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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
системного підходу – при визначенні методів організації комплексу ремонтних
та оновлюючих робіт; аналізу – при дослідженні стану зносу основних засобів
та відносних показників їх амортизації; методу узагальнень – при визначенні
економічних та організаційних критеріїв

можливостей

та необхідності

виконання ремонтних робіт по відтворенню основних засобів з високим рівнем
зносу.
Результати.

Проведено

системне

обґрунтування

особливостей

організації і фінансування ремонтних робіт та оновлення основних фондів на
малих, середніх підприємствах та підприємствах-комплексах. Теоретичне
дослідження авторів базується на економічних та організаційних критеріях
можливостей та необхідності виконання ремонтних робіт по відтворенню
основних

засобів

диференціюванню
Одночасно, автори

з

високим

рівнем

зносу.

Значна

організації виконання ремонтних
змістовно обґрунтовують

увага

приділена

робіт за їх видами.

сучасні умови їх виконання

згідно з юридичними розмірами підприємств та наявності фінансових ресурсів.
Приведений в статті ретроспективний аналіз стану зносу основних засобів
та відносних показників їх амортизації аналітично віддзеркалює відсутність
між ними необхідної економічної залежності, яка гарантувала б у подальшому
їх ефективність. Згідно здійсненого аналізу обґрунтовуються

умови, які

спричинили зменшення вартості основного капіталу промисловості як основи
нарахування амортизації, та зменшення

рівня її використання в сучасних

фінансових умовах господарювання.
Значну увагу приділено ремонтним роботам та розвитку основних засобів
підприємств-конгломератів, які утворилися на основі диверсифікації по
міжгалузевому або галузевому принципові.

Новизна. Новим є застосування системного підходу до аналізу методів
організації комплексу ремонтних та оновлюючих робіт, які досліджуються в
тісному зв’язку з фінансовими можливостями підприємств.
Практична значущість. Важливою організаційною вказівкою в статті
визначена необхідність проведення комплексу всіх видів ремонтів та оновлення
основних засобів, маючи на увазі як активну так і пасивну

їх частини, в

основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділах виробничих підприємств.
Нагальним прикладом

і застереженням від техногенних аварій та форс-

мажорних обставин в статті приводиться вибух трубопроводу при проведені
ремонту на Горлівському ПАТ «Концерн Стирол».
Ключові слова: підприємство, управління, комплексна система, ремонти,
оновлення основних фондів, амортизація, фінанси.
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