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Таблиця 14 
Розподіл амортизаційних відрахувань 

Рік 
Залишкова вартість на початок 

періоду, грн 
Сума нарахованої амортизації, 

грн 
1 80 000 14 000
2 66 000 14 000
3 52 000 14 000
4 38 000 14 000
5 24 000 14 000

Сума 10 000 70 000
 
Прямолінійний метод має свої переваги та недоліки. Переваги 

полягають у: простоті розрахунку, рівномірності розподілу суми 
амортизації між обліковими періодами, забезпечується порівняння 
собівартості продукції з доходами від її реалізації. 

Недоліки: не враховується моральне зношування, необхідність 
збільшення витрат на ремонт в останні роки експлуатації об’єкта, 
відмінність виробничої потужності об’єкта основних засобів у різні 
роки його експлуатації. 

Амортизаційні відрахування за методом зменшення балансового 
залишку визначаються за допомогою фіксованого (постійного) відсотка 
від залишкової вартості об’єкта. Норма амортизації в цьому випадку 
розраховується за формулою: 

На t = Нап·((100 – Нап)/100) t-1 %, 
де  t – рік корисної експлуатації об’єкта; 

Нап – підвищена норма амортизації, %. 
Якщо розрахункову величину амортизаційних відрахувань віднести 

до первинної вартості основних фондів, то норми амортизації 
розподіляють за регресивною шкалою. 

За даним методом річні амортизаційні відрахування протягом 
періоду експлуатації постійно зменшуються і в результаті не повністю 
компенсують амортизовану вартість основних фондів. Тому доволі 
часто використовується комбінація методів зменшеного залишку і 
рівномірної амортизації (здійснюється в другій половині терміну 
експлуатації основних фондів). Це дозволяє повністю амортизувати 
їх первинну вартість. 

Наприклад, на підприємстві встановлено певного типу обладнання 
вартістю 100 тис. грн. Списання проводяться в розмірі 20 % від 
балансового залишку. Щорічні амортизаційні відрахування виглядають 
так: 

 
Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 

Сума відрахувань 20,0 16,0 12,8
Балансовий залишок 80,0 64,0 51,2
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Практичне заняття до теми 17 
«ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Визначте економічну сутність поточних витрат підприємства, їх 
склад. 

2. Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як 
економічної категорії та показника, який характеризує ефективність 
роботи підприємства. 

3. Визначте, які витрати входять до собівартості продукції. 
4. Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як 

економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку. 
5. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до 

собівартості продукції? 
6. У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерськими 

витратами? 
7. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змінних 

витрат. 
8. Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу виробництва 

продукції. 
9. Охарактеризуйте метод визначення собівартості продукції. 
10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції? 

 
Тести 17 

1. За економічним змістом розрізняють такі операційні витрати, як: 
а) амортизаційні відрахування; б) матеріальні; 
в) соціальні; г) усі відповіді вірні. 
2. Найбільш питому вагу в загальних витратах підприємства 

мають: 
а) витрати, пов’язані з інвестиційною діяльністю; 
б) операційні витрати; 
в) витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю; 
г) витрати на продукцію. 
 
3. За способом віднесення на окремі види продукції витрати 

бувають: 
а) закінчені; б) незакінчені; 
в) витрати на продукцію; г) прямі. 
 
4. До релевантних належать витрати, які: 
а) відносяться до певного виду продукції; 
б) обчислюють ставку розподілу накладних витрат; 
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в) можуть зменшитися внаслідок прийняття певних рішень; 
г) не залежать від прийняття того чи іншого рішення. 
 
5. До одноелементних витрат відносять: 
а) витрати сировини; б) витрати на ремонт; 
в) витрати на амортизацію; г) немає вірної відповіді. 
 
6. З метою планування, аналізу операційні витрати поділяються на 
а) маргінальні; б) релевантні; 
в) одноелементні; г) накладні. 
 
7. Собівартість – це: 
а) витрати, пов’язані з вирішенням стратегічних задач та затрат 

на будівництво; 
б) витрати, пов’язані з обслуговуванням; 
в) витрати на виробництво продукції, робіт, послуг; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Накладні витрати характеризують: 
а) ресурси, використані в основних виробничих процесах; 
б) ресурси, використані в процесах безпосереднього обслуговування 

і управлінні основними процесами; 
в) склад використаних ресурсів у залежності від напрямів і місця 

їх використання; 
г) ресурси, використані в процесах виробництва продукції. 
 
9. До складу адміністративних витрат відносять: 
а) податки і збори; 
б) перевезення і страхування готової продукції; 
в) ремонт; 
г) експлуатація. 
 
10. Обліково-вимірювальна функція ціни призначена для: 
а) вдосконалення організації виробництва і праці; 
б) визначення затрат суспільної праці і затрат виробничих процесів; 
в) балансу між попитом і пропозицію; 
г) здійснення операцій по розподілу доходу підприємства на 

витрати і прибуток. 
 
11. До функції ціни входить: 
а) вимірювальна; б) стимулююча; 
в) розподільча; г) усі відповіді вірні. 
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10.3. АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Амортизація – це поступове перенесення вартості ОФ на 

собівартість виготовленої продукції з метою відшкодування їх 
зносу. Норми амортизації використовуються для розрахунку суми 
амортизаційних відрахувань: 

А = (Sп·Нам)/100 %, 
де  А – сума амортизаційних відрахувань; 

Нам = (Sп – Sв)/(Sп·Тсл)·100 %, 
де  Тсл – термін служби. 

Спрощено норми амортизації розраховуються як величини, обернено 
пропорційні термінам корисної експлуатації окремих видів необоротних 
активів. 

Всі ОФ в Україні при віднесенні амортизаційних відрахувань на 
витрати підприємства поділяються на групи: 

1) будівлі, споруди, передавальні пристрої (норма амортизації – 
2 %); 

2) транспортні засоби, меблі, офісне обладнання, побутові 
електромеханічні прилади, інструменти (10 %); 

3) інші, не включені до 1, 2, 4 груп (6 %); 
4) електронно-обчислювальні машини, програмне забезпечення, 

засоби друку, зчитування, телефони, рації вартістю вище МШП (15 %). 
Можуть бути використані такі методи нарахування амортизації 

необоротних активів: 
1. Прямолінійний. 
2. Зменшення балансового залишку (залишкової вартості) 
3. Прискореного зменшення балансового залишку (залишкової 

вартості). 
4. Суми чисел (кумулятивний). 
5. Виробничий. 
Прямолінійним методом річна сума амортизації визначається 

шляхом ділення вартості, що амортизується, на очікуваний період 
використання об’єкта основних засобів. 

Річна сума амортизації = (первісна вартість – 
– ліквідаційна вартість)/корисний термін використання. 

Наприклад, первісна вартість об’єкта 80 000 грн, термін його 
корисної експлуатації – 5 років. Очікується, що цей об’єкт основних 
засобів буде мати ліквідаційну вартість 10 000 грн. Річна сума амортизації 
об’єкта основних засобів дорівнює: (80 000 – 10 000)/5 = 14 000 грн. 
(табл. 14). 
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Амортизована вартість – це вартість спрацювання ОФ, яка 
визначається за формулою: 

Вам = Вперв – Влікв, 
де  Вперв – вартість початкова; 

Влікв – вартість ліквідаційна. 
Залишкова вартість – це вартість ОФ, ще не перенесена на 

вартість виготовленої продукції. 
Взал = Вперв – Взносу. 

Відновлена вартість являє собою відтворення в сучасних умовах 
точної копії ОФ з використанням аналогічних матеріалів та 
збереженням всіх експлуатаційних параметрів. 

Розрізняють галузеву, вікову і технологічну структуру ОФ. Галузева 
структура характеризується співвідношенням питомої ваги ОФ різних 
галузей до загальної вартості ОФ в промисловості. Вікова структура – 
це співвідношення різних вікових груп ОФ в їх загальній вартості. 
Технологічна структура показує співвідношення між активною і 
пасивною частинами основних засобів. 

 
10.2. ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ 

 
У процесі використання ОФ зношуються. В економіці розрізняють 

фізичний (матеріальний) і моральний (економічний) знос. Фізичний 
знос – це втрата основними фондами технічних властивостей та 
характеристик, в результаті експлуатації, атмосферних впливів, 
умов збереження. 

Моральний знос – знецінення вартості ОФ до настання повного 
фізичного спрацювання під впливом НТП. Є 2 види морального 
зношення: 

 1-го роду – спричиняє НТП, що проявляється в підвищенні 
продуктивності праці в галузях, що виготовляють основні засоби. 

 2-го роду – це втрата ОФ частини їх вартості в результаті 
появи сучасніших, більш продуктивних ОФ, ліпшої організації 
виробництва. Моральний знос можна усунути шляхом модернізації. 

Економічним мірилом морального зносу служить коефіцієнт 
морального зношення: 

км= (Sп – Sв)/Sп, 
де  км – коефіцієнт морального зносу; 

Sп, Sв – відповідно первісна та відновлена вартість основних фондів; 
Коефіцієнт загального зношення: 

кз= 1 – (1 – кф)·(1 – км), 
де  кз – коефіцієнт загального зносу. 
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12. До виробничої ціни підприємства відносять: 
а) прибуток; б) витрати; 
в) акцизний збір; г) ПДВ. 
 
13. Суть витратних методів ціноутворення полягає у: 
а) виконані державних замовлень; 
б) розрахунку ціни, виходячи із суми власних витрат підприємства; 
в) мінімізації витрат на власну питому вагу; 
г) немає вірної відповіді. 
 
14. Групування по економічних елементах застосовується до: 
а) об’єму готової продукції; 
б) затрат за певний часовий період; 
в) об’єкту витрат; 
г) немає вірної відповіді. 
 
15. Виробничими накладними називаються витрати, які: 
а) не належать до прямих матеріальних витрат; 
б) включають заробітну плату робітників; 
в) не можуть бути віднесені прямо до певного виду виробу; 
г) стали частиною готової продукції і можуть бути прямо віднесені 

до певного виду виробу. 
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