезу, системного аналізу – для дослідження, визначення факторів впливу на 
управління використанням основних засобів підприємств (підрозділ 1.2); 
системний підхід та системний аналіз – для формування алгоритму побудови 
та впровадження системи і механізму управління використанням основних 
засобів підприємств переробної галузі, вивчення сутності системи та механізму 
управління (підрозділ 1.3); методи статистичного аналізу – для дослідження 
фінансово-господарської діяльності підприємств переробної галузі, визначення 
ефективності використання основних засобів (підрозділ 2.1); узагальнення, 
групування, інтегральної оцінки, збалансований, коефіцієнтний метод – для 
виділення етапів впровадження теоретико-методичного підходу до оцінки 
результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 
переробної галузі, визначення показників оцінки результативності, розрахунку 
інтегральних показників (підрозділи 2.2, 2.3); абстрактно-логічний метод, 
метод індукції та дедукції, комплексний метод – для узагальнення 
теоретичних, методичних засад здійснення управління основними засобами та 
формування моделі управління основними засобами підприємств переробної 
галузі (підрозділ 3.1); метод економіко-математичного моделювання, 
порівняння та логічного узагальнення, рейтинговий метод – для побудови 
математичних моделей щодо здійснення прогнозу ефективності управління 
основними засобами на підприємствах, проведення рейтингової оцінки 
(підрозділи 3.2, 3.3); графічний метод – для наочного представлення 
економічних даних, отриманих у процесі дослідження (усі розділи роботи).  

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі акти України 
та нормативно-розпорядчі документи, офіційні статистичні та аналітичні 
матеріали Державної служби статистики України, первинна документація, 
річна бухгалтерська й оперативна звітність підприємств переробної галузі, 
праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, матеріали науково-
практичних конференцій та інтернет-видань, матеріали власних досліджень, 
результати власної практичної роботи та авторських спостережень. Економічні 
розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних 
технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 
теоретичних основ і удосконаленні методичних підходів щодо управління 
основними засобами на підприємствах переробної галузі. Результати 
дослідження, що становлять наукову новизну, полягають у наступному:  

удосконалено:   
– науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі, 
який, на відміну від існуючих, враховує управлінські, організаційні, 
маркетингові, виробничі, фінансові фактори, інвестиційну політику, імідж 
підприємства, інформаційне забезпечення, рівень кваліфікації персоналу, що в 
поєднанні із зовнішніми факторами дозволяє визначити ефективність такого 
управління, розробити способи подолання негативного впливу факторів з 
метою їх знівелювання та підсилення позитивно впливаючих факторів; 

– алгоритм побудови та впровадження системи і механізму управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі, який, на 
відміну від існуючих, враховує специфіку діяльності підприємств, передбачає 
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проведення аналізу ринкового середовища, містить набір взаємопов’язаних 
етапів, що охоплюють прогнозування, планування, організацію, мотивацію, 
моніторинг, координацію, контроль, оцінку результатів та які сформовано на 
підставі дотримання системного, процесного, ситуаційного, функціонального, 
вибіркового підходів, що дало змогу підвищити результативність управління 
основними засобами в довгостроковому періоді, досягти синергетичного 
ефекту;  

– теоретико-методичний підхід до оцінки результативності управління 
використанням основних засобів на підприємствах переробної галузі, в основу 
якого, на відміну від вже існуючих, закладено використання збалансованого, 
інтегрального підходів, який дає змогу проаналізувати ефект від впровадження 
інструментів управління, а також результатом практичного застосування якого 
є пошук резервів підвищення ефективності використання основних засобів; 

– модель управління основними засобами підприємств переробної галузі, 
яку, на відміну від існуючих, розроблено з урахуванням взаємопов’язаних 
елементів, блоків, є інструментом управління основними засобами; практичне 
застосування якої дає змогу визначити недоліки, негативні тенденції процесу 
управління, сформувати рекомендації до покращення управління основними 
засобами, отримати інформацію для подальшого корегування управлінської 
діяльності та направлена на підвищення ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства в довгостроковому періоді шляхом результативного 
управління основними засобами;  

– методичний підхід до прогнозування ефективності управління 
основними засобами на підприємствах переробної галузі, який, на відміну від 
існуючих, ґрунтується на використанні рейтингової оцінки, пакету аналізу та 
вбудованих функцій Excel та дозволить прогнозувати ефективність управління 
основними засобами шляхом врахування фінансового стану підприємства та 
показників використання основних засобів, можливостей та потреб виробничо-
господарської діяльності, що дасть змогу обрати інструментарій для 
удосконалення управління основними засобами і розробити ефективні 
управлінські рішення;  

набули подальшого розвитку:  
– сутність поняття “управління основними засобами підприємств”, яке 

запропоновано розглядати як систему взаємопов’язаних елементів, що 
направлена на організацію процесів формування, оновлення, використання 
основних засобів, планування, регулювання, моніторинг, контроль, 
прогнозування, оптимізацію та реорганізацію їх використання, продовження 
терміну корисної служби, прийняття дієвих управлінських рішень шляхом 
використання методів управління, що має за мету зростання 
конкурентоспроможності, отримання економічного ефекту, забезпечення 
довгострокового стабільного функціонування, досягнення намічених темпів 
зростання за умови врахування змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 
загроз, ризиків, внутрішніх можливостей та наявного потенціалу підприємств, 
достатності інформаційного забезпечення;  

– трактування дефініції “система управління використанням основних 
засобів підприємств”, яке містить набір підсистем, елементів та дій, реалізація 
яких дозволить визначити завдання та мету, організувати процес управління 
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основними засобами на підставі впливу керуючої підсистеми на керовану, 
фінансового, програмного, технічного забезпечення, що гарантуватиме 
підвищення ефективності використання основних засобів, перетворення 
ресурсів, інформації в забезпеченість обладнанням, продукцію, отримання 
доходу;  

– сутнісне наповнення поняття “механізм управління використанням 
основних засобів підприємств”, який розглянуто як складову системи 
управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, ресурсне 
забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) та підсистеми, 
що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, створити 
умови для виконання завдань, сформованої мети, коригувати внутрішні 
фактори, які здійснюють вплив на управління та використання основних 
засобів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доведено 
до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих на 
покращення процесу управління основними засобами. Практична цінність 
результатів дослідження полягає у можливості використання розроблених 
теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління 
основними засобами на підприємствах переробної галузі.  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у діяльність низки 
вітчизняних підприємств, зокрема ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний 
завод” (довідка № 2377/1/04 від 14.11.2019 р.), Дочірнє підприємство з 
іноземною інвестицією “Сангрант Плюс” (довідка № 229/11/19-6 від 
28.11.2019 р.), ТОВ “Сватівська олія” (довідка № 921/1 від 20.12.2019 р.).     

