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 За умов інтеграції економіки України в світовий економічний простір 

на перше місце виходить дослідження перспектив функціонування 

підприємств будівельної галузі, забезпечення їх розвитку та можливостей 

ефективного використання всіх видів ресурсів. Крім того, посилення 

конкурентної боротьби, відсутність необхідних фінансових ресурсів, 

зростання збитковості діяльності потребує переосмислення підходів до 

створення та реалізації фінансово-економічної безпеки будівельних 

корпоративних підприємств. У цьому контексті важливим завданням є 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки будівельних компаній. 

 Для вирішення поставленого завдання необхідною умовою є розробка 

й реалізація організаційно-облікового механізму формування та 

використання основних засобів на будівельних корпоративних 

підприємствах, оскільки представлені активи впливають на виробничо-

господарський потенціал, забезпечують виконання будівельних робіт, 

підвищення якості виробленої продукції. 

 У результаті систематизації існуючих теоретико-методичних підходів 

запропоновано визначати організаційно-обліковий механізм формування та 

використання основних засобів на будівельних корпоративних 

підприємствах, який представляє собою сукупність організаційних, 

економічних, облікових, нормативно-правових важелів і методів впливу на 

функціонування суб’єктів господарювання, що у комплексній взаємодії 

забезпечують зростання ефективності й результативності формування та 

використання основних засобів. 

 Запропоновані напрями розробки організаційно-облікового механізму 

формування та використання основних засобів на будівельних 

корпоративних підприємствах на основі структурної моделі: 

1. Формування нормативно-правового забезпечення щодо створення, 

руху використання основних засобів. 

2. Формування обліково-аналітичного забезпечення щодо створення, 

руху використання основних засобів на будівельних корполративних 

підприємствах. 

3. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо 

формування та використання основних засобів, інформації про фінансово-

економічний стан підприємств. 

4. Характеристика організаційної структури. 

5. Визначення та застосування інструментів формування й реалізації 

фінансово-економічної безпеки. 



6. Визначення груп зацікавлених осіб, які взаємодіють із 

будівельними корпоративними підприємствами. 

7. Характеристика інструментів щодо організації обліку та 

документообігу основних засобів. 

8. Визначення джерел фінансування щодо формування основних 

засобів. 

9. Оцінка результативності прийнятих управлінських рішень щодо 

формування та використання основних засобів.  

10. Здійснення дій щодо реалізації заходів зростання ефективності 

формування та використання основних засобів, забезпечення моніторингу і 

контролю. 

Систематизуючи представлені результати дослідження, запропоновані 

напрями розробки механізму, у роботі розроблено структурну модель 

організаційно-облікового механізму  формування та використання основних 

засобів, яка дозволяє сформувати інформаційно-аналітичне, облікове та 

нормативно-правове забезпечення, визначити зацікавлених осіб, які 

взаємодіють із будівельними підприємствами, інструменти реалізації та 

фінансування проектів щодо формування основних засобів, їх видів із 

встановленням зворотних зв’язків, що дозволило реагувати на диспропорції 

та дисбаланси, які виникають у системі, своєчасно впливати на них,  а також 

попереджувати ці негативні процеси, що позитивно впливає на формування й 

реалізацію фінансово-економічної безпеки та розвиток підприємств. 

 


