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Сьогодні на підприємствах України склалася несприятлива ситуація щодо рівня 
технічного забезпечення виробничого процесу та ефективності використання засобів праці. 

Це пов'язано передусім із високим рівнем фізичного та морального зносу основних засобів, 
що обумовлює нагальну потребу в оновленні та модернізації наявних засобів виробництва. 

Під управлінням основними засобами необхідно розуміти процес розробки, прийняття 
та реалізації управлінських рішень, а також контроль за їх виконанням щодо формування, 

використання та відтворення основних виробничих фондів підприємства. При цьому 
ефективність управлінської системи буде залежати головним чином від якості інформаційної 

бази, яка є результатом взаємодії зовнішнього та внутрішнього інформаційного 
забезпечення. 

Повна, достовірна інформація про наявність та рух основних засобів, їх технічний стан, 
витрати на формування й відтворення, інтенсивність та ефективність використання це ті 

дані, на основі яких приймаються оперативні рішення у сфері управління основними 
засобами підприємств. Таку інформацію для потреб управління, крім бухгалтерського 

обліку, надає система економічного аналізу. Проведення аналітичних досліджень має 
орієнтуватися на досягнення якісних та змістовних знань, використання яких при реалізації 

управлінських рішень помітно знижує ризик невизначеності [2, с. 58]. 
Під обліково-аналітичним забезпеченням управління основними засобами необхідно 

розглядати процес поєднання інформаційних потоків, що генеруються бухгалтерським 
обліком та економічним аналізом з метою формування належних даних для прийняття 

управлінських рішень, спрямованих на ефективне використання виробничого потенціалу 
підприємства. 

Формування ефективної системи обліково-аналітичного забезпечення управління 
основними засобами підприємства передбачає послідовне виконання таких завдань:  

- забезпечення повноти та своєчасності відображення в обліковій системі підприємства 
операцій з формування, використання та відтворення основних засобів;  

- визначення системи аналітичних показників для оцінки стану, інтенсивності та 
ефективності використання основних засобів підприємства;  

- розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності використання 
основних засобів, а також порядку здійснення контролю за їх виконанням. 

Таким чином, механізм формування інформаційного забезпечення управління 
основними засобами підприємства повинно охоплювати облікову й аналітичну системи з 

притаманними їм внутрішньосистемними та позасистемними зв'язками, в межах яких 
генерується економічна інформація для прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

ефективне використання засобів виробництва. 
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