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються у навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 
“Системний аналіз та діагностика стану підприємства”, “Оцінка і розвиток 
бізнесу”, “Конкурентний аналіз та діагностика стану підприємства”, 
“Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки 
підприємства” (довідка № 01.01-13/47 від 17.05.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розв’язання 
актуального наукового завдання щодо управління основними засобами на 
підприємствах переробної галузі. Усі основні наукові положення, висновки та 
пропозиції, які винесено на захист, одержано автором самостійно. З наукових 
праць, виданих у співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом 
особистої роботи здобувача. Власний науковий внесок дисертанта у наукові 
роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за 
темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи розглянуто та схвалено на таких всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-
практичній конференції “Сучасні наукові погляди на економічні механізми 
стимулювання соціально-економічного розвитку” (м. Ужгород, 16 лютого 
2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, 
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аспірантів та молодих учених “Становлення нової економіки в сучасних 
умовах: особливості, напрями та пріоритети” (м. Київ, 29 лютого 2020 р.); 
VI Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 
“Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної 
нестабільності” (м. Миколаїв, 12 березня 2020 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, 
обліку, фінансів та права” (м. Полтава, 26 березня 2020 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції “Економічні та соціальні інновації як фактор 
розвитку економіки” (м. Запоріжжя, 28 березня 2020 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки й результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 12 наукових працях, з них: 1 стаття у 
колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України (із них 
1 стаття у науковому фаховому виданні України, 5 статей у наукових фахових 
виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 5 тез 
доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 
5,99 друк. арк. (особисто автору належить 5,57 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 275 
найменувань на 39 сторінках, 8 додатків на 59 сторінках. Загальний обсяг 
роботи становить 328 сторінок, з них основний текст викладений на 200 
сторінках. Робота містить 38 таблиць та 24 рисунки (15 сторінок – таблиці і 
рисунки, які повністю займають площу сторінки).     

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі на основі теоретичних узагальнень обґрунтовано актуальність 

теми дисертації, сформульовано її мету та основні завдання, визначено об’єкт і 
предмет дослідження, наведено методи дослідження, розкрито наукову новизну 
і практичне значення отриманих результатів, викладено дані про апробацію 
результатів дослідження, структуру та обсяги роботи.  

У першому розділі – “Теоретичні засади управління основними 
засобами на підприємствах” – сформульовано власне бачення поняття 
“управління основними засобами підприємств”; удосконалено науково-
методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі; удосконалено 
алгоритм побудови та впровадження системи і механізму управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі; розвинуто 
трактування дефініцій “система управління використанням основних засобів 
підприємств”, “механізм управління використанням основних засобів 
підприємств”. 

На основі проведеного аналізування підходів науковців до визначення 
сутності понять “основні засоби”, “управління підприємством”, “управління 
основними засобами” визначено їх переваги і недоліки та з’ясовано, що на 
сьогоднішній день немає єдиного підходу до їх трактування.  

Запропоновано поняття “управління основними засобами підприємств”, 
під яким розглянуто систему взаємопов’язаних елементів, що направлена на 
організацію процесів формування, оновлення, використання основних засобів, 
планування, регулювання, моніторинг, контроль, прогнозування, оптимізацію 
та реорганізацію їх використання, продовження терміну корисної служби, 
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прийняття дієвих управлінських рішень шляхом використання методів 
управління, що має за мету зростання конкурентоспроможності, отримання 
економічного ефекту, забезпечення довгострокового стабільного 
функціонування, досягнення намічених темпів зростання за умови врахування 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища, загроз, ризиків, внутрішніх 
можливостей та наявного потенціалу підприємств, достатності інформаційного 
забезпечення.  

Доведено, що на ефективність управління основними засобами та їх 
використання на підприємствах впливають численні фактори, що можуть 
призвести до погіршення їх стану і тому доцільним є дослідження зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу задля підвищення ефективності функціонування 
підприємств. У рамках наукового дослідження удосконалено науково-
методичний підхід до визначення факторів впливу на управління 
використанням основних засобів підприємств переробної галузі, в основі якого 
було визначено фактори впливу, які поділено на внутрішні та зовнішні (рис. 1).  

Визначено, що аналіз впливу внутрішніх факторів на управління 
використанням основних засобів дозволить оцінити їх вплив на стан, структуру, 
динаміку основних засобів; визначити потребу в залученні нового 
устаткування, розширити виробничі потужності, своєчасно оновлювати 
зношене обладнання, що сприятиме досягненню стратегічних цілей. 
Одночасно, аналіз зовнішніх факторів впливу на управління використанням 
основних засобів дає змогу своєчасно виявити фактори, вирішити проблеми в 
управлінні, підвищити ефективність використання обладнання, розробляти та 
приймати якісні управлінські рішення щодо оновлення основних засобів 
відповідно до ринкових змін. Даний підхід дозволяє проаналізувати вплив 
факторів на ефективність управління використанням основних засобів, 
визначити можливі втрати, сформувати шляхи подолання їх негативного 
впливу з метою підвищення ефективності управління основними засобами та 
конкурентоспроможності підприємств переробної галузі.  

