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Тема: Амортизація основних фондів. Напрямки відтворення основних фондів. 

Показники ефективності відтворення і використання основних фондів. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям «амортизація», її сутністю, 

методами визначення, видами та функціями; ознайомити здобувачів освіти з поняттям 

замкнутого циклу відтворення основних фондів; розглянути показники ефективності 

використання основних фондів. 

 

 

В процесі використання основні фонди підлягають амортизації. 

Амортизація - це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної 

продукції протягом терміну їх корисного використання (експлуатації). 

Фактично амортизація означає 

списання протягом терміну 

експлуатації балансової вартості 

основних фондів. 

Порядок нарахування 

амортизації визначний Податковим 

кодексом України (ПКУ), розділ ІІІ. 

Згідно ПКУ (п.144.1) 
амортизації підлягають: 

 витрати на придбання 

основних фондів і 

нематеріальних активів для 

власного використання;  

 витрати на самостійне 

виготовлення основних фондів; 

 витрати на проведення всіх 
видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів покращення основних фондів, 

що перевищують 10% сукупної вартості основних фондів;  

 витрати на капітальне поліпшення земель, не пов’язане з будівництвом; 

 капітальні інвестиції, отримані підприємством з бюджету у вигляді цільового 

фінансування на придбання основних фондів;  

 суми переоцінки вартості основних фондів; 

 вартість безоплатно отриманих об’єктів. 

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат 

підприємства за звітний період витрати на:  
 утримання основних фондів, які знаходяться на консервації;  

 ліквідацію основних засобів;  
 придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тис. грн. 

театрально - видовищними підприємствами;  
 витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав 

інтелектуальної власності на національний фільм; 

 витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових 

будинків; 
 витрати на придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів; 
 витрати бюджетів на  будівництво  та  утримання  автомобільних доріг загального 

користування; 



 витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України; 
 вартість гудвілу;  
 витрати на придбання або самостійне виготовлення, ремонт, реконструкцію, 

модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних фондів.  

Нарахування амортизації здійснюється пооб’єктно і щомісячно. Для нарахування 

амортизації ПКУ передбачено 16 груп основних фондів. 

 

 

           

 

 

 



Податковий кодекс України передбачає різні методи нарахування амортизації 

основних фондів. 

 

 

 

Такі методи нарахування амортизації, як зменшення залишкової вартості, прискорене 

зменшення залишкової вартості та кумулятивний є методами прискореної амортизації 

основних фондів. Вони використовуються з метою пожвавлення процесу відтворення основних 

фондів, оскільки дозволяють протягом першої половини терміну їх корисного використання 

відшкодувати 60-70% їх вартості.  
Основні фонди групи 1 (земельні ділянки ) і групи 13 (природні ресурси) не підлягають 

амортизації. Основні фонди груп 9, 12, 14, 15 амортизуються прямолінійним та виробничим 
методами.  

Нарахування амортизації здійснюється помісячно. При визначенні терміну корисного 

використання основних фондів слід враховувати очікуване використання об’єкта з врахуванням 
його потужності, продуктивності; фізичне моральне зношування, що передбачається; правові та 

інші обмеження щодо строків використання основних фондів та ін. 
 

 

Нарахування амортизації призупиняється на період виводу об’єкта з експлуатації у зв’язку із 

реконструкцією, модернізацією, дообладнанням, консервацією та ін. Закінчується нарахування 

амортизації основних фондів лише за умови рівності їх залишкової та ліквідаційної вартостей 

(умовно ліквідаційна вартість дорівнює нулю). 

У процесі діяльності на підприємстві «створюються» основні фонди, потім вони 

використовуються, зношуються (амортизуються), відновлюються і заміщуються. Усі ці стадії 

пов’язані між собою і складають замкнутий цикл відтворення основних фондів. 

Відтворення основних фондів - це постійне і безперервне відновлення засобів праці у 

натуральному і вартісному вираженні. 

Цей процес обумовлений, по-перше, участю основних фондів у декількох виробничих 

циклах, і, по-друге, поступовим перенесенням їх вартості на новостворену продукцію в 

результаті зношування. 

Розрізняють такі форми відтворення основних фондів: 

1) підтримання основних фондів у придатному для експлуатації стані; здійснюється шляхом 

проведення технічних доглядів, поточних і капітальних ремонтів; витрати на них залежать від 

складності ремонту, вартості запасних частин, вузлів, рівня оплати праці та ін.; 

2) просте відтворення основних фондів (реновація), тобто заміна фізично і морально зношених 

основних фондів новими, часто з кращими технічними характеристиками; є необхідною умовою 

збереження існуючих масштабів виробництва; 



3) розширене відтворення основних засобів на існуючій та новій технічній основі (здійснення 

технічного переоснащення, реконструкції розширення виробництва та нового будівництва). 

Найскладнішим та масштабнішим є розширене відтворення основних фондів, яке має кілька 

напрямків. 

