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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах ринкової економіки та кон-
куренції успішно функціонують ті виробники, 
які ефективно використовують свої ресурси, 
зокрема основні засоби виробництва. Це 
вимагає постійного контролю за ефектив-
ністю їх використання для потреб управління 
виробничою діяльністю. Одним з основних 
завдань обліку основних засобів є надання 
повної, правдивої та неупередженої інформа-
ції щодо них. Однак інформація, що міститься 
у фінансовій звітності щодо основних засо-
бів, не завжди є такою через недосконалість 
вітчизняного законодавства та постійні зміни 
в ньому, тому основні засоби потребують 
подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань бухгалтерського обліку 
основних засобів ведуться постійно як вітчиз-

няними, так і зарубіжними вченими. Зокрема, 
ці питання висвітлені в працях С.Ф. Голова, 
В.В. Сопка, Ф.Ф. Бутинця, Л.І. Жидєєвої, 
А.В. Максименка, О.І. Бондара, Р.Л. Хом’яка 
та інших науковців.

Питаннями оцінювання ефективності вико-
ристання основних засобів підприємства 
займались такі вітчизняні вчені та фахівці, як 
М.Д. Білик, М.А. Болюх, М.Г. Грещак, М.С. Гера-
симчук, В.М. Мельник, В.О. Меца, С.Ф. Покро-
пивний, О.В. Павловська, Г.В. Савицька.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак низка питань, 
таких як визначення справедливої та переоці-
неної вартості, методи нарахування амортиза-
ції, вдосконалення обліку ремонту основних 
засобів, наближення вітчизняного обліку до 
міжнародних стандартів, залишаються актуаль-
ними та потребують подальших досліджень.
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осно-
вних теоретичних аспектів обліку основних 
засобів та визначення пропозицій щодо 
наближення національних стандартів до між-
народних стосовно обліку основних засобів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах господарювання 
необоротні активи відіграють визначальну 
роль, оскільки вони становлять вагому час-
тину майна будь-якого суб’єкта господарю-
вання, забезпечуючи його виробничу діяль-
ність.

Необоротні активи – сукупність майнових 
цінностей підприємства, які багаторазово 
беруть участь у процесі господарської діяль-
ності та переносять на продукцію свою вар-
тість частинами задля отримання економічної 
вигоди (прибутку). Важливою їх складовою є 
основні засоби.

Сучасні наукові дослідження вітчизняних 
та зарубіжних вчених надають підходи до 
трактування поняття «основні засоби», най-
типовіші з яких наведені в табл. 1.

Основні засоби досліджуються вченими 
здебільшого у сфері бухгалтерського обліку, 
фінансів, інвестицій та економіки підприєм-
ства.

Аналіз наведених визначень поняття 
«основні засоби» дає змогу стверджувати, 
що більшість авторів, розкриваючи сутність 
цієї категорії, акцентує увагу на таких клю-
чових критеріях визнання основних засобів, 
як матеріальність (наявність матеріально-
речової форми), призначення (утримуються 
задля використання їх в процесі виробни-
цтва, постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або вико-
нання адміністративних чи соціально-куль-
турних функцій), строк корисного викорис-
тання (більше року або операційного циклу, 
якщо він більше року).

Для детальнішого дослідження сутності 
основних засобів необхідно розглянути їх роз-
криття в нормативно-правових актах України 
та Міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку (табл. 2).

Можна виділити певні ознаки, які прита-
манні законодавству щодо обліку основних 
засобів в Україні. Зокрема, об’єктивною озна-
кою законодавства є множинність його актів, 
що зумовлюється такими чинниками:

1) законодавство регулює різні сфери під-
приємницької діяльності, кожна з яких має 
свої особливості, що враховується в спеці-
альних нормативних актах;

2) законодавству притаманна суперечли-
вість чинних нормативних актів один одному.

Основними нормативно-правовими 
актами, які регулюють вітчизняний облік осно-
вних засобів, є Податковий кодекс України 
та Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку № 7 «Основні засоби», між якими існу-
ють деякі розбіжності. Визначення основних 
засобів задля бухгалтерського та податкового 
обліку відрізняється наявністю вартісного 
критерія, який розмежовує в обліку власне 
основні засоби та малоцінні необоротні мате-
ріальні активи. В бухгалтерському обліку 
застосування такого критерія є добровільним, 
а в податковому – обов’язковим. Для порів-
няння бухгалтерського та податкового обліку 
основних засобів використаємо табл. 3.