У роботі встановлено, що для забезпечення ефективного використання, 
формування, оновлення, вибуття основних засобів існує потреба в здійсненні 
управління на підставі застосування відповідної системи, механізму, що 
сприятиме розробці та прийняттю дієвих управлінських рішень, визначенню 
напрямів діяльності, підвищенню ефективності управління, прогнозуванню 
результатів діяльності. Тому удосконалено алгоритм побудови та впровадження 
системи і механізму управління використанням основних засобів підприємств 
переробної галузі та розвинуто трактування дефініцій: “система управління 
використанням основних засобів підприємств”, яке містить набір підсистем, 
елементів та дій, реалізація яких дозволить визначити завдання та мету, 
організувати процес управління основними засобами на підставі впливу 
керуючої підсистеми на керовану, фінансового, програмного, технічного 
забезпечення, що гарантуватиме підвищення ефективності використання 
основних засобів, перетворення ресурсів, інформації в забезпеченість 
обладнанням, продукцію, отримання доходу; “механізм управління 
використанням основних засобів підприємств”, який розглянуто як складову 
системи управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, 
ресурсне забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) та 
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підсистеми, що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, 
створити умови для виконання завдань, сформованої мети, коригувати 
внутрішні фактори, які здійснюють вплив на управління та використання 
основних засобів.  

 

Рис. 1. Науково-методичний підхід до визначення факторів впливу на 

управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі 
Примітка: сформовано автором      
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Визначено, що даний алгоритм містить набір взаємопов’язаних етапів, 
сформовано на підставі дотримання системного, процесного, ситуаційного, 
функціонального, вибіркового підходів та дозволив визначити послідовність 
етапів формування системи та механізму управління, порядок їх впровадження 
та їх практичне застосування на підприємстві дає змогу сформувати напрямки 
покращення управління використанням основних засобів, оптимізувати їх 
використання, здійснити управління в умовах фінансової кризи, що сприятиме 
отриманню економічного ефекту, підвищенню ефективності фінансово-
господарської діяльності в довгостроковому періоді.  

У другому розділі – “Дослідження ефективності управління основними 
засобами на підприємствах переробної галузі” – проведено аналіз ефективності 
використання основних засобів на підприємствах переробної галузі; 
удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 
управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 
галузі; здійснено оцінку результативності управління використанням основних 
засобів на підприємствах переробної галузі.  

Визначено, що на підприємствах переробної галузі існують проблеми із 
використанням основних засобів, оскільки у 2018 р. найкраща ситуація за 
проаналізованими показниками спостерігається на ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод”, незначне погіршення показників відбулося на 
ТОВ “Сватівська олія” та зниження всіх показників відбулося на підприємстві 
Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією “Сангрант Плюс” (табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники ефективності використання основних засобів на підприємствах 

переробної галузі у 2014-2018 рр.  
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 

Фондомісткість (Фм) 0,16 0,10 0,10 0,09 0,19 

Фондоозброєність (Фо) 298,54 293,73 298,12 307,35 715,06 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 
підприємства (Крв) 

0,28 0,23 0,16 0,15 0,45 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,39 0,41 0,43 0,44 0,35 

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,61 0,59 0,57 0,56 0,65 

Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,02 0,02 0,05 0,05 0,65 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,06 

Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,03 0,04 0,08 0,10 0,04 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 

Фондовіддача (Фв) 6,15 10,35 9,54 11,65 5,39 

ТОВ “Сватівська олія” 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 

Фондомісткість (Фм) 1,44 1,08 2,37 1,53 2,46 

Фондоозброєність (Фо) 217,80 236,39 646,24 628,76 1046,96 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 
підприємства (Крв) 

0,80 0,78 0,87 0,86 0,92 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,45 0,47 0,84 0,83 0,80 

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,55 0,53 0,16 0,17 0,20 

Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,05 0,04 0,001 -0,11 0,49 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,02 0,005 0,04 0,65 0,04 

Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,09 0,07 0,01 -0,62 -0,01 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 

Фондовіддача (Фв) 0,70 0,92 0,42 0,65 0,41 

Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією “Сангрант Плюс” 

Показники, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Фондомісткість (Фм) 0,002 0,004 0,006 0,005 0,006 

Фондоозброєність (Фо) 27,21 33,29 51,25 58,92 73,11 

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні 
підприємства (Крв) 

0,006 0,021 0,010 0,023 0,019 

Показники, які характеризують стан основних засобів підприємства 

Коефіцієнт зносу основних засобів (Кз) 0,34 0,20 0,26 0,24 0,29 

Коефіцієнт придатності основних засобів (Кприд) 0,66 0,80 0,74 0,76 0,71 

Коефіцієнт відновлення основних засобів (Квід) 0,43 0,45 0,14 0,40 -0,15 

Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб) 0,16 0,48 0,06 0,03 0,22 

Коефіцієнт приросту основних засобів (Кпр) 0,65 0,56 0,19 0,53 -0,21 

Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів підприємства 

Фондовіддача (Фв) 515,61 226,92 175,37 201,51 155,47 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств  
 

Відповідно до отриманих результатів дослідження було встановлено, що 
на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” у 2018 р. відносно 2017 р. 
підвищився показник фондоозброєності на 1,32 рази, спостерігається зниження 
коефіцієнта зносу основних засобів на 19,84%, зростання коефіцієнта 
придатності основних засобів на 15,62% та коефіцієнта відновлення основних 
засобів у 10,89 рази. Одночасно, на підприємстві ТОВ “Сватівська олія” у 
2018 р. проти 2017 р. підвищилася фондомісткість на 60,60% та 
фондоозброєність на 66,51%, виріс коефіцієнт реальної вартості основних 
засобів у майні підприємства на 6,98%, зменшився коефіцієнт зносу основних 
засобів на 3,55%, виріс коефіцієнт придатності основних засобів на 17,45%, 
скоротився коефіцієнт вибуття основних засобів на 94,09%, знизилася 
фондовіддача на 37,74%. З метою оптимізації основних засобів підприємств 
доцільно здійснювати управління ними шляхом використання відповідних 
інструментів, що сприятиме прийняттю якісних рішень, досягненню бажаних 
результатів, підвищенню ефективності їх використання.  

