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У статті розглянуто сучасні уявлення до трактування економічного змісту поняття «основні засоби» та їх класифікацію. Для 
уникнення виявлених розбіжностей та суперечностей у розумінні поняття «основні засоби» запропоновано авторське визна-
чення цієї категорії з позицій обліку. На основі проведених досліджень надано змогу оптимізувати структуру основних засобів.
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Постановка проблеми. Без нагромадження багат-
ства та виробництва матеріальних цінностей, які 
забезпечують відповідним чином рівень достатку 

населення, неможливі існування та процвітання 
людського суспільства. На фундаменті органічного 
поєднання таких факторів, як земля, засоби праці, 

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», у фінансовій звіт-
ності слід розкривати інформацію про:

1) методи оцінки запасів;
2) балансову (облікову) вартість запасів у розрізі 

окремих класифікаційних груп;
3) балансову (облікову) вартість запасів, які відо-

бражені за чистою вартістю реалізації;
4) балансову (облікову) вартість запасів, переда-

них у переробку, на комісію, в заставу;
5) суму збільшення чистої вартості реалізації, за 

якою проведена оцінка запасів відповідно до пункту 
28 цього Положення (стандарту).

Висновки. На основі проведеного дослідження 
встановлено:

1. Спільні та відмінні риси між національними та 
міжнародними стандартами з бухгалтерського обліку 
запасів:

- відмінності: у термінології запасів, класифіка-
ції запасів, в оцінці запасів під час їх надходження, 
порядок розкриття інформації про запаси у фінансо-
вій звітності; 

- спільні риси: термінологія поняття – чиста 
вартість реалізації; методи оцінки запасів під час 
вибуття; методи оцінки запасів на дату балансу.

2. Діючим П(С)БО 9 «Запаси» залишаються невре-
гульованими окремі питання щодо обліку запасів 
(бухгалтерський облік тари, безоплатно отриманих 
запасів, що не використовуються, тощо), вирішення 
яких є предметом подальших досліджень.
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трудові ресурси і предмети праці, виконується вироб-
ництво продукції.

Функціонування будь-якого підприємства розпо-
чинається з організації матеріально-технічної бази, в 
якій головним елементом виступають основні засоби. 
Від стану основних засобів залежать техніко-техно-
логічний рівень виробництва, продуктивність праці, 
якість товарів та послуг, прибутковість підпри-
ємства, у зв’язку з чим зростають роль і значення 
обліку, аналізу та аудиту, руху та використання 
основних засобів підприємства. Проте наявна сис-
тема обліку основних засобів не здатна повною мірою 
задовольнити зростаючі інформаційні потреби управ-
ління. Часті та непослідовні зміни в законодавчих 
і нормативно-правових актах України, які визнача-
ють методологічні засади формування в бухгалтер-
ському і податковому обліку інформації про основні 
засоби, призвели до різного й неоднозначного тлума-
чення їхньої сутності, що потребує систематизації та 
узагальнення. Вищенаведене зумовлює актуальність 
теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
дослідження даної проблематики знаходять відо-
браження у працях таких учених, як: Цебень Р.Л., 
Бутинець Т.А., Баранік О.О., Бондар М.І., Довгалюк 
Н.В. та ін. Однак донині низка принципових питань 
щодо сутності та класифікації основних засобів зали-
шаються дискусійними та потребують уточнення. 

Мета статті полягає у дослідженні економічної 
сутності основних засобів підприємства та їх класи-
фікації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Доцільним буде дати чітке визначення цій економіч-
ній категорії. Економічна природа поняття «основні 
засоби праці» визначається тими конкретними умо-
вами, в яких вироблені, придбані, отримані за лізин-
гом, безоплатно або орендовані і в яких їх експлуа-
тують. Економічною в них є втілена праця і визнані 
споживчі якості, тобто здатність бути використа-
ними. 

Якщо «засоби праці знаходяться в приватній 
власності, то вони виступають як «основний капі-
тал», так уважалося спочатку. У вітчизняних і захід-
них науковців не було єдиного підходу до поняття 
«основний капітал». Із усіх наявних визначень 
можна зробити загальний висновок, що «основний 
капітал» є виробленими засобами виробництва: при-
дбані здібності робітників до праці, безумовно «виро-
блені» під час використання речових ресурсів. Таким 
чином, до їх складу можна віднести не лише будівлі 
і засоби праці, але й людську працю. 

Суто радянський винахід – поняття «основні 
засоби» – офіційно виникло в 1930 р. У нашій кра-
їні до цього вважали говорити «будівлі», «споруди», 
«устаткування». Термін «основні фонди» в економіч-
ній літературі широко використовується донині.

У грошовій оцінці основні засоби прийнято нази-
вати основними фондами [1–3].

«Основні засоби» – це сукупність матеріально-
речових цінностей, а «основні фонди» – це джерела 
формування «основні засоби», їх значення відо-
бражаються у різних частинах балансу: «основні 
засоби» – в активі, «основні фонди» – у пасиві.

Деякі науковці сучасності [4; 5] від даного тер-
міну пропонують відмовитися у зв’язку з тим, що це 
є лише вартісна категорія і не має ніякого практич-
ного значення. 

Проте Цебень Р.Л. наголошує на тому, що вирі-
шальне значення під час трактування понять «осно-
вні фонди» та «основні засоби» має не сама назва 
терміну, а його економічна сутність [6]. Беручи до 
уваги це, доцільно зупинитися саме на понятті осно-
вних засобів. 

Дослідження даного питання доцільно провести у 
двох напрямах: згідно з вимогами нормативно-пра-
вової бази; за науковим підходом, який розглядає 
основні засоби з позиції обліку, аналізу, аудиту та 
управління.

Основні нормативні акти, що регулюють облік 
основних засобів в українському законодавстві: Поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби» [7], Податковий кодекс України [8] та МСБО 
16 «Основні засоби» [9] (табл. 1).

Можливість віднесення об’