
Тема: Капітал, виробничі 

фонди та нематеріальні 

ресурси



План

1. Капітал, його суть та види.

2. Поняття  “ виробничі фонди ”  та “ виробничі 

засоби ”.  Виробничі засоби: основні та оборотні,  їх 

характеристика та відмінні ознаки.

3. Амортизація основних засобів.

4. Показники ефективності використання 

основних засобів.



Питання 1. Капітал, його суть та види

Капітал – це все те, що приносить власнику дохід: діючі засоби 

виробництва, використана в процесі виробництва робоча сила, 

кошти та інше.



Капітал

за формою

грошовий постійний змінний

за напрямами 

авансування

власний позиковий

за метою використання та 

характером кругообігу

основний оборотний

реальний

за джерелами                  

формування 



Питання 2. Поняття “ виробничі фонди ” та 

“ виробничі засоби ”. 

Виробничі засоби: основні та оборотні, їх 

характеристика та відмінні ознаки. 



Матеріально – речовинне відтворення праці людей і 

певних засобів виробництва в процесі їх взаємодії 

утворює виробничі фонди підприємства. 



Схема структури та взаємозв`язку понять “ капітал ”,

“ фонди ”, “ засоби ”, “ активи ”

Основний капітал Оборотний капітал

Виробничий капітал ( виробничі фонди )

Засоби праці

Основні 

засоби

Нематері-

альні 

активи

Предмети 

праці

Основні фонди

Запаси

Оборотні     

фонди

Готова 

продукція
Грошові 

кошти

Дебіторська 

заборгова-

ність

Фонди обігу

Необоротні активи

Основні засоби

Оборотні активи

Оборотні активи



Основні фонди – це засоби праці, що беруть участь 

у виробництві тривалий час (понад 365 днів), не 

змінюють своєї речовинної (споживчої) форми і 

переносять свою вартість на вартість 

виготовленої продукції частинами, по мірі їх зносу 

(шляхом амортизації) та спрацювання



У бухгалтерському обліку, відповідно до Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “ Основні 

засоби ”, використовується термін “основні засоби” 



Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 

іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально – культурних функцій, очікуваний строк 

корисного використання яких більше одного року.



Оборотні фонди – це частина виробничих 

фондів у вигляді предметів праці, які 

повністю споживаються в одному 

виробничому циклі, змінюють 

натуральну форму і переносять всю свою 

вартість на вартість новоствореної 

продукції повністю



Відмінні ознаки основних та 

оборотних засобів

Ознаки Основні засоби Оборотні засоби

Роль у 

виробничому 

процесі

Засоби праці Предмети праці

Тривалість 

функціонування у 

виробничому 

процесі

Функціонують 

тривалий час 

протягом багатьох 

виробничих циклів 

(як правило, понад 

365 днів)

Беруть участь лише в 

одному виробничому 

циклі ( як правило, 

менше 365 днів )

Зміна натуральної та 

споживчої форми

Не змінюють свою 

речовину форму

Змінюють чи повністю 

втрачають

Ступінь 

використання у 

кожному 

виробничому циклі

Частково Повністю 

Перенесення 

вартості на вартість 

виготов. продукції

Переносять свою 

вартість частинами в 

міру спрацювання

Вартість повністю 

переноситься на витрати по 

виготовленню продукції



Питання 3. Амортизація основних засобів



Амортизація – це перенесення частинами 

вартості основних засобів протягом 

строку їх корисного  використання на 

виготовлену продукцію з метою повного 

відшкодування вартості основних засобів



Амортизаційні відрахування – це 

грошова сума перенесеної вартості 

основних засобів на виготовлену 

продукцію



Амортизаційні відрахування відносяться 

на витрати виробництва, які 

відшкодовуються при реалізації продукції



За рахунок амортизаційних відрахувань 

формується амортизаційний фонд підприємства, 

який використовується на відновлення основних 

засобів



Норма амортизації



Строк корисного використання – це очікуваний період 

часу, протягом якого основні засоби будуть 

використовуватись підприємством