Встановлено, що впровадження інструментів управління на 
підприємствах переробної галузі дозволить підвищити ефективність управління 
основними засобами, що вплине на достатність кадрового, фінансового, 
інвестиційного, виробничого, інформаційного забезпечення та дасть змогу 
отримати бажані ефекти. Доведено, що на підприємствах переробної галузі 
існує потреба в оцінці ефективності управління основними засобами.  

На основі проведеного дослідження удосконалено теоретико-методичний 
підхід до оцінки результативності управління використанням основних засобів 
на підприємствах переробної галузі (ОРУВОЗППГ), що базується на 
використанні збалансованого, інтегрального підходів, передбачає оцінку групи 
використання, управління, забезпечення основними засобами. 

Даний теоретико-методичний підхід передбачає визначення 
інтегрального показника за кожною групою та результативності управління 
використанням основних засобів на підставі методу регресійного аналізу, що 
дозволяє проаналізувати ефект від впровадження інструментів управління.  

Для розрахунку значень інтегрального показника за групою 
використання, управління, забезпечення (кадрове, фінансове та інвестиційне, 
виробниче та технічне, інформаційне забезпечення) основними засобами 
сформовано модель розрахунку інтегрального показника шляхом врахування 
взаємозв’язків між показниками та групами (рис. 2).  
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Рис. 2. Модель формування інтегрального показника результативності 

управління використанням основних засобів 
Примітка: розроблено автором; Івоз – інтегральний показник використання основних 

засобів; Іуоз – інтегральний показник управління основними засобами; Ікз – інтегральний 
показник кадрового забезпечення; Іфіз – інтегральний показник фінансового та 
інвестиційного забезпечення; Івтз – інтегральний показник виробничого та технічного 
забезпечення; Ііз – інтегральний показник інформаційного забезпечення  

 
Визначення інтегрального показника для вказаних груп пропонується 

здійснювати за формулою 1:  
 

,     (1)  

 
де Іj – інтегральний показник j-тої групи;  
Yj – коефіцієнт регресійного рівняння для j-тої групи;  
m – кількість показників j-тої групи;  
Aij – i-тий показник j-тої групи;   
Bij – коефіцієнт регресійного рівняння для і-того показника j-тої групи.   
Апробація теоретико-методичного підходу проведена на досліджуваних 

підприємствах, зокрема на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ТОВ “Сватівська олія” та розраховано інтегральні показники за  
групою використання, управління, забезпечення та інтегральний  
показник результативності управління використанням основних засобів 
(табл. 2). 

Івоз 

група забезпечення 

Інтегральний показник результативності  
управління використанням  
основних засобів (Ірувоз) 

група  

використання  

основних  

засобів 

Набір  

показників:  

Фм; Фо; Крв;  

Кз; Кприд;  

Квід; Квиб;  

Кпр; Фв;  

Кз; Кев; Ків 

Іуоз Ікз Іфіз  Івтз Ііз 

група  

управління  

основними  

засобами 

кадрове 

забезпечення 

      фінансове  

та інвестиційне  

забезпечення 

виробниче та  

технічне  

забезпечення 

інформаційне  

забезпечення 

Набір  

показників:  
Фв; Фм; Мв;  

Квно; Роз;  

Ррп;  

Ревоз; Асп;  

Пп; Кав 

Набір  

показників:  

Кпк; Кзк;  

Кплк; Рвп;  

Пп; Ппп 

Набір  

показників:  
Кооз;  

Ккпк; Кспвк; 

Кевфр; Кзвок; 

Кфа; Кфс; 

Кфл;  

Чдфі; Крп 

 

Набір  
показників:  
Ррп; Рд; Рв;  

Рвк; Род;  
Ра; Роз; Пп;  

Мв; Мм; 
Фв; Фм;  

Кз; Квно;  
Кз; Ків 

 

Набір  

показників:  

Пепз; Пві;  

Пкв; Пді  

Інтегральний  
показник 

Інтегральний  
показник 

Інтегральний  
показник 

Інтегральний  
показник 

Інтегральний  
показник 

Інтегральний  
показник 
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Таблиця 2 
Модель розрахунку інтегральних показників за групами та інтегрального 

показника результативності управління використанням основних засобів на 
підприємствах у 2014-2018 рр. 

Інтегральні показники 2014 2015 2016 2017 2018 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

Аналіз групи використання основних засобів 

Івоз 0,36 0,56 0,82 0,89 0,98 

Аналіз групи управління основними засобами 

Іуоз 1,53 0,08 0,32 0,75 0,78 

Аналіз групи забезпечення основних засобів 

Ікз -0,70 0,35 0,37 0,93 0,85 

Іфіз 0,41 2,37 0,71 0,72 0,89 

Івтз 0,74 0,89 0,62 0,90 1,02 

Ііз 0,68 0,72 0,79 1,00 1,05 

Розрахунок інтегрального показника результативності управління використанням основних засобів 

Ірувоз -1,97 0,06 1,56 1,64 1,65 

ТОВ “Сватівська олія” 

Аналіз групи використання основних засобів 

Івоз 0,67 0,71 0,76 0,67 0,75 

Аналіз групи управління основними засобами 

Іуоз 1,23 0,21 0,52 0,57 0,60 

Аналіз групи забезпечення основних засобів 

Ікз 1,02 0,14 0,61 0,48 0,40 

Іфіз 0,95 1,47 1,14 0,85 0,71 

Івтз 0,40 0,56 0,53 0,64 0,58 

Ііз 0,64 0,69 0,78 0,80 0,85 

Розрахунок інтегрального показника результативності управління використанням основних засобів 

Ірувоз 0,21 -0,03 0,005 0,48 0,59 

Примітка: розраховано автором  
 

Проведений аналіз показав, що на ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод” значення інтегрального показника 
результативності управління використанням основних засобів знаходиться в 
межах від 0 до 1 та має тенденцію до зростання у 2018 р. відносно 2017 р. на 
0,26%, а також відбулося зростання інтегральних показників за аналізованими 
групами; на ТОВ “Сватівська олія” інтегральний показник результативності 
управління використанням основних засобів у 2018 р. відносно 2017 р. виріс на 
24,44%, але відбулося скорочення інтегральних показників за іншими групами.  