Технічне переоснащення передбачає здійснення заходів щодо впровадження нової техніки, 

технології на окремих дільницях, механізації і автоматизації виробництва, замін застарілого 

обладнання, які здійснюються згідно плану технічного розвитку підприємства без розширення 

виробничих площ. 

Реконструкція підприємства - це здійснюване за єдиним проектом повне або часткове 

переобладнування виробництва. Основна частина інвестицій спрямовується на поліпшення 

активної частини основних фондів при використанні старих виробничих будівель та споруд. Таке 

відтворення забезпечує збільшення випуску продукції із значно меншими витратами і в більш 

стислі терміни в порівнянні з новим будівництвом. 

Розширення виробництва передбачає спорудження других і наступних черг, додаткових 

виробничих комплексів, цехів, комунікацій, допоміжних та обслуговуючих виробництв на 

території підприємства. 

Нове будівництво - це спорудження цехів, корпусів підприємства на нових будівельних 

майданчиках згідно окремого проекту, яке передбачає розширення виробничих площ, значне 

збільшення потужності. Нове будівництво є економічно доцільним, якщо неможливо нарощувати 

потужності на діючих підприємствах, а також при організації виготовлення принципово нових 

видів продукції, диверсифікації виробництва та ін. 

Процес відтворення основних фондів пов’язаний з їх постійним рухом, тобто з їх введенням 

в експлуатацію, зміною технічного стану та вибуттям. Оскільки процеси відтворення 

безпосередньо впливають на ефективність використання засобів праці, то логічним є виділення 

та обчислення показників відтворення основних фондів. 

Вони поділяються на: 

 

 

На показники фондовіддачі та рентабельності основних фондів, як загальних показників їх 

використання, впливають ряд зовнішніх та внутрішніх чинників. Зовнішніми чинниками впливу є 

ріст витрат на придбання основних фондів, пов’язаних з поліпшенням умов праці працівників, 

забезпеченням якості продукції на рівні світових стандартів, охороною довкілля тощо. Ці 

чинники впливають на зниження фондовіддачі. 

Внутрішніми чинниками підвищення фондовіддачі є зростання екстенсивного та 

інтенсивного використання основних фондів, головним чином активної їх частини. 

Оберненим до фондовіддачі показником є фондомісткість (Фм): 



Фм = Sсер / Q, грн. 

Показником, який характеризує рівень забезпеченості основними виробничими 

фондами ПВП підприємства є фондоозброєність праці (Фо): 

Фо = Sсер / Ч ссп, грн./чол. 

 

 

 

На практиці також використовуються: коефіцієнт використання виробничих площ, 

наприклад, цеху, показник зняття продукції з 1м2 виробничої площі, коефіцієнт пропускної 

здатності водонапірної башти, резервуару тощо. 

Для забезпечення ефективного використання основних фондів кожне підприємство 

повинно визначити «набір» заходів, реалізація яких позитивно вплине на показники відтворення 

та використання основних фондів. 

Основними шляхами покращення використання та відтворення основних 

фондів можуть бути: 

 удосконалення технологічної структури основних фондів з урахуванням тих чинників, які 

впливають на неї; 

 зменшення кількості недіючого устаткування, виведення з експлуатації зайвого і 

непродуктивного обладнання, швидке залучення у виробництво невстановленого 

устаткування; це впливає на суми нарахованої амортизації, обсяги випуску продукції, що, 

в свою чергу, позначається на загальних витратах її виробництва; 

 використання прогресивних напрямків відтворення основних фондів підприємств шляхом 

їх реконструкції, технічного переоснащення, модернізації; вони супроводжуються 

широким оновленням основних фондів і забезпечують зміну структури інвестицій на 

користь збільшення витрат на машини, обладнання, інструмент та ін.; 

 покращення експлуатації машин і обладнання в часі (екстенсивне завантаження), яке 

досягається підвищенням коефіцієнта змінності їх роботи внаслідок скорочення простоїв 

(за рахунок вдосконалення організації виробництва, праці, матеріально-технічного 

забезпечення тощо); 

 підвищення якості ремонтного обслуговування основних фондів;  при організації 

ремонтних робіт слід дотримуватись принципів паралельності, пропорційності, 

неперервності та ін., методів календарного і мережевого планування та моделювання на 

базі комп’ютеризації розв’язання практичних завдань; 



 швидке освоєння проектних потужностей з метою запобігання втратам через надмірне 

затягування термінів освоєння проектних потужностей; хоча протягом останніх років 

намітилась тенденція до їх скорочення, що пов’язано із приватизацією виробничих 

об’єктів, зміною організаційно-правових форм ведення бізнесу та ін. 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступні питання: 

1.Що таке гудвіл?  

2. Функції амортизації.  

3. Які на Вашу думку ще можуть бути шляхи покращення використання та відтворення 

основних фондів? 

 

 

 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів та виконаних домашніх завдань надсилайте на 

електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, предмет та 

номер уроку) 
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