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Тема: Види та показники зношування основних фондів. 

Ремонт основних фондів, види ремонту. 

 

Мета:  визначити які існують види та показники зношування основних фондів;поняття 

«зношування» як економічна категорія; ознайомитися з процесом та етапами ремонту 

основних фондів підприємства; види ремонту. 

 

В процесі експлуатації основні фонди підприємства зношуються. 

 

Зношування основних фондів - це втрата ними своєї вартості, 

тобто їх старіння у фізичному та економічному розумінні. 

 

Зношення основних фондів визначається за повний календарний рік відповідно до 

встановлених норм. Нарахування зношення не проводиться понад 100% вартості основних 

фондів. Нараховане зношення у розмірі 100% вартості основних фондів, які придатні для 

подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання внаслідок зношення. 

Розрізняють фізичне і моральне зношення основних фондів. 

Фізичне зношування - це втрата основними фондами своїх споживчих 

властивостей, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставленим до них 

вимогам. 
 
 

 
 

 

Фізичне зношування основних фондів може бути усувним (ліквідовується шляхом 

проведення ремонтів різної складності) і неусувним (призводить до повного руйнування 

основних фондів та їх ліквідації).  
Оцінити фізичне зношування основних фондів можна за допомогою коефіцієнта 

фізичного зношування основних фондів (Кф.знош.):  

Кф.знош = В кап.рем / Вп ,  
або Кф.знош = А/ Вп  

або Кф.знош =Тф / Тн  
де  В кап.рем - вартість капітальних ремонтів основних фондів від початку служби, грн.; 
      А - сума зношення (амортизації) основних фондів від початку служби, грн. 
      Тф, Тн - фактичний та нормативний строк служби основних фондів, роки. 

Коефіцієнт фізичного зношування основних фондів не може перевищувати 1. 



Моральне зношування - це передчасне, до закінчення строку фізичної 

служби, знецінення основних фондів, яке призводить до втрати доцільності їх 

використання. 

Розрізняють моральне зношування основних фондів І і ІІ роду. 

Моральне зношування І роду викликане здешевленням відтворення основних фондів в 

сучасних умовах внаслідок підвищення продуктивності праці у галузях-виробниках засобів 

праці. Знижуються витрати на виготовлення основних фондів, вони дешевшають. 

Моральне зношування ІІ роду - це часткова втрата основними фондами своєї вартості в 

результаті створення і впровадження у виробництво більш продуктивних і економніших засобів 

праці. В такому випадку старі основні фонди перестають задовольняти потреби споживачів, їх 

використання стає економічно невигідним. 

Одні і ті ж основні фонди можуть задовольняти або не задовольняти потреби конкретних 

споживачів. Тому величина морального зношування ІІ роду буде різною у різних споживачів, 

отже недоцільно його розраховувати. 

Усунути фізичне і частково моральне зношування основних фондів можна за допомогою 

їх ремонтів та модернізації. 

Ремонт основних фондів - це відновлення фізичного зношування їх окремих 

конструктивних елементів (вузлів, деталей) та підтримання основних фондів у 

працездатному стані протягом всього терміну їх служби. 

За економічним змістом ремонти поділяються на поточний, капітальний та відновний. 

Поточний ремонт породжується випадковими поломками, що принципово не 

впливають на нормальне використання основних фондів. Він має характер дрібних 

налагоджувальних робіт, не відновлює основних фондів, а лише підтримує в робочому стані, 

тому не є формою їх відтворення. Витрати на поточний ремонт є постійними і відносно 

рівномірними протягом усього періоду експлуатації основних фондів. 

Капітальний ремонт породжується закономірним зношуванням основних фондів і 

спрямований на відновлення їх початкових експлуатаційних характеристик. Він є однією із 

форм відтворення основних фондів. Під час капітального ремонту основні фонди демонтують, 

замінюють або відновлюють вузли, конструктивні елементи. Цей вид ремонту доволі складний, 

він проводиться через порівняно великі проміжки часу і потребує значних витрат. Витрати на 

капітальний ремонт є значно більшими і одноразовими. Вони визначаються заздалегідь і 

збільшують вартість основних фондів.  
Відновний ремонт - особливий вид ремонту основних фондів, що породжується їх 

зруйнуванням в результаті стихійних лих, тривалої бездіяльності. Витрати на відновний ремонт 
фінансуються за рахунок резервного фонду, а за характером, обсягом та складністю робіт він 

відноситься до капітального будівництва.  
На практиці розмежувати ремонтні роботи за економічним змістом досить складно, 

оскільки немає чіткої межі між самим ремонтом і відтворенням, витратами на збереження 

основних фондів та витратами на їх відновлення. Тому частіше ремонти поділяють за 
організаційно-технічними ознаками: складністю, періодичністю, обсягом робіт, місцем 

проведення ремонту та ін.  
За організаційно-технічними ознаками ремонти поділяються на:  

 капітальний - передбачає повну розбірність агрегатів, заміну певних вузлів; 
проводиться у спеціалізованих цехах, часто супроводжується модернізацією;  

 середній - є проміжним між капітальним і малим; проводить частіше, ніж капітальний і 
розбірність основних фондів складає близько третини; 

 малий - є найменшим за обсягом і складністю; передбачає лише часткову розбірність і 
проводиться на місці основними робітниками або робітниками - ремонтниками; заміні 
підлягають не більше 15% деталей. 

 

Модернізація основних фондів - це внесення в конструкцію діючого 

обладнання змін, які підвищують його технічний рівень і покращують 

економічні характеристики. 

 



 
  

Модернізація, на відміну від капітального ремонту, який проводиться на старій 

технічній основі і є формою простого відтворення основних фондів, здійснюється з 

використанням новітніх технічних досягнень, підвищує економічну ефективність 

обладнання і тому є однією з форм їх розширеного відтворення. 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступне питання: 

1.Що є ефективнішим: ремонт чи модернізація обладнання?Обґрунтуйте Вашу думку. 

 

 

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) 

mailto:gr.ev@ukr.net

