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Тема: Амортизація основних фондів 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям «амортизація», її сутністю, 

методами визначення, видами та функціями. 

 

 

В процесі використання основні фонди підлягають амортизації. 

Амортизація - це перенесення вартості основних фондів на вартість новоствореної 

продукції протягом терміну їх корисного використання (експлуатації). 

Фактично амортизація означає списання протягом терміну експлуатації балансової вартості 

основних фондів. 

Порядок нарахування 

амортизації визначний Податковим 

кодексом України (ПКУ), розділ ІІІ. 

Згідно ПКУ (п.144.1) 

амортизації підлягають: 

 витрати на придбання 

основних фондів і 

нематеріальних активів для 

власного використання;

 витрати на самостійне 

виготовлення основних фондів;

 витрати на проведення всіх 
видів ремонту, реконструкції, 

модернізації та інших видів 
покращення основних фондів, 

що перевищують 10% сукупної 
вартості основних фондів;

 витрати на капітальне поліпшення земель, не пов’язане з будівництвом;

 капітальні інвестиції, отримані підприємством з бюджету у вигляді цільового 

фінансування на придбання основних фондів;

 суми переоцінки вартості основних фондів;

 вартість безоплатно отриманих об’єктів.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат 

підприємства за звітний період витрати на:  
 утримання основних фондів, які знаходяться на консервації;  

 ліквідацію основних засобів;  
 придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тис. грн. 

театрально - видовищними підприємствами;  
 витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав 

інтелектуальної власності на національний фільм; 

 витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових 

будинків; 
 витрати на придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів; 
 витрати бюджетів на  будівництво  та  утримання  автомобільних доріг загального 

користування; 
 витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України; 
 вартість гудвілу;  



 витрати на придбання або самостійне виготовлення, ремонт, реконструкцію, 
модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних фондів.  

Нарахування амортизації здійснюється пооб’єктно і щомісячно. Для нарахування 

амортизації ПКУ передбачено 16 груп основних фондів. 

  

  

      

Податковий кодекс України передбачає різні методи нарахування амортизації 

основних фондів. 

 

 

 

Такі методи нарахування амортизації, як зменшення залишкової вартості, прискорене 

зменшення залишкової вартості та кумулятивний є методами прискореної амортизації 

основних фондів. Вони використовуються з метою пожвавлення процесу відтворення основних 

фондів, оскільки дозволяють протягом першої половини терміну їх корисного використання 

відшкодувати 60-70% їх вартості.  



Основні фонди групи 1 (земельні ділянки ) і групи 13 (природні ресурси) не підлягають 

амортизації. Основні фонди груп 9, 12, 14, 15 амортизуються прямолінійним та виробничим 

методами.  
Нарахування амортизації здійснюється помісячно. При визначенні терміну корисного 

використання основних фондів слід враховувати очікуване використання об’єкта з врахуванням 
його потужності, продуктивності; фізичне моральне зношування, що передбачається; правові та 

інші обмеження щодо строків використання основних фондів та ін. 

 

 

Нарахування амортизації призупиняється на період виводу об’єкта з експлуатації у зв’язку 

із реконструкцією, модернізацією, дообладнанням, консервацією та ін. Закінчується 

нарахування амортизації основних фондів лише за умови рівності їх залишкової та 

ліквідаційної вартостей (умовно ліквідаційна вартість дорівнює нулю). 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та дати відповідь на 

наступні питання: 

1.Що таке гудвіл?  

2. Функції амортизації.  

 

 

 

 

 

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

