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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто інформаційне забезпечення управління відтворенням основ-
них засобів машинобудівного підприємства. Обґрунтовано необхідність формуван-
ня інформаційного забезпечення управління відтворенням основних засобів підприєм-
ства. Охарактеризовано складові інформаційного забезпечення управління відтворен-
ням основних засобів машинобудівного підприємства. Запропоновано напрями удоско-
налення інформаційного забезпечення управління відтворенням основних засобів ма-
шинобудівного підприємства за рахунок оптимізації руху інформаційних потоків під-
приємства, а також системи автоматизації управління підприємством.
Ключові слова: основні засоби, відтворення основних засобів, інформаційне забезпе-
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими і прак-
тичними завданнями. Необхідність оновлення основних засобів та їх від-
повідність сучасним технологіям є однією з першочергових проблем, які 
стоять сьогодні перед машинобудівними підприємствами України. Випуск 
конкурентоспроможної продукції можливий лише за наявності відповідної 
матеріально-технічної бази. 

В умовах економічної кризи в Україні фінансування витрат, пов’язаних 
з відтворенням основних засобів, є ускладненим. Зниження обсягів вироб-
ництва, проблеми зі збутом продукції, інфляція є причинами негативних ре-
зультатів діяльності машинобудівних підприємств. За підсумками 2014 р. ін-
декс цін виробників промислової продукції склав 131,8%, індекс промисло-
вої продукції машинобудування – 78,7% [1; 2]. Високі темпи інфляції прак-
тично роблять неможливим навіть просте відтворення основних засобів за 
рахунок амортизаційних відрахувань.

Для вирішення цих проблем необхідне більш ефективне управління від-
творенням основних засобів підприємств. Однім з напрямів його покращан-
ня є удосконалення інформаційного забезпечення механізму управління від-
творенням основних засобів підприємства. Тому вивчення інформаційного 
забезпечення механізму управління відтворенням основних засобів маши-
нобудівних підприємств є важливим напрямом дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним аспек-
там формування та удосконалення інформаційного забезпечення механізму 
управління підприємств присвячено праці М.П. Войнаренка та Л.В. Овод [3], 
А.А. Варави [4], С.А. Ткаченко [5], О.А. Гавриш та С.М. Савченко [6], 
 С.В. Гушка [7], Н.С. Меджибовської [8], О.М. Старенької [9]. 

М.П. Войнаренко та Л.В. Овод запропонували свою версію форму-
вання, організацію та послідовність моніторингу системи інформаційно-
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аналітичного забезпечення механізму управління амортизаційною політи-
кою підприємств [3, с. 194–195, 197]. Її застосування спрямоване на підви-
щення якості управлінських рішень щодо управління амортизаційною полі-
тикою підприємства та його діяльністю в цілому.

А.А. Варава характеризує інформаційне забезпечення відповідно до різ-
них стадій процесу стратегічного управління підприємством, визначає його 
особливості на певних стадіях [4]. 

С.А. Ткаченко вивчено залежність інформаційного забезпечення під-
системи економіко-аналітичної обробки інформації від структури управлін-
ських рішень, які приймаються на промислових підприємствах та в науково-
виробничих об’єднаннях [5].

О.А. Гавриш та С.М. Савченко розглядають інформаційні фактори ін-
новаційної діяльності машинобудівних підприємств та практичні аспекти 
застосування інформаційно-інноваційного механізму для забезпечення кон-
курентоспроможності машинобудівних підприємств [6]. 

С.В. Гушко запропонував механізм інформаційного забезпечення 
обліково-аналітичної системи управління в єдиному інформаційному середо- 
вищі, розглянув особливості його побудови [7, с. 55–56].

Н.С. Меджибовська розглядає процес організації раціонального руху 
інформаційних потоків підприємств. Досліджено етапи формування інфор-
маційного забезпечення управління підприємством та розроблено практичні 
рекомендації щодо впровадження комплексної автоматизованої системи [8, 
с. 26–28].

О.М. Старенька досліджує принципи існування системної організації 
інформаційного забезпечення оперативного управління підприємством [8,  
с. 38–45].

У працях цих науковців визначаються різні аспекти інформаційного за-
безпечення механізму управління підприємством, але єдиної думки щодо 
його формування немає. Питанням інформаційного забезпечення механіз-
му управління відтворенням основних засобів присвячено тільки працю  
М.П. Войнаренка та Л.В. Овод. Незважаючи на напрацювання щодо інфор-
маційного забезпечення механізму управління підприємством, залишаються 
актуальними питання, пов’язані з інформаційним забезпеченням управління 
відтворенням основних засобів машинобудівних підприємств.