Практичне використання теоретико-методичного підходу дозволило 
визначити переваги, недоліки, сильні та слабкі сторони процесу управління, 
здійснити оцінку результативності управління, ефективності використання 
інструментів управління, сформувати заходи з підвищення результативності 
управління діяльністю підприємств в довгостроковому періоді.  

У третьому розділі – “Методичні підходи до удосконалення 
управління основними засобами на підприємствах переробної галузі” – 
удосконалено модель управління основними засобами підприємств переробної 
галузі; удосконалено методичний підхід до прогнозування ефективності 
управління основними засобами на підприємствах переробної галузі; проведено 
розрахунок прогнозу рівня ефективності управління основними засобами на 
підприємствах переробної галузі.  

Для успішного функціонування підприємств переробної галузі, 
підвищення ефективності управління основними засобами, результативності їх 
використання доцільним є впровадження моделі управління, що сприятиме 
систематизації, визначенню послідовності управління основними засобами, а 
саме їх: організації, плануванню, координації, моніторингу, контролю дій, 
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узгодженості роботи підрозділів, взаємодії працівників, обміну інформацією, 
розробці ефективних та якісних рішень, отриманню бажаного ефекту.  

У роботі удосконалено модель управління основними засобами 
підприємств переробної галузі, в основі якої закладено використання 
процесного, комплексного підходів, враховано змінність ринкового 
середовища, особливості функціонування підприємств та яка складається із 
ряду взаємопов’язаних блоків, дозволяє здійснити управління основними 
засобами (рис. 3).  

 
Рис. 3. Модель управління основними засобами підприємств переробної галузі  

Примітка: сформовано автором     
  
Використання моделі управління дозволить сформувати напрями 

покращення управління основними засобами, досягнути позитивних зрушень в 
управлінні, підвищити його результативність на підставі злагодженої роботи 
всіх блоків, визначити ризики та загрози, покращити показники виробничої, 
господарської, фінансової діяльності та забезпечить успішне функціонування 
підприємств переробної галузі.  

Обґрунтовано, що поряд з оцінкою результативності управління 
використанням основних засобів доцільним є здійснення прогнозування 



14 

очікуваних результатів від управління основними засобами, результативності 
даного процесу задля визначення проблем, своєчасного їх розв’язання, 
прийняти якісних рішень, вибору стратегії дій на декілька періодів вперед.  

Удосконалено методичний підхід до прогнозування ефективності 
управління основними засобами на підприємствах переробної галузі, який 
побудовано шляхом дотримання етапів здійснення та визначено три групи 
показників, що дозволяє здійснити прогноз ефективності управління основними 
засобами (рис. 4).   

 
Рис. 4. Схема прогнозування ефективності управління основними засобами на 

підприємствах переробної галузі 
Примітка: розроблено автором    
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Методичний підхід апробовано на підприємствах переробної галузі 
(табл. 3). Проведено рейтингову оцінку управління основними засобами для 
трьох груп показників підприємства ТОВ “Сватівська олія” та отримано за 
2014-2018 рр. такі дані: перше місце в рейтингу займає рейтинг за показниками 
фінансово-господарської діяльності, друге місце – рейтинг за показниками 
управління основними засобами, що підтверджує незначне покращення та третє 
місце – рейтинг за показниками використання основних засобів, що говорить 
про існуючі недоліки в даній групі. На ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод” відповідно до отриманих результатів рейтингової 
оцінки управління основними засобами у 2018 р. можна відзначити, що 
ефективність виробничо-господарської діяльності, використання основних 
засобів, управління використанням основних засобів покращилися та перше 
місце в рейтингу займає група показників фінансово-господарської діяльності, 
друге місце – група показників управління основними засобами, третє місце – 
група показників використання основних засобів. 

Таблиця 3 

Визначення місця в рейтингу для рейтингової оцінки управління основними 

засобами за 2014-2018 рр.  

Показники 2014 
Місце в 

рейтингу 
2015 

Місце в 
рейтингу 

2016 
Місце в 

рейтингу 
2017 

Місце в 
рейтингу 

2018 
Місце в 

рейтингу 

ТОВ “Сватівська олія” 

Рвозn 3,46 3 3,46 3 3,46 3 3,46 3 3,46 3 

Руозn 3,00 2 2,98 2 3,04 2 3,03 2 2,98 2 

Рфгдn 2,58 1 2,49 1 2,89 1 2,85 1 2,89 1 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

Рвозn 3,455 3 3,451 3 3,451 3 3,450 3 3,460 3 

Руозn 2,996 2 2,989 2 3,033 2 3,027 2 3,034 2 

Рфгдn 2,549 1 2,607 1 2,616 1 2,655 1 2,497 1 

Примітка: розроблено автором; Рвозn – рейтингова оцінка для групи показників 
використання основних засобів n-нного періоду; Руозn – рейтингова оцінка для групи 
показників управління основними засобами n-нного періоду; Рфгдn – рейтингова оцінка для 
групи показників фінансово-господарської діяльності n-нного періоду  

 

Здійснено прогноз трьох груп показників підприємства ТОВ “Сватівська 
олія” для 2019-2020 рр. на підставі використання функції СРЗНАЧ, 
кореляційно-регресійного аналізу, функції ПРЕДСКАЗ, лінійного тренду. У 
2019 р. прогнозне значення ефективності використання основних засобів дещо 
зменшується та у 2020 р. відбувається його зростання. Визначено, що більш 
достовірні прогнозні розрахунки отримано на підставі функції ПРЕДСКАЗ, 
оскільки відповідають реаліям діяльності підприємства та підтверджуються 
достовірністю показника детермінації R, який наближається до 1.  

