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Тема 10 
ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ 

 
10.1. Поняття, класифікація і оцінка основних фондів (ОФ) 
10.2. Знос основних фондів 
10.3. Амортизація необоротних активів підприємства 
10.4. Показники використання основних фондів 
 
10.1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ОСНОВНИХ 

ФОНДІВ (ОФ) 
 

Основні фонди – це засоби праці, які приймають участь у 
виробничому процесі більше 1 року (від дати введення в експлуатацію), 
зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їх вартість 
переноситься на вартість виготовленої продукції поступово, шляхом 
амортизаційних відрахувань. Виробничі фонди поділяються на основні 
і оборотні. 

У промисловості ОФ складають приблизно 80 %, у національному 
багатстві країни – приблизно 60 %. 

За участю у виробничому процесі ОФ поділяються на основні 
виробничі і основні невиробничі. 

Основні виробничі фонди – це фонди, що приймають безпосередню 
участь у виробничому процесі. Вони поділяються на активні 
(безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, завдяки чому 
забезпечується належний обсяг і якість продукції – машини, 
обладнання, транспортні засоби) і пасивні (створюють умови для 
здійснення процесу виробництва – будівлі, споруди). Проте віднесення 
об’єктів до активної чи пасивної частини залежить від специфіки 
галузі. Так, для машинобудування машини і обладнання – активна 
частина. В нафтодобувній промисловості активною частиною є споруди 
(наприклад, свердловини). 

Основні невиробничі фонди – це фонди, що знаходяться на 
балансі підприємства і призначені для обслуговування працівників. 

Облік і оцінка необоротних активів здійснюється в натуральній і 
вартісній грошовій формі. Оцінка матеріальних необоротних активів у 
натуральних показниках використовується для розрахунку виробничих 
потужностей, складання балансів обладнання, для визначення рівня 
його використання та ін. 

Вихідним документом при цьому є паспорти робочих місць, 
устаткування і підприємств у цілому. Вартісна оцінка необоротних 
засобів здійснюється за первісною або переоціненою вартістю. 
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Види доходів підприємства: 
1. За характером отримання: 
а) доходи від звичайної діяльності; 
б) надзвичайні доходи. 
2. За видом діяльності: 
а) доходи від виробничої діяльності; 
б) доходи від посередницької та торговельної діяльності; 
в) доходи від інвестиційної діяльності; 
г) доходи від фінансової діяльності; 
д) доходи від іншої діяльності. 
3. За повнотою та місцем відображення: 
а) бухгалтерські доходи; 
б) приховані доходи. 
Валовий доход – це загальна сума доходу, що отримує 

підприємство від всіх видів діяльності в грошовій, матеріальній і 
нематеріальній формах як на території України, так і за її межами за 
певний проміжок часу. 

Чистий доход – є різницею між доходами від реалізації продукції та 
обов’язковими платежами, що входять до ціни товару. 

Необхідний доход – доход, що дозволяє підприємству фінансувати 
всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати 
цільовий прибуток. 

Можливий доход – це доход, що може отримати підприємство 
при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації 
продукції при наявній кон’юнктурі ринку. 

 
18.2. СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ВИДИ 

 
Прибуток – це частина виручки, що залишається після 

відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність 
підприємства. Він є основним фінансовим джерелом розвитку 
підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної 
бази та продукції. 

Прибуток підприємства являє собою основний результативний 
показник діяльності підприємства. 

Види прибутку: 
1. За видом діяльності: 
– прибуток від звичайної (операційної фінансової та інвестиційної 

діяльності); 
– прибуток від надзвичайних подій; 
– валовий прибуток, що визначається за формулою: 

Пв = ВР – ПДВ × АЗ – Вв, 
де ВР – виручка від реалізації продукції підприємства; 
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та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології та 
організації виробництва. 