Метою дослідження є розробка положень щодо удосконалення інфор-
маційного забезпечення управління відтворенням основних засобів маши-
нобудівного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження із обґрунтуванням одер-
жаних результатів. Управління відтворенням основних засобів підприєм-
ства – сукупність методів, прийомів, заходів, які спрямовані на підвищення 
ефективності формування та використання основних засобів. 

Інформаційне забезпечення управління пов’язане зі збором, накопичен-
ням, збереженням та аналізом інформації, яка необхідна для функціонуван-
ня організаційно-економічного механізму управління підприємством. Ін-
формаційне забезпечення управління – це сукупність реалізованих рішень 
щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного складу, розміщення і 
форм організації [9, с. 39]. 
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Для ефективного управління відтворенням основних засобів підприєм-
ства удосконалення інформаційного забезпечення є необхідною складовою. 
Використання оперативної та достовірної інформації щодо всіх стадій від-
творення основних засобів на підприємстві дає можливість визначати необ-
хідні обсяги фінансових ресурсів для здійснення відтворювальних процесів 
та оптимальну структуру джерел фінансування залежно від фінансового ста-
ну підприємства. Саме належне інформаційне забезпечення дозволяє опти-
мізувати процес управління, ризики, пов’язані з ним. 

Розглянемо інформаційне забезпечення управління відтворенням основ-
них засобів машинобудівного підприємства. Об’єктом інформаційного за-
безпечення є відтворення основних засобів машинобудівного підприємства. 

Інформаційне забезпечення використовується з метою підвищення 
ефективності формування та використання основних засобів машинобудів-
ного підприємства. Для досягнення мети вирішуються такі завдання: форму-
вання інформаційного середовища підприємства та обґрунтування інформа-
ційних потоків за бізнес-процесами; визначення системи показників, які ха-
рактеризують усі стадії відтворення основних засобів підприємства з метою 
їх подальшого планування, оцінки, аналізу та контролю; оцінка ефективнос-
ті організаційно-економічного механізму забезпечення управління відтво-
ренням основних засобів підприємства та розробка заходів щодо його по-
кращання.

Розглянемо сутність кожного означеного завдання, сукупне вирішення 
якого сприяє удосконаленню інформаційного забезпечення управління від-
творенням основних засобів машинобудівного підприємства. 

Інформаційне середовище підприємства включає в себе сукупність тех-
нічних засобів, методів і способів руху інформації, каналів та потоків її роз-
повсюдження. Джерелом більшої частини інформації, яка характеризує від-
творення основних засобів, є дані фінансового та управлінського обліку. 

За рахунок впорядкованих інформаційних потоків та чітко побудованої 
інформаційної системи можна досягнути підвищення ефективності управ-
лінських рішень. Інформаційний потік – сукупність інформації, необхідної 
для здійснення діяльності підприємства. До інформації ставиться низка ви-
мог. Вона повинна бути своєчасною, повною, корисною, достовірною, зро-
зумілою, регулярною, релевантною. 

Система бізнес-процесів дозволяє реалізувати принципи: процесно-
орієнтованого підходу й системного підходу до менеджменту. Підсумком 
роботи є система організованих, взаємозалежних і ефективно керованих 
процесів організації. Відтворення основних засобів пов’язане з їх виробни-
чим використанням, зносом, амортизацією, підтримкою у робочому стані, 
відновленням. Бізнес-процеси машинобудівного підприємства, пов’язані з 
відтворенням основних засобів, будуть включати: облік витрат на придбан-
ня (виготовлення) та встановлення об’єкта основних засобів; визначення ба-
лансової вартості основних засобів; амортизацію; облік витрат на ремонт 
основних засобів; облік наявності та використання джерел фінансування 
відтворення основних засобів.

Інформаційний потік бізнес-процесу «Облік витрат на придбання (виго-
товлення) та встановлення об’єкта основних засобів» буде містити дані про 
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витрати на придбання, виготовлення, транспортування, монтаж, встановлен-
ня об’єкта основних засобів (залежно від того, до якої групи основних засо-
бів належить об’єкт та способу його появи – придбання, будівництво, виго-
товлення).

Інформаційний потік бізнес-процесу «Визначення балансової вартості 
основних засобів» пов’язаний з обліком балансової вартості основних засо-
бів на всіх етапах їх використання на підприємстві, включаючи визначення 
первісної вартості, залишкової вартості в процесі експлуатації з урахуван-
ням амортизації, відновлювальної вартості, ліквідаційної вартості. 

Інформаційний потік бізнес-процесу «Амортизація» містить дані про 
групу основних засобів, мінімальний строк корисного їх використання, ме-
тод нарахування амортизації, витрати, що належать амортизації за певним 
об’єктом основних засобів, визначенні суми амортизаційних відрахувань. 

Інформаційний потік бізнес-процесу «Облік витрат на ремонт основних 
засобів» пов’язаний з визначенням витрат на всі види ремонту основних за-
собів.