За результатами проведеного дослідження для ТОВ “Сватівська олія” 
визначено прогнозне значення ефективності управління основними засобами, 
яке у 2019-2020 рр. зменшилося та прогнозне значення ефективності фінансово-
господарської діяльності, яке дещо покращилося.  

Здійснено розрахунок прогнозної рейтингової оцінки управління 
основними засобами для трьох груп показників на підприємстві 
ТОВ “Сватівська олія” та у 2019-2020 рр. ситуація у порівнянні з 2018 р. не 
змінилася. Визначено, що на ТОВ “Сватівська олія” за результатами 
рейтингової оцінки, проведеного прогнозу показників використання основних 
засобів, показників управління основними засобами, показників фінансово-
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господарської діяльності у 2019-2020 рр. відбудеться незначне покращення 
показників використання основних засобів та погіршення показників 
управління і доцільним є впровадження заходів для покращення фінансового 
стану, вдосконалення управління основними засобами, що забезпечить 
поліпшення фінансової, інвестиційної, виробничої, господарської діяльності.  

Встановлено, що на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 
склалася краща ситуація, ніж на ТОВ “Сватівська олія” та відповідно до 
прогнозних даних за показниками використання основних засобів, показниками 
управління основними засобами, показниками фінансово-господарської 
діяльності, результатами рейтингової оцінки у 2020 р. відносно 2019 р. 
підвищилася ефективність управління основними засобами, їх використання, 
відбулося зростання результатів фінансово-господарської діяльності та 
доцільно надалі використовувати інструменти управління основними засобами, 
що вплине на результати діяльності.  

  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 
вирішення актуального наукового завдання щодо управління основними 
засобами на підприємствах переробної галузі. За результатами дослідження 
сформульовано такі основні висновки та рекомендації:  

1. Дослідивши підходи вчених до визначення сутності понять “основні 
засоби”, “управління підприємством”, “управління основними засобами”, 
запропоновано власне визначення дефініції “управління основними засобами 
підприємств”, яке запропоновано розглядати як систему взаємопов’язаних 
елементів, що направлена на організацію процесів формування, оновлення, 
використання основних засобів, планування, регулювання, моніторинг, 
контроль, прогнозування, оптимізацію та реорганізацію їх використання, 
продовження терміну корисної служби, прийняття дієвих управлінських рішень 
шляхом використання методів управління, що має за мету зростання 
конкурентоспроможності, отримання економічного ефекту, забезпечення 
довгострокового стабільного функціонування, досягнення намічених темпів 
зростання за умови врахування змін внутрішнього та зовнішнього середовища, 
загроз, ризиків, внутрішніх можливостей та наявного потенціалу підприємств, 
достатності інформаційного забезпечення.  

2. Проаналізувавши підходи науковців до визначення факторів впливу на 
управління та використання основних засобів підприємств переробної галузі, 
виявлено їх недоліки та удосконалено науково-методичний підхід до 
визначення факторів впливу на управління використанням основних засобів 
підприємств переробної галузі. В даному підході враховано специфіку 
функціонування підприємств переробної галузі, особливості управління та 
використання основних засобів, виділено внутрішні та зовнішні фактори 
впливу на ефективність управління, в результаті чого визначено можливі 
витрати від впливу факторів, наведено шляхи їх подолання, нейтралізації, 
виділено резерви підвищення ефективності управління.   

3. Вивчення результатів дослідження наукових розробок та підходів 
вчених щодо використання механізму та системи управління основними 
засобами підприємств дозволило удосконалити алгоритм побудови та 
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впровадження системи і механізму управління використанням основних засобів 
підприємств переробної галузі шляхом виділення етапів, які охоплюють 
прогнозування, планування, організацію, мотивацію, моніторинг, контроль, 
координацію, оцінку результатів. На підставі реалізації системного, 
процесного, ситуаційного, функціонального, вибіркового підходів було 
побудовано систему і механізм управління. Їх апробація сприяла підвищенню 
результативності управління основними засобами.   

4. Надано авторське визначення понять: “система управління 
використанням основних засобів підприємств”, яке містить набір підсистем, 
елементів та дій, реалізація яких дозволить визначити завдання та мету, 
організувати процес управління основними засобами на підставі впливу 
керуючої підсистеми на керовану, фінансового, програмного, технічного 
забезпечення, що гарантуватиме підвищення ефективності використання 
основних засобів, перетворення ресурсів, інформації в забезпеченість 
обладнанням, продукцію, отримання доходу; “механізм управління 
використанням основних засобів підприємств”, який розглянуто як складову 
системи управління, що містить компоненти (інформаційне, правове, кадрове, 
ресурсне забезпечення підприємств, забезпечення основними засобами) та 
підсистеми, що дозволяє налагодити інформаційні зв’язки між підрозділами, 
створити умови для виконання завдань, сформованої мети, коригувати 
внутрішні фактори, які здійснюють вплив на управління та використання 
основних засобів. Впровадження даних інструментів управління на 
підприємствах переробної галузі дозволить підвищити ефективність управління 
основними засобами, розробляти та приймати управлінські рішення, досягти 
бажаних результатів та економічного ефекту.  

5. Аналіз загальних економічних показників функціонування та 
ефективності використання основних засобів показав, що у 2018 р. порівняно з 
2017 р. спостерігається покращення на ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод”, але надалі необхідно підвищувати ефективність 
використання основних засобів, здійснювати управління ними, що матиме 
вплив на досягнення бажаних результатів. У 2018 р. порівняно з 2017 р. 
відбулося зниження ефективності використання основних засобів та показників 
фінансово-господарської діяльності на ТОВ “Сватівська олія”,  
тобто спостерігається підвищення фондомісткості на 60,60%, фондоозброєності 
на 66,51%, зниження фондовіддачі на 37,74%; на Дочірньому  
підприємстві з іноземною інвестицією “Сангрант Плюс” відбулося зростання 
фондомісткості на 29,61%, фондоозброєності на 24,09%, скорочення 
фондовіддачі на 22,85%.  

6. Удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки 
результативності управління використанням основних засобів на підприємствах 
переробної галузі, який передбачає застосування збалансованого, інтегрального 
підходів, реалізується шляхом дотримання послідовності дій, що передбачає 
використання методу регресійного аналізу для розрахунку інтегрального 
показника результативності управління використанням основних засобів. 
Даний підхід апробовано на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ТОВ “Сватівська олія”, що дозволило оцінити результативність управління 
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використанням основних засобів, ефективність впровадження інструментів 
управління, визначити переваги та недоліки управління, впровадити заходи з 
покращення ефективності управління, коригувати управлінську діяльність.  

7. На основі аналізу досліджень науковців щодо використання та 
управління основними засобами удосконалено модель управління основними 
засобами підприємств переробної галузі. Дана модель розроблена в результаті 
використання процесного, комплексного підходів, на підставі визначення 
специфіки діяльності підприємств, дослідження зовнішнього середовища, 
складається із послідовності взаємопов’язаних блоків та є інструментом 
управління основними засобами. Впровадження моделі управління основними 
засобами на підприємствах переробної галузі дозволяє здійснити управління 
основними засобами, виявити негативні тенденції та їх подолати, виявити 
ризики та загрози, використати комплекс заходів покращення процесу 
управління, що позначиться на результативності управління, показниках 
використання основних засобів, виробничої, господарської, фінансової 
діяльності, гарантуватиме успішне функціонування.   

8. Удосконалено методичний підхід до прогнозування ефективності 
управління основними засобами на підприємствах переробної галузі, який 
розроблено на підставі дотримання взаємопов’язаних етапів та реалізується 
шляхом використання пакету аналізу та вбудованих функцій Excel, здійснення 
рейтингової оцінки, що дозволяє розрахувати прогнозні значення показників 
використання основних засобів, показників управління основними засобами, 
показників фінансово-господарської діяльності. Запропонований підхід 
апробовано на ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, 
ТОВ “Сватівська олія”, що дало змогу спрогнозувати ефективність управління 
основними засобами, передбачити проблеми в майбутньому, визначити 
причини зниження ефективності управління, обрати та впровадити 
інструментарій управління основними засобами, запропонувати способи 
покращення процесу управління, що матиме вплив на показники діяльності 
підприємств.  
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що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 
 

3. *Колісник, Н.А., 2019. Методичні аспекти оцінювання результативності 
управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 
галузі. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 
Економічні науки, № 3 (270), с. 248–253 (0,75 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 
Scholar (США)).  

4. Колісник, Н.А., 2019. Теоретико-методичні підходи до визначення 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ефективність управління та 
використання основних засобів підприємств переробної галузі. Вісник 
Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 
науки, № 4, Т. 2 (272), с. 158–164 (0,88 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 
Scholar (США)).  

5. *Колісник, Н.А., 2019. Проблемні питання формування амортизаційної 
політики на підприємствах переробної галузі України та шляхи її покращення. 
Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 
Економічні науки, № 6, Т. 2 (276), с. 11–15 (0,74 друк. арк.) (Міжнародна 
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 
Scholar (США)).   

6. *Колісник, Н.А., 2018. Дослідження особливостей використання 
основних виробничих фондів на підприємствах переробної галузі. Вісник 
Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні 
науки, № 3, Т. 3 (258), с. 263–267 (0,63 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 
Scholar (США)).  

7. *Колісник, Н.А., 2018. Методичні засади до здійснення прогнозування 
ефективності управління основними засобами на підприємствах переробної 
галузі в умовах змінності оточуючого середовища. Вісник Хмельницького 
національного університету: науковий журнал. Економічні науки, № 6, 
Т. 2 (264), с. 247–251 (0,67 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 
індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

 
2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 
8. Колісник, Н.А., 2020. Визначення доцільності використання 

механізму управління основними засобами на підприємствах переробної галузі. 

                                                 
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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В: Східноукраїнський інститут економіки та управління, колектив авторів, ред., 
Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: Міжнародна 
науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 28 Березень 2020. 
Запоріжжя: ГО “СІЕУ” (0,24 друк. арк.).  

9. Колісник, Н.А., 2020. Напрями підвищення ефективності управління 
основними засобами підприємств переробної галузі. В: Центр фінансово-
економічних наукових досліджень, автори тез, ред., Сучасний стан та 
перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: Міжнародна 
науково-практична конференція. Полтава, Україна, 26 Березень 2020. Полтава: 
ЦФЕНД, Ч. 1 (0,19 друк. арк.).   

10. Колісник, Н.А., 2020. Аналіз стану використання основних засобів на 
підприємствах України. В: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку 
людини ВНЗ “Університет “Україна”, Стратегії, проблеми та розвиток 
економічних систем в умовах глобальної нестабільності: VI Всеукраїнська 
науково-практична конференція з міжнародною участю. Миколаїв, Україна, 12 
Березень 2020. Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ “Університет “Україна” 
(0,18 друк. арк.).  

11. Колісник, Н.А., 2020. Сутність амортизаційної політики підприємств. 
В: Аналітичний центр “Нова Економіка”, колектив авторів, ред., Становлення 
нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети: 
Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та 
молодих учених. Київ, Україна, 29 Лютий 2020. Київ: Аналітичний центр “Нова 
Економіка” (0,20 друк. арк.).     

12. Колісник, Н.А., 2019. Джерела фінансування основних виробничих 
фондів підприємств. В: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski., ред., 
Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-
економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція. 
Ужгород, Україна, 16 Лютий 2019. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 
Ч. 1 (0,23 друк. арк.).  
 

АНОТАЦІЯ 

Колісник Н.А. Управління основними засобами на підприємствах 

переробної галузі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.   
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 
освіти і науки України, Запоріжжя, 2020.  