 
15. Що передбачає процес прийняття рішень? 
а) визначення маржинального прибутку, який дає кожний виріб 

на одиницю обмеженого ресурсу; 
б) поступове зниження змінних витрат у зв’язку із підвищенням 

рівня стандартизації виробничих процесів; 
в) виготовлення максимально можливої кількості виробів; 
г) немає правильної відповіді. 
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Вв – виробнича собівартість реалізованої продукції; 
АЗ – акцизний збір; 
ПДВ – податок на додану вартість. 
– прибуток від операційної діяльності: 

По = ПВ + ДО – АВ – Вз – ВО, 
де  ДО – інші операційні доходи; 
АВ – адміністративні витрати; 
Вз – витрати на збут; 
ВО – інші операційні витрати. 
2. За порядком розрахунку: 
– прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

Пзд = По + Дк + Дф + Дін – Вф – Вк – Він, 
де  Дк – доход від участі в капіталі; Дф – інші фінансові доходи; 
Дін – інші доходи; 
Вф – фінансові витрати; 
Вк – втрати від участі в капіталі; 
Він – інші витрати. 
– прибуток від звичайної діяльності: 

ПЗ = Пзд – ПП, 
де  Пзд – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 
ПП – податок на прибуток. 
– чистий прибуток: 

ЧП = ПЗ = НП – НЗ – ПНП, 
де  НП – надзвичайний прибуток; 

НЗ – надзвичайний прибуток; 
ПНП – податок на надзвичайний прибуток. 
3. За джерелами формування: 
– прибуток від основної (операційної діяльності); 
– прибуток від фінансової діяльності; 
– прибуток від інвестиційної діяльності; 
– інший прибуток. 
4. Залежно від мети визначення: 
− бухгалтерський прибуток; 
− економічний прибуток; 
− прибуток як об’єкт оподаткування. 
5. За методикою оцінки: 
– номінальний прибуток; 
– реальний прибуток. 
6. Залежно від розмірів: 
– мінімальний прибуток; 
– цільовий прибуток; 
– максимальний прибуток. 
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в) ефекту «кривої досвіду»; 
г) ефекту «споживання». 
 
11. Що відбувається зі збільшенням виробничої потужності? 
а) зменшення суми постійних витрат; 
б) сума постійних витрат залишається незмінною; 
в) зростання суми постійних витрат; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Приклади обмежень у бізнесі: 
а) матеріальні ресурси, нестача фонду робочого часу обладнання; 
б) трудові ресурси; 
в) обсяг реалізації продукції; 
г) усі відповіді вірні. 
 
13. Кінцеве рішення про збільшення виробничої потужності 

доцільно приймати: 
а) з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 

кваліфікації та професіоналізму кадрів; 
б) з урахуванням окупності інвестицій на побудову додаткових 

приміщень, придбання і модернізацію обладнання; 
в) з удосконаленням техніки, технології та організації виробництва; 
г) вірні відповіді а) і б). 
 
14. У чому полягає сутність ефекту кривої досвіду? 
а) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 

потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, 
технології та організації виробництва; 

б) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології 
та організації виробництва; 

в) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих потужностей 
відбувається поступове збільшення змінних витрат у зв’язку з 
підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 
та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології та 
організації виробництва; 

г) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове збільшення змінних витрат у 
зв’язку з падінням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 
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Фактори, що впливають на прибуток підприємства: 
1. Зовнішні – фактори, які не залежать від волі підприємства. 
− інфляційні процеси; 
− законодавство; 
− політика; 
− науково-технічний та соціальний розвиток регіону; 
− політика оподаткування та ін. 
2. Внутрішні – фактори, які залежать від діяльності окремого 

підприємства. 
2.1. Фактори безпосереднього впливу: 
– обсяг продукції, що випускається; 
– собівартість виробництва; 
– ціна продукції, що реалізується; 
– найменування (асортимент) продукції, що випускається. 
– інші. 
2.2. Фактори опосередкованого впливу: 
– післяпродажний сервіс; 
– збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів; 
– реклама; 
– співвідношення власного та залученого капіталу та ін. 
 

18.3. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Рентабельність – це відносний показник прибутковості, що 
характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності 
підприємства. Показники рентабельності, які найчастіше розраховуються 
на підприємствах, наведені у табл. 18. 

 
Таблиця 18 

Система показників рентабельності 
Назва 

показника Алгоритм розрахунку Умовні 
позначення 

Рентабельність інвестованих ресурсів 

1. Загальний рівень 
рентабельності 
підприємства 

%;100⋅=
С

Пз
Р  

%100⋅
+

=
ОЗОФ

Пз
Р  

Пз – прибуток; С – загальна 
виробнича собівартість; ОФ – 
середня величина основних 
фондів за рік; ОЗ – середня 
величина оборотних коштів 

2. Рентабельність 
виробничих фондів  %100⋅=

ОФ

Пз
Р  

 

3. Рентабельність 
сукупних активів %100⋅=

А

Пз
Р  

А – середня сума активів 
балансу підприємств; 
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