Інформаційний потік бізнес-процесу «Облік наявності та використання 
джерел фінансування відтворення основних засобів» буде містити дані про: 
величину власних та залучених джерел фінансування відтворення основних 
засобів; потребу в додаткових джерелах фінансування для досягнення пла-
нових показників з оновлення основних засобів; використання коштів на фі-
нансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства.

Ефективність економічного механізму управління відтворенням основ-
них засобів підприємства оцінюється за такими показниками: покращання 
технічного стану активної частини основних засобів; зменшення витрат на 
ремонт основних засобів; зменшення часу простоїв обладнання; зниження 
вартості джерел відтворення основних засобів.

При цьому інформаційне забезпечення відтворення основних засобів 
машинобудівного підприємства будується на принципах економічної об-
ґрунтованості, системності, узгодженості і взаємозв’язку показників.

Система показників, що характеризують відтворення основних засобів 
підприємства, включає показники забезпечення основними засобами, тех-
нічного стану основних засобів, руху основних засобів, ефективності вико-
ристання основних засобів, фінансового забезпечення відтворення основ-
них засобів, фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Пла-
нування, оцінка та контроль цих показників дає можливість не тільки дослі-
дити параметри відтворення основних засобів, але й вплив на ці процеси фі-
нансового стану та ефективності діяльності підприємства.

Удосконалення інформаційного забезпечення управління відтворенням 
основних засобів машинобудівного підприємства можна здійснювати за ра-
хунок оптимізації руху інформаційних потоків підприємства, а також систе-
ми автоматизації управління підприємством.

Одним з напрямів покращання руху інформаційних потоків підпри-
ємства є реінжиніринг бізнес-процесів – метод кардинальної перебудови 
бізнес-процесів з метою досягнення якісно іншого, більш високого рівня по-
казників виробничо-господарської діяльності підприємства; використову-
ється як комплексний засіб реорганізації корпорації або окремих її організа-
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ційних одиниць [10, с. 47]. Сучасні умови створюють такі вимоги до управ-
ління відтворенням основних засобів: забезпечення ефективної взаємодії 
між різними підрозділами, що беруть участь у процесі управління відтво-
ренням основних засобів; перехід від функціонального до процесного підхо-
ду до управління; орієнтація управління відтворенням основних засобів на 
створення єдиної системи показників, спрямованих на виконання стратегії 
підприємства, що й забезпечує ефективне управління відтворенням основ-
них засобів.

Система автоматизації управління підприємством має відповідати ви-
могам управління відтворенням основних засобів. При її побудові необхід-
но врахувати бізнес-процеси та інформаційні потоки, існуючі документи, які 
їх регламентують, та інструментарій управління. Важливим є використання 
автоматизації не тільки для потреб обліку основних засобів, а й для плану-
вання та оцінки ефективності використання основних засобів. 

Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що при побудові ін-
формаційного забезпечення управління відтворенням основних засобів під-
приємства необхідно враховувати особливості діяльності підприємства. Ви-
ділення та характеристика інформаційних потоків, пов’язаних з відтворен-
ням основних засобів на машинобудівному підприємстві, дозволяє підвищи-
ти ефективність управління за рахунок отримання оперативної інформації. 

Побудова системи показників, що характеризують відтворення основних 
засобів машинобудівного підприємства, дозволяє оцінювати параметри від-
творювального процесу та можливості вибору ефективних заходів щодо ін-
формаційного забезпечення управління відтворенням основних засобів. 

Удосконалення інформаційного забезпечення управління відтворенням 
основних засобів машинобудівного підприємства запропоновано здійсню-
вати за рахунок оптимізації руху інформаційних потоків підприємства, а та-
кож системи автоматизації управління підприємством.
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Рассмотрено информационное обеспечение управления воспроизводством 
основных средств машиностроительного предприятия. Обоснована необходимость 
формирования информационного обеспечения управления воспроизводством основных 
средств предприятия. Охарактеризованы составляющие информационного обеспече-
ния управления воспроизводством основных средств машиностроительного предпри-
ятия. Предложены направления улучшения информационного обеспечения управле-
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ния воспроизводством основных средств машиностроительного предприятия за счет 
оптимизации движения информационных потоков предприятия, а также системы ав-
томатизации управления предприятием. 
Ключевые слова: основные средства, воспроизводство основных средств, информаци-
онное обеспечение.

The article deals with information support playback control plant and machine-build-
ing enterprise. The necessity of formation of an information security management reproduc-
tion of fixed assets of the company is grounded. The characteristic components of information 
support management reproduction of fixed assets of the machine-building enterprise. Direc-
tions improving information security management reproduction fixed assets machine-build-
ing enterprise by optimizing traffic information flows of the company and automation systems 
management.
Key words: fixed assets, reproduction of fixed assets, information management.
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