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 
положень та практичних рекомендацій щодо управління основними засобами 
на підприємствах переробної галузі. 

Удосконалено науково-методичний підхід до визначення факторів впливу 
на управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі. 
Сформовано алгоритм побудови та впровадження системи і механізму 
управління використанням основних засобів підприємств переробної галузі. 
Удосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки результативності 
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управління використанням основних засобів на підприємствах переробної 
галузі.  

Узагальнено та розвинуто модель управління основними засобами 
підприємств переробної галузі. Удосконалено методичний підхід до 
прогнозування ефективності управління основними засобами на підприємствах 
переробної галузі.  

Розвинуто трактування дефініцій “управління основними засобами 
підприємств”, “система управління використанням основних засобів 
підприємств”, “механізм управління використанням основних засобів 
підприємств”.  

Ключові слова: основні засоби, управління основними засобами, 
управління використанням основних засобів, фактори впливу, система і 
механізм управління, результативність, модель управління, прогнозування 
ефективності управління.  
 

АННОТАЦИЯ 

Колесник Н.А. Управление основными средствами на предприятиях 

перерабатывающей отрасли. – Квалификационный научный труд на правах 
рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2020.  

Диссертационная работа посвящена совершенствованию теоретико-
методических положений и практических рекомендаций по управлению 
основными средствами на предприятиях перерабатывающей отрасли. 

Усовершенствован научно-методический подход к определению  
факторов влияния на управление использованием основных  
средств предприятий перерабатывающей отрасли. Сформирован алгоритм 
построения и внедрения системы и механизма управления использованием 
основных средств предприятий перерабатывающей отрасли. Усовершенствован 
теоретико-методический подход к оценке результативности  
управления использованием основных средств на предприятиях 
перерабатывающей отрасли. 

Обобщена и развита модель управления основными средствами 
предприятий перерабатывающей отрасли. Усовершенствован методический 
подход к прогнозированию эффективности управления основными средствами 
на предприятиях перерабатывающей отрасли. 

Развито трактовки дефиниций “управление основными средствами 
предприятий”, “система управления использованием основных средств 
предприятий”, “механизм управления использованием основных средств 
предприятий”.  

Ключевые слова: основные средства, управление основными средствами, 
управление использованием основных средств, факторы влияния, система и 
механизм управления, результативность, модель управления, прогнозирование 
эффективности управления. 
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ANNOTATION     

Kolisnyk N.A. Fixed assets management at processing industry 

enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 
Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 
types of economic activity). – Zaporizhzhia National University of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020. 

Thesis is devoted to improvement of theoretical and methodological provisions 
and practical recommendations as for fixed assets management at processing industry 
enterprises. 

The scientific and methodical approach to determination of the factors of 
influence on the management of fixed assets use of processing industry enterprises 
was improved, based on which the factors of influence were determined, which are 
divided into internal and external ones and it was found out the following: the 
analysis of the influence of internal factors on the management of the use of fixed 
assets will make it possible to assess their influence on the condition, structure, 
dynamics of fixed assets, to determine the need to involve new equipment, to expand 
production capacities, to update timely worn-out equipment, which will contribute to 
achievement of strategic goals; the analysis of external factors of influence on the 
management of the fixed assets use allows to timely identify factors, solve problems 
related to management, improve the efficiency of equipment use, develop and make 
quality management decisions regarding updating of fixed assets in accordance with 
market changes. 

An algorithm for construction and implementation of the system and 
mechanism for management of the use of fixed assets of processing industry 
enterprises, which contains a set of interrelated stages is formed on the basis of 
compliance with the systematic, process, situational, functional, selective approaches 
and it allowed to determine the stages sequence of forming of system and mechanism 
of management, order of their implementation and their practical application at an 
enterprise, provides a possibility to form directions for improvement of management 
through use of fixed assets, to optimize their use, to carry out management of them 
within the conditions of financial crisis, which will contribute to achievement of 
economic benefits and increase of the efficiency of financial and economic activity in 
the long-term period. 

Theoretical and methodological approach to assessment of efficiency of fixed 
assets use management at processing industry enterprises is improved based on the 
use of balanced, integral approaches, involves assessment of the group of use, 
management, provision of fixed assets. This theoretical and methodological approach 
assumes determination of integral index according to each group and efficiency of 
fixed assets use management based on the method of regression analysis, allows to 
analyze the effect of the introduction of management tools and its practical use allows 
to determine the advantages, disadvantages, strengths and weaknesses of the 
management process, to form measures to improve the efficiency of management of 
enterprises activity in the long-term period. 
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The model of fixed assets management of processing industry enterprises is 
generalized and developed, which is based on the use of process, complex 
approaches, takes into account the variability of the market environment, peculiarities 
of functioning of the enterprises and consists of a number of interrelated blocks, 
allows to carry out management of the fixed assets. Use of management model will 
allow to form directions of improvement of management of the fixed assets, to 
achieve positive changes in management, to increase its efficiency on the basis of the 
coordinated work of all blocks, to define risks and threats, to improve indicators of 
industrial, economic, financial activity and will provide successful functioning of 
processing industry enterprises. 

The methodological approach to forecasting of the efficiency of fixed assets 
management at processing industry enterprises was improved, which is built by 
observing the stages of implementation and three groups of indicators were defined, 
based on the use of rating, analysis package and built-in Excel functions. The 
methodological approach made it possible to forecast the efficiency of fixed assets 
management by taking into account the financial condition of enterprise and 
indicators of the use of fixed assets, opportunities and needs of production and 
economic activity, to choose tools for improvement of fixed assets management, to 
develop effective management solutions. 

The interpretation of the essence of the terms “fixed assets management of 
enterprises”, “management system of fixed assets use of enterprises”, “management 
mechanism of fixed assets use of enterprises” was developed. 

Key words: fixed assets, fixed assets management, fixed assets use 
management, influence factors, management system and mechanism, efficiency, 
management model, management efficiency forecasting.  
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