Одним з проблемних питань є складність 
оцінювання основних засобів, що полягає 
у виборі вартості, за якою їх слід вимірю-
вати. Традиційним та найбільш методичним 
чином розробленим способом оцінювання 
в національній обліковій практиці є відобра-
ження основних засобів за первісною вар-
тістю, яка складається з фактичних витрат на 
їх виробництво та придбання. Проте під час 
оцінювання основних засобів в умовах інфля-
ційних процесів застосування первісної вар-
тості може привести до негативних наслідків. 
Навіть за умов незмінних цін потенціал осно-
вних засобів не є незмінним, оскільки скорочу-
ється строк їх служби, вони стають морально 
застарілими.

1 вересня 2015 р. відбулося набуття чин-
ності Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо зменшення 
податкового тиску на платників податку» від 
17 липня 2015 р. № 655-VIII [11].

З урахуванням внесених змін збільшено до 
6 000 грн. вартісний критерій віднесення мате-
ріальних активів до основних засобів. Проте 
під час оцінювання основних засобів в умовах 
інфляційних процесів застосування первісної 
вартості може привести до негативних наслід-
ків. Навіть за умов незмінних цін потенціал 
основних засобів не залишається незмінним, 
оскільки скорочується строк їх служби, вони 
стають морально застарілими.

Основні засоби, які придбані в різний час 
та мають однакові характеристики, матимуть 
різну вартість, а проведення постійних перео-
цінок збільшує витрати підприємства, що, зре-
штою, впливає на його фінансовий результат.

Основними проблемами, що виникають 
в процесі оцінювання за справедливою вар-
тістю основних засобів, є такі:
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Таблиця 1
Трактування сутності поняття «основні засоби» в економічній літературі
Автор Визначення

Й.С. Завадський 
[1, с. 444]

Основні засоби – це засоби праці, що беруть участь у процесі виробни-
цтва протягом багатьох циклів, зберігаючи свою натуральну форму, та 
поступово за ступенем зношення переносять свою вартість на продук-
цію, що виробляється.

С.М. Гречко 
[2, с. 23]

Основний засіб – необоротний актив, що призначений для господар-
ської діяльності, тобто планується використовувати в господарській 
діяльності.

Н.А. Литнєва, 
Л.І. Малявкіна, 
Т.В. Федорова 
[3, с. 496]

Основні засоби – це частина майна, яка виступає в ролі коштів праці 
під час виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг або 
для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 міся-
ців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Л.К. Сук, П.Л. Сук 
[4, с. 647]

Основні засоби підприємства, установи – це сукупність матеріально-
речових цінностей, що діють в натуральній формі протягом тривалого 
часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, 
С.Б. Ільїна, 
В.І. Кисла [5, с. 536]

Основні засоби – це засоби праці, які використовуються (експлуату-
ються) впродовж тривалого часу, зберігаючи свою первісну фізичну 
форму, та переносять свою вартість на вироблений продукт частинами 
протягом декількох виробничих циклів внаслідок фізичного та мораль-
ного зносу

А.М. Коваленко 
[6, с. 1024]

Основні засоби – це матеріальні активи з очікуваним терміном корисного 
використання більше одного року (або протягом операційного циклу, 
якщо він більше року), які підприємство утримує задля використання під 
час виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам, виконання адміністративних та соціальних функцій.

О.Г. Агрес [7, с. 20] Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, які утри-
мує підприємство задля використання у виробничому процесі або вико-
нання адміністративних чи соціально-культурних функцій, очікуваний 
термін корисного використання яких становить більше одного року, не 
змінюючи своїх форм та розмірів, вартість яких є не меншою за зако-
нодавчо встановлений розмір та поступово переноситься за ступенем 
фізичного спрацювання та (або) морального старіння на вартість готової 
продукції шляхом проведення амортизаційних відрахувань.

О.В. Коваленко, 
І.В. Громова 
[8, с. 20]

Основні фонди – це частина засобів виробництва, які діють у процесі 
виробництва протягом тривалого періоду, зберігають впродовж усього 
періоду натурально-речовинну форму та переносять свою вартість на 
продукцію частинами за ступенем зносу у вигляді амортизаційних від-
рахувань.

Ю.В. Неміш 
[9, с. 181]

Основні засоби – це вартісним чином виражені ресурси, які утримуються 
суб’єктом господарювання задля використання в процесі виробництва, 
постачання товарів та послуг, здавання в оренду іншим особам або 
виконання соціально-культурних функцій, очікуваний строк експлуатації 
яких становить не менше одного року чи визначається межами опера-
ційного циклу понад одного року, вартість яких зменшується в процесі 
використання.

Н.Д. Бабяк 
[10, с. 177]

Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше 
одного року, які використовуються на підприємствах у декількох опера-
ційних циклах задля отримання економічної вигоди, не втрачаючи мате-
ріально-речової форми, та переносять свою вартість на знову створену 
продукцію частинами у вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань.

Джерело: згруповано авторами за джерелами [1–10]

1) сьогодні відсутні методичні основи 
обґрунтованого визначення вихідної оцінки 
основних засобів, що є досить важливим;

2) некоректне використання поняття «спра-
ведлива вартість» в П(С)БО, оскільки ринкові ціни 

не можна назвати справедливими, адже вони не 
можуть бути одночасно справедливими для двох 
учасників ринку, а саме продавця й покупця;

3) під час вибору об’єктивного методу оціню-
вання основних засобів необхідно мати на увазі, 
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Таблиця 2
Трактування сутності поняття «основні засоби» в нормативно-правових актах

Джерело Визначення
Податковий кодекс 
України [11]

Основні засоби – матеріальні активи, зокрема запаси корисних 
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загаль-
ного користування, бібліотечних та архівних фондів, матеріальних 
активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн., невиробничих осно-
вних засобів та нематеріальних активів), що призначаються платни-
ком податку для використання в господарській діяльності платника 
податку, вартість яких перевищує 6 000 грн. та поступово зменшу-
ється у зв’язку з фізичним або моральним зносом, а очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в екс-
плуатацію становить понад одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік).

Господарський кодекс 
України [12]

Основними фондами виробничого та невиробничого призначення є 
будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, 
виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар та інше 
майно тривалого використання, що віднесено законодавством до 
основних фондів.

П(С)БО 7 «Основні 
засоби» [13]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує 
задля використання їх у процесі виробництва або постачання това-
рів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або виконання 
адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік). Об’єкт основних засо-
бів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям 
до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для 
виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс кон-
структивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, 
що мають для свого обслуговування загальне пристосування, при-
ладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен пред-
мет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в 
складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визна-
ченню основних засобів, або частина такого активу, що контролю-
ється підприємством.

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 
16 (МСБО 16) «Основні 
засоби» [14]

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, які утримують для викорис-
тання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для 
здавання в оренду або для досягнення адміністративних цілей; вико-
ристовуватимуть за очікуванням протягом більше одного періоду.

Постанова Національ-
ного банку України «Про 
затвердження Інструк-
ції з бухгалтерського 
обліку основних засобів 
і нематеріальних акти-
вів банку України» від 
20 грудня 2005 р. № 480 
[15]

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує задля викорис-
тання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг 
(оренду) іншим особам або виконання адміністративних та соці-
ально- культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо 
він довший за рік).

Наказ Державного комі-
тету України по стан-
дартизації, метрології 
та сертифікації «Про 
затвердження Держав-
ного класифікатора 
України «Класифікація 
основних фондів»» 
від 19 серпня 1997 р. 
№ 507 [16, с. 144]

Основні фонди – це матеріальні цінності, експлуатаційний період і 
вартість яких перевищують один календарний рік та 15 неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян відповідно.

Джерело: згруповано авторами за джерелами [11–16]
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Таблиця 3
Характеристика бухгалтерського та податкового обліку основних засобів

Критерій П(С)БО 7 ПКУ
Визначення основних засобів Основні засоби – матеріальні 

активи, які підприємство 
утримує з метою викорис-
тання їх у процесі виробни-
цтва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або 
виконання адміністратив-
них та соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк 
корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного 
року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік).

Основні засоби – матеріальні 
активи, зокрема запаси корис-
них копалин, наданих у корис-
тування ділянок надр (крім 
вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, авто-
мобільних доріг загального 
користування, бібліотечних та 
архівних фондів, матеріаль-
них активів, вартість яких не 
перевищує 6 000 грн., неви-
робничих основних засобів 
та нематеріальних активів), 
що призначаються платником 
податку для використання 
в господарській діяльності 
платника податку, вартість 
яких перевищує 6 000 грн., 
а також поступово зменшу-
ється у зв’язку з фізичним або 
моральним зносом, а очіку-
ваний строк корисного вико-
ристання (експлуатації) яких з 
дати введення в експлуатацію 
становить понад одного року 
(або операційний цикл, якщо 
він довший за рік).

Групи основних засобів 1) Земельні ділянки;
2) капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з 
будівництвом;
3) будівлі, споруди та передавальні пристрої;
4) машини та обладнання;
5) транспортні засоби;
6) інструменти, прилади, інвентар (меблі);
7) тварини;
8) багаторічні насадження;
9) інші основні засоби.

Методи нарахування 
амортизації

Прямолінійний, зменшення 
залишкової вартості, приско-
реного зменшення залишко-
вої вартості, кумулятивний, 
виробничий.

Прямолінійний, зменшення 
залишкової вартості, приско-
реного зменшення залишко-
вої вартості, кумулятивний.

Вибір методу амортизації 
підприємством

Метод нарахування аморти-
зації підприємство вибирає 
самостійно.

Здійснюється підприємством 
за методом, визначеним у 
Наказі про облікову політику 
відповідно до встановлених 
ПКУ обмежень.

