
Тема: Амортизація основних засобів 
 

У процесі експлуатації основні засоби зношуються: втрачають фізичні якості, 

знижують продуктивність, внаслідок чого зменшується їх реальна балансова 

вартість. Пригадайте види зносу 

Знос основних засобів 

Фізичний знос - матеріальне зношення основних засобів, втрата ними фізичних, 

хімічних та інших властивостей, якостей, розмірів і корисності під впливом 

експлуатаційних навантажень. Пов’язаний з безпосереднім використанням ОЗ в 

процесі виробництва та залежить від тривалості використання та обсягу 

виготовленої продукції 

Моральний знос - знецінення основних засобів у зв'язку з науково - технічним 

прогресом та появою ефективніших аналогів 

Під дією сил природи - пов’язаний із впливом природніх зовнішніх факторів, 

що призводять до зменшення первісної вартості основних засобів 

Давайте пригадаємо з уроків бухгалтерського обліку, що таке амортизація 

Амортизація  — систематизований розподіл вартості, яка 

амортизується,протягом строку корисного використання активу. 

Вартість, яка амортизується, — це первісна або переоцінена вартість 

необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Облік амортизації основних засобів 

- Положенням (стандартом) 7 «Основні засоби» визначено, що об’єктом зносу 

(амортизації) є основні засоби (за винятком землі). 

- Нарахування амортизації починається при визнанні об'єкта основних засобів 

активом (при зарахуванні на баланс) з місяця, наступного за місяцем, у якому 

об'єкт основних засобів став придатним до використання 

- Нарахування амортизації проводиться щомісячно 

- Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного 

використання об'єкта. 

- Нарахування амортизації призупиняється на період його реконструкції, 

модернізації, добудови, дообладнання та консервації. 

- Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за 

місяцем вибуття, переведення на реконструкцію, модернізацію основних 

засобів. 



А зараз ми розглянемо методи нарахування амортизації. Метод амортизації 

вибирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу 

одержання економічних вигод від його  використання. 

Підприємства можуть проводити нарахування амортизації основних засобів 

(крім малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) із 

застосуванням таких методів: 

- прямолінійний; 

- зменшення залишкової вартості; 

- прискорене зменшення залишкової вартості; 

- кумулятивний; 

- виробничий. 

Прямолінійний - річна сума амортизації визначається діленням вартості, що 

амортизується на очікуваний період часу використання об'єкта основних 

засобів. 

Кумулятивний - річна сума амортизації визначається, як добуток вартості, що 

амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт 

розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного 

строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його 

корисного використання. 

Виробничий метод - Місячна сума амортизації визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 

амортизації. 

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство 

очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. 

Метод зменшення залишкової вартості - річна сума амортизації визначається як 

добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної 

вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості -річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного 

періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється, виходячи із 

строку корисного використання об'єкта, і подвоюється 

 



І. Законспектувати матеріали теми уроку. 

 

ІІ. Дайте відповіді на питання: 

 

1) За допомогою яких документів робляться розрахунки по касі? 

2) Які документи відносяться до первинних? 

3) Ким і де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?  

4) Які документи відносяться до звітних? 

5) Які документи відносяться до облікових документів? 

6) Журнал ордер №1 ведеться по дебету чи кредиту каси? 

7) А відомість ведеться по дебетовому чи кредитовому рахунку ведеться? 

8) Ким ведеться касова книга? 


