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 РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 27 с.; 2 табл., 7 рис.; 38 джерел. 

 

Актуальність теми роботи 

Основні фонди є невід'ємною складовою діяльності організації, що безпо-

середньо впливає на можливість отримання запланованих результатів. Рівень 

використання потужності, умови експлуатації, ступінь фізичного, морального 

зносу основних фондів відносяться до чинників, що визначають продуктивність 

економічного суб'єкта в цілому, а також значення фінансових показників його 

функціонування. 

Метою даної роботи є дослідження ефективності управління основними 

фондами підприємств. 

Об’єкт дослідження – процес прийняття управлінських рішень в сфері 

ефективного використання основних фондів підприємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при управ-

лінні основними виробничими фондами підприємства. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, фактор-

ний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується структура основних 

фондів підприємства. У другому розділі розглядаються методи управління 

основними фондами підприємства. У третьому розділі наведені сучасні 

напрями підвищення ефективності використання основних фондів 

підприємства.  

При написанні роботи використовувались матеріали періодичних видань, 

монографії, фінансова звітність. 

 

ОСНОВНІ ФОНДИ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ФОНДОВІДДАЧА, 

ФОНДОЄМНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Основні фонди є невід'ємною складовою діяльності 

організації, що безпосередньо впливає на можливість отримання запланованих 

результатів. Рівень використання потужності, умови експлуатації, ступінь фізи-

чного, морального зносу основних фондів відносяться до чинників, що визна-

чають продуктивність економічного суб'єкта в цілому, а також значення фінан-

сових показників його функціонування. 

До ключових, оперативним завданням господарської діяльності економі-

чних суб'єктів відносяться: забезпечення умов експлуатації основних фондів, 

відповідно до встановлених технічних вимог, в тому числі можливостей здійс-

нення необхідних видів поточних оглядів, необхідного режиму роботи; а також 

реалізація процесів відтворення основних фондів. 

Вибір тієї чи іншої форми відновлення основних фондів залежить від 

трьох основних складових: цілей діяльності організації, стану матеріально - те-

хнічної бази та наявних ресурсів, у тому числі фінансових. Крім того, представ-

лені форми відновлення основних фондів можна віднести до проектів, оскільки 

вони мають обмеження в часі і інших видах ресурсів. У свою чергу, проектний 

характер і чинники вибору зумовлюють ризики реалізації процесів відновлення 

основних фондів. 

З метою управління ризиками на основі попередження їх негативного 

впливу можуть використовуватися показники оцінки планової ефективності 

відновлення основних фондів, які, в свою чергу, відповідають перерахованим 

видам ризиків. Поряд з основними економічними критеріями ефективності та-

кож можуть використовуватися спеціалізовані показники, що відображають ре-

зультативність проведення заходів по відновленню основних фондів.  

Об’єкт дослідження – процес прийняття управлінських рішень в сфері 

ефективного використання основних фондів підприємства. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають при управ-

лінні основними виробничими фондами підприємства. 
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Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, фактор-

ний аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується структура основних 

фондів підприємства. У другому розділі розглядаються методи управління 

основними фондами підприємства. У третьому розділі наведені сучасні 

напрями підвищення ефективності використання основних фондів 

підприємства.  

При написанні роботи були використані навчальні посібники, підручни-

ки, дані періодичних видань з питань управління основними фондами підпри-

ємства з. В якості інформаційного забезпечення використовувались дані періо-

дичної літератури, статистичні дані підприємств і організацій, мережа Інтернет 

і інших джерела. 
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1 ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Визначення дефініцій основних фондів підприємства в сучасній 

науковій думці 

 

Особливу значущість в економіці конкретного підприємства має склад і 

структура засобів праці, або основних фондів, що забезпечують високий рівень 

виробничого процесу. Основні фонди - це різні знаряддя праці (машини, апара-

ти, будівлі, споруди тощо), які, по-перше, багаторазово беруть участь в процесі 

по переробці вихідної сировини в готовий продукт, по-друге, в процесі викори-

стання зберігають свою первісну натурально-речову форму і зміст і, по-третє, 

переносять свою вартість на вартість новостворюваного продукту частинами в 

міру використання.  