Строк корисного 
використання основних 
засобів

Встановлюється підприєм-
ством самостійно з ураху-
ванням переліку визначених 
факторів.

ПКУ встановлює обов’язкові 
мінімально допустимі строки 
корисного використання 
основних засобів.

Період нарахування 
амортизації

Нарахування амортизації проводиться щомісячно від місяця, 
що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів 
в експлуатацію, а зупиняється на період його реконструкції, 
модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших 
видів поліпшення й консервації.

Джерело: згруповано авторами за джерелами [11; 13]
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що не існує такої оцінки, яка б задовольняла 
вимоги всіх користувачів фінансової звітності.

Іншою проблемою є те, що в літературі не 
існує єдиної думки про найкорисніший або 
найдоцільніший метод амортизації основних 
засобів.

Отже, в питанні вибору методу нараху-
вання амортизації пропонуємо виходити з 
двох позицій:

– принцип обачності (найбільше прин-
ципу обачності відповідає метод зменшення 
залишкової вартості, за якого нараховується 
найбільша сума амортизації в перші роки 
використання об’єкта);

– очікуваний спосіб отримання економіч-
них вигід від використання об’єктів.

Також для нарахування амортизації досить 
важливим є визначення адекватного терміну 
корисного використання об’єкта, який би не 
впливав на викривлення інформації про осно-
вні засоби у фінансовій звітності.

Така проблема різниці терміну корис-
ного використання можлива, коли однотипні 
об’єкти використовуються на різних підпри-
ємствах, тому вважаємо доцільним законо-
давчо встановити мінімальну межу корисного 
використання різних видів основних засобів 
та відмовитись від регулювання цих питань в 
податковому обліку. Це зробить неможливим 
заниження терміну використання основних 
засобів підприємствами.

Отже, за результатами дослідження можна 
запропонувати такі шляхи вдосконалення 
обліку основних засобів:

1) вибір оптимальної за складом та обся-
гом облікової інформації, яка забезпечить 

реалізацію тих завдань, які поставлені перед 
обліком основних засобів;

2) розроблення та запровадження раці-
ональних схем документообігу, що давали 
б змогу своєчасно виконувати поставлені 
завдання за мінімальних витрат трудових, 
матеріальних та фінансових ресурсів;

3) вдосконалення змісту та складу носіїв 
інформації з обліку основних засобів (про-
вівши аналіз змін у законодавчій базі щодо 
обліку основних засобів, ми довели, що 
окремі графи типових форм первинних доку-
ментів втратили свій зміст і на підприємствах 
не використовуються; наприклад, це такі 
реквізити, як код норми амортизаційних від-
рахувань, джерело придбання, дата початку 
сплати за основні засоби);

4) суцільний облік основних засобів в умо-
вах комп’ютерних технологій, що викликане 
необхідністю оперативного одержання відо-
мостей про рух основних засобів, своєчасного 
та правильного розрахунку сум амортизації, 
визначення зносу відповідно до встановлених 
норм тощо.

Висновки з цього дослідження. Бухгал-
терський облік основних засобів потребує 
вдосконалення в методико-організаційних 
аспектах, а також узгодженості законодавчо-
нормативних документів, в яких наявні сут-
тєві розбіжності. Отже, запропоновані шляхи 
вдосконалення нормативної бази бухгалтер-
ського обліку основних засобів дадуть змогу 
гармонізувати вітчизняний облік з міжнарод-
ними стандартами та зменшити невідповід-
ності й проблемні питання обліку основних 
засобів.

Таблиця 4
Проблемні аспекти порядку нарахування амортизації та шляхи їх вирішення

Джерело Проблемне питання Причини Шляхи вирішення
П(С)БО 7, п. 29 Нарахування аморти-

зації розпочинається 
з місяця, наступного 
за місяцем, у якому 
об’єкт основних засо-
бів став придатним 
для використання.

Виникає неодноз-
начність трактування 
початку нарахування 
амортизації, якщо об’єкт 
не потребує монтажу.

Встановити необхід-
ність нарахування після 
місяця, в якому об’єкт 
основних засобів було 
введено в експлуатацію, 
що документально під-
тверджено.

П(С)БО 7, п. 24 Термін корисного 
використання об’єктів 
основних засобів.

Заниження терміну 
корисного використання 
підприємствами.

Встановити мінімальний 
термін корисного вико-
ристання різних видів 
основних засобів.

П(С)БО 7, п. 22 Відсутність можливості нарахування амортиза-
ції окремих частин об’єктів основних засобів, 
якщо вони мають різний термін використання.

Відображення дооцінки 
та уцінки основних засо-
бів на рахунках додатко-
вого капіталу.

Джерело: згруповано авторами за джерелом [13]
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