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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. 