Різноманітні трактування термінів «основні фонди», «основні засоби», 

«основний капітал» пояснюються широким розмаїттям сторін даної економіч-

ної категорії. У західній економічній літературі виділяється кілька підходів до 

обґрунтування даного терміна як економічної категорії. проте вони все зводять-

ся до думки, що основний капітал надано як вартість коштів, вкладених в капі-

тальні активи, які беруть участь в кількох виробничих циклах, тобто основний 

капітал абсолютно ідентичні з основними засобами. Українська вчена практика 

прийшла до думки, про те, що основні засоби включаються до складу основно-

го капіталу, в одному ряду з довгостроковими фінансовими вкладеннями, нема-

теріальними активами та прибутковими вкладеннями в матеріальні цінності. 

Виходячи з цього можна сказати що їх рівнозначимість і замінність неможлива. 

У радянській економіці основний капітал був виключений з термінології існу-

вало тільки поняття основні фонди. В українській практиці поняття основні фо-

нди використовувалося для фінансового аналізу і в економічній літературі. 

Розглянемо сутність підходів до визначення цих понять. Згідно сайту Ві-

кіпедія: «…основні ́ за́соби (ОЗ; в радянській та пострадянській економічних 
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школах — основні фонди) — матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання по-

слуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціа-

льно-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлу-

атації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду. Основні засо-

би підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у 

натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробни-

цтва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'яз-

ку з фізичним та моральним зносом 22».  

Податковий кодекс визначає основні засоби як: «…матеріальні активи, у 

тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр 

(крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг 

загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і не-

матеріальних активів), що призначаються платником податку для використання 

у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 

гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він дов-

ший за рік) 25»; 

Серед багатьох науковців точаться дискусії, щодо доцільності застосу-

вання таких понять як основні фонди та основні засоби. Як зазначає Ю. Неміш: 

«…основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються суб’єктом 

господарювання з метою використання в процесі виробництва, постачання то-

варів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністра-

тивних чи соціально-культурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких 

становить не менше одного року чи визначається межами операційного циклу 

понад один рік, вартість яких зменшується в процесі використання 21». 

В. Старовойт, розглядаючи критерії віднесення об’єктів до основних фо-

ндів та основних засобів (рис. 1.1) наголошує, що «…"основні фонди" на сього-
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дні — це категорія лише податкового обліку, а "основні засоби" — категорія 

бухгалтерського обліку. Підводячи підсумок, можна сформулювати наступні 

висновки: бухгалтерська і податкова термінологія з обліку основних засобів 

мають суттєві відмінності; податкові терміни призначені для реалізації фіска-

льних цілей і не відповідають економічній сутності явищ; позитивним момен-

том є розмежування понять для цілей бухгалтерського і податкового обліку, що 

є підгрунтям для відокремлення підходу до бухгалтерського і податкового об-

ліку основих засобів; негативним наслідком нечіткості термінології є підміна в 

практичному обліку бухгалтерських термінів податковими, що призводить до 

викривлення фінансових показників і ускладнює управління; для вдосконален-

ня обліку основних засобів необхідно фінансовий облік базувати на категоріях 

національних облікових стандартів, які мають економічний зміст 29». 

 

Рисунок 1.1 – Критерії віднесення об’єктів до основних фондів та основ-

них засобів 29 

 

Питанням управління основними фондами присвячені роботи багатьох 

українських за закордонних вчених. Наприклад, А. Череп та А. Клименко за-

значають, що: «… однією з головних ознак ефективного використання основ-

них фондів є зростання обсягу виробництва його продукції підприємства й чис-

того прибутку. Ефективне їх використання в результаті приводить до підви-

щення ефективності підприємства в цілому та сприяє покращенню його фінан-

сового стану й конкурентоспроможності 35». 
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О. Коваленко та І. Громова до напрямів збільшення ефективності викори-

стання основних фондів відносять: «…максимально можливе використання те-

хніки, календарного часу, своєчасне оновлення основних виробничих фондів, 

зменшення кількості недіючого устаткування, уведення в дію нових технологі-

чних агрегатів, використання високопродуктивного автоматизованого устатку-

вання, реалізація програм інноваційного розвитку техніки, підвищення профе-

сійно-кваліфікаційного рівня обслуговуючого основні виробничі фонди персо-

налу 18». 

Методологічні аспекти управління пасивами підприємств наведені також 

в працях науковців Сумського державного університету 32, 28, 34, 15, 4, 30, 33, 

19, 17, 31, 24, 5, 13, 12, 8, 9, 37, 7, 38, 11, 10, 16, 14. 

В роботі було проведено дослідження частоти запитів термінів «основні 

фонди», «основні засоби» та «основний капітал» в межах пошукової системи 

Google, який реалізується за допомогою програми Google Trends (рис. 1.3). Ре-

зультати дослідження показують значно більший інтерес до використання тер-

мінології «основні засоби». 

 

Рисунок 1.2 – Рівень використання термінів «основні фонди», «основні 

засоби» та «основний капітал» 
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1.2 Стан основних фондів в економіці України 

 

Про економічне зростання країни можна судити по ряду економічних по-

казників, одним з яких є валовий внутрішній продукт. Скорочення промислово-

го і сільськогосподарського виробництва, а також зменшення інвестицій у ви-

робництво призвели зокрема до старіння і зносу устаткування. В даному кон-

тексті актуальним стає аналіз впливу стану основних фондів на економічне зро-

стання країни. 

Вартість основних засобів України за видами економічної діяльності  у 

2013-2018 роках наведені в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Вартість основних засобів України за видами економічної 

діяльності, (млн.грн.) 23. 

 

 

Структурно вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 

2018 році подана на діаграмі 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Розподіл вартості основних засобів за видами економічної 

діяльності у 2018 році 23 

 

З діаграми видно, що більшість вартості основних фондів сконцентровано 

в таких галузях як промисловість, транспорт, складське господарство, діяль-

ність в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, операціях з 

нерухомим майном. Це пояснюється особливістю виробничих процесів та фун-

кціонуванням цих сфер діяльності. 

Ефективність відтворення основних фондів в економіці, як правило, ви-

значається у вартісних показниках, в разі їх дослідження по всіх групах різно-

рідних засобів виробництва. Але, для достовірної оцінки характеру і інтенсив-

ності відтворення основних фондів необхідно розглядати динаміку зміни їх ва-

ртісних показників, а також чисельності в натурально - матеріальному еквіва-

ленті.  

У процесі виробництва продукції відбувається зміна вартості основних 

фондів, вибуття їх в результаті зносу, оновлення і поповнення в процесі прид-

бання нових елементів основних фондів і підвищення цін на матеріально - тех-

нічні засоби, нове будівництво і будівельні матеріали. 

Коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів є основними коефіці-

єнтами, що характеризують відтворення і реально відображають зміну обсягів і 
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структури основних фондів. Коефіцієнт приросту показує, на скільки відсотків 

коефіцієнт надходження основних фондів перевищує над вибуттям. Якщо кое-

фіцієнт вибуття нижче коефіцієнта оновлення, то даний процес можна охарак-

теризувати як розширене відтворення основних фондів; якщо перевищує, то 

мова йде про процес звуження відтворення основних фондів. Високий коефіці-

єнт вибуття основних фондів свідчить про зниження терміну експлуатації еле-

ментів основних фондів і навпаки. 

Найважливішим показником стану основних фондів є рівень зносу. Засо-

би праці, зношуючисьу процесі виробництва, стають непридатними для пода-

льшого використання, потребують капітального ремонту або повної заміни. У 

міру використання фізично зношуються окремі елементи основних засобів, по-

гіршуються їхні технічні властивості, в результаті чого кошти праці втрачають 

здатність брати участь у виготовленні продукції. Отже, коефіцієнт зносу робить 

прямий вплив на відтворювальний потенціал основних фондів в економіці. 

Рівень зносу основних засобів в економіці України за останні роки подано 

на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Динаміка зносу основних засобів 23 

 

З рисунку видно, що у період з 2000 по 2014 рік ступінь зносу основних 

засобів постійно збільшувалась, і в підсумку перевищила 80%. І хоча після 2014 

року ця зношеність дещо зменшилася, вона все рівно залишається високою. 
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2 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

2.1 Фінансово-економічні показники оцінки ефективності управління 

основними фондами 

 

Оцінка стану та рівня ефективності використання основних фондів є од-

ним з елементів системи управління фінансовими результатами діяльності під-

приємства. На рисунку 2.1 наведена система показників, що характеризують 

ефективність використання основних засобів та використовуються фінансови-

ми менеджерами у практичній діяльності на підприємстві. 

 

Рисунок 2.1 – Показники ефективності використання основних фондів 

 

Ефективність використання основних виробничих фондів визначається 

показниками фондовіддачі і фондомісткості. Рівень цих показників визначаєть-

ся рівнями показників фондозабезпеченості і фондоозброєності праці, а також 

якісним складом основних фондів. Алгоритми розрахунку цих та інших показ-

ників наведена в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Показники ефективності використання основних фондів 

 

Низька забезпеченість підприємств основними виробничими фондами 

призводить до несвоєчасного виконання необхідних технологічних операцій, 

зростання трудомісткості і збільшення витрат на виробництво одиниці продук-

ції. Але наявність надмірної кількості засобів виробництва сприяє збільшенню 

амортизаційних відрахувань, зростання витрат на їх обслуговування і збере-

ження і в кінцевому підсумку також веде до подорожчання виробленої продук-

ції. Найвища ефективність виробництва досягається при оптимальному рівні 

забезпеченості підприємств і високому якісному складі наявних на підприємст-

вах основних фондів. 
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2.2 Оцінка ефективності управління основними фондами на прикладі 

АТ «Насосенергомаш» 

 

Практичну реалізацію підходів до оцінювання ефективності використан-

ня основних фондів проведемо на базі дослідження інформації, наведеної у фі-

нансовій звітності публiчного акцiонерного товариства "Сумський завод насос-

ного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш 1». Дане підпри-

ємство є «…одним з найбільших в СНД насособудівельних підприємств, що 

спеціалізується на розробці і виробництві насосного обладнання для нафтогазо-

вої галузі, енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства 

3». Інтегрована фінансова звітність АТ «Насосенергомаш» за останні роки на-

ведена в додатку А. 

Проаналізуємо стан основних фондів цього підприємства. На рисунку 2.2 

наведено зміну первісної вартості основних фондів, та коефіцієнта їх зносу.  
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Рисунок 2.2 – Стан зношеності основних фондів 

 

Рисунок демонструє, що починаючи з 2013 року, незважаючи на зростан-

ня вартості основних засобі відбувається збільшення їх зношеності, що вимагає 

від підприємства проведення інновацій в сфері забезпечення засобами вироб-

ництва. 
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Аналізуючи показник фондовіддачі (рис. 2.2), можна побачити, що вона 

залишається стабільною, маючи невеликі коливання протягом останніх років. 

Теж саме можна сказати і про показник рентабельності основних засобів.  
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Рисунок 2.3 – Фондовіддача та рентабельність основних фондів 

 

Коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів відображають лише 

інтенсивність самого процесу відтворення засобів праці, не розкриваючи його 

ефективності. Для оцінки останньої доцільно використовувати показники, що 

відображають якісні сторони відтворення засобів праці, зокрема відношення кі-

лькості застарілих конструкцій машин, устаткування, апаратів, приладів і засо-

бів автоматизації, знятих в певному році з виробництва, до числа новостворе-

них зразків нової техніки в тому ж році. 

На ефективність використання основних виробничих фондів сильно 

впливає ступінь раціональності використання виробничих потужностей її підп-

риємств, яка в останні роки істотно збільшилася. Підвищення ефективності ви-

робництва з особливою гостротою ставить перед підприємствами галузі за-

вдання більш повного використання основних виробничих фондів. 

Переклад на інтенсивний шлях розвитку передбачає здійснення корінних 

змін у характері відтворення основних фондів, що виражається в значному під-

вищенні темпів оновлення виробничого апарату підприємств, головним чином 

машин і устаткування, на всіх підприємствах галузі. Необхідність швидкого 

відновлення виробничого апарату викликана не тільки тим, що воно передбачає 
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широке використання ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних тех-

нологій, а й тим, що воно формує новий тип розширеного відтворення, що ба-

зується на переважному використанні якісних чинників економічного зростан-

ня. Крім того, оновлення виробничого апарату забезпечує різке зниження ви-

трат на його ремонт. 
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3 СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

3.1 Інноваційні фактори підвищення ефективності використання ос-

новних фондів 

 

Для визначення місця оновлення основних фондів в процесі модернізації 

підприємства з метою подальшої побудови її системи управління доцільно 

укрупненно розглянути взаємозв'язок поновлення виробництва з іншими ета-

пами модернізації. І модернізація підприємства в цілому, і оновлення основних 

фондів, як її складова, зумовлюють розвиток підприємства на тривалу перспек-

тиву. 

Рішення про придбання систем машин формує набір можливих технологій і, в 

кінцевому підсумку, сукупності тих споживчих властивостей, які будуть запро-

поновані на ринку.  

Тривалі терміни використання машин і устаткування, їх висока капітало-

місткість вимагають обґрунтовувати рішення про модернізацію підприємства і 

оновленні основних фондів в рамках планових керованих впливів на тривалу 

перспективу. Це можна реалізувати в рамках розробки стратегічного плану під-

приємства. Стратегія розвитку підприємства вже повинна передбачати в собі 

оцінку необхідності періодичної модернізації та оновлення основних фондів. 

При цьому уповільнення амортизації основних засобів, особливо їх активної 

частини, досягається при реалізації програм реконструкції та технічного пере-

озброєння підприємств, а також при модернізації обладнання. Аналізуючи два 

основних типи відтворення основних фондів - оперативне і кінцеве, пропону-

ють нові види відтворення: звужене, інноваційне і зупинка виробництва. 

Після прийняття рішення про модернізацію і формування її цілей пріори-

тетним є оцінка необхідності і обсягу продуктових інновацій у виробництві. 

Модернізація підприємства і оновлення основних фондів, як її найважливіший 

етап, не є самоціллю. Вони, по суті, є умовами, що забезпечують зміна позицій 
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підприємства на ринку. Але не самі безпосередньо, а через зміну в номенклату-

рі продукції, що випускається або в її якісних характеристиках. А це можна 

здійснити тільки на основі продуктових інновацій. 

 

3.2 Науково-технічний прогрес, як основна передумова ефективного 

використання основних фондів 

 

Науково-технічний прогрес завжди був фактором, що визначає передову 

культурно-історичну спільність серед інших. Протягом всієї людської історії 

він в поєднанні з іншими факторами дозволяв домінувати одним цивілізаціям 

над іншими. Значення ж науково-технічного прогресу в сучасному світі і зовсім 

неможливо переоцінити. 

Але в чому виражається цей прогрес? Що є його матеріальним втіленням? 

Ймовірно, відповіддю на ці питання є вся культура суспільства, в тій чи іншій 

мірі увібрала в себе і відображає його результати. Хоча науково-технічний про-

грес має глобальний характер впливу на все суспільство і зачіпає різні сфери 

суспільного життя, його можливості мають більше значення для тих економіч-

них агентів, мета яких - отримання прибутку. Використання організаціями ак-

туальних досягнень науково-технічного прогресу дозволяє підприємствам пе-

реважати на ринку. 

Сучасні підприємства характеризуються значною часткою основних ви-

робничих фондів в структурі своїх активів. Виробництво продукції на сучасно-

му ринку, характеризується бажанням виробників скоротити витрати, зробивши 

продукт більш конкурентоспроможним. Заміна живої праці уречевленої допо-

магає знизити витрати виробництва. Якісні характеристики продукції, що виро-

бляється, також відображаються на привабливості її для споживача, залежать 

від рівня використовуваних для її виробництва технологій і пов'язаних з ними 

обладнанням. 

В комп'ютерний вік, інформація стають повноцінним фактором виробни-

цтва, який приносить дохід не опосередковано, через його подальшу реалізацію 
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«в металі», а безпосередньо. Головним активом, як і головним продуктом таких 

компаній, стає результати їх діяльності у вигляді програмних продуктів, стан-

дартів, специфікацій і прав на них. Ключовою відмінністю інформаційного 

продукту, є можливість його нескінченного і безконтрольного копіювання, от-

же, компанії даного сектора економіки змушені захищати свої інтереси, закріп-

люючи права на власність, що тільки збільшує і без того чималу частку немате-

ріальних активів в структурі активів компаній ІТ сектора економіки. 

Очевидно, що процес ускладнення та збільшення ефективності основних 

фондів продовжитися. Сучасними вчені виділяється ще один вид науково-

технологічної революції - інформаційна. Сучасні засоби обробки інформації та 

комунікації роблять можливим подальше скорочення собівартості продукції, а 

вдосконалення засобів праці поставить під сумнів необхідність участь людини 

у виробничому процесі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Під основними фондами слід розуміти частину коштів виробництва, яка в 

процесі виробництва використовується поступово протягом декількох циклів і 

вартість якої переноситься на готовий продукт частинами в міру свого зносу. 

Основний капітал підприємств повинен включати в себе незавершені довго-

строкові інвестиції, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення. 

Облік сформульованих вище законів, принципів і властивостей оновлення ос-

новних фондів дозволить найбільш раціонально «вбудувати» його в процес мо-

дернізації підприємства, підвищити його ефективність. Процес модернізації і 

відтворення основних фондів підприємства являє собою складну соціально-

економічну, динамічну відкриту систему, до якої може бути застосована мето-

дологія системного аналізу. 

Найбільш доступними і надійними джерелами інвестицій модернізації 

підприємства залишаються прибуток і амортизації. Останній, як показує прак-

тика, промислово розвинених країн, може становити вагому частку в інвести-

ційному обгрунтуванні модернізації підприємства. Однак, щоб досягти цього 

стосовно українських умов, необхідно здійснити комплекс принципово нових 

законодавчо-нормативних заходів щодо вдосконалення бухгалтерського, пода-

ткового обліку з метою зміни існуючої практики господарювання. Слід також 

зазначити, що саме цільовим використанням амортизації для оновлення основ-

них фондів відрізняються історичні періоди країни, в яких розвиток промисло-

вості було найбільш динамічним. 

Відтворення основних фондів - складне, багаторівневе, і тривале у часі 

явище. У сучасних умовах для держави стоїть завдання проведення економічно 

виправданої політики розширеного відтворення основних фондів з урахуванням 

умов функціонування галузей: наявності трудового, ресурсного та технічного 

потенціалу; фінансового оздоровлення підприємств; забезпечення державної 

підтримки; створення сприятливого інвестиційного клімату; проведення науко-

вих досліджень з метою технічної і технологічної модернізації. 
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ДОДАТОК А Фінансова звітність публiчного акцiонерного товариства 

"Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосе-

нергомаш". 

 

Таблиця А.1 – Актив балансу 

 

Таблиця А.2 – Пасив підприємства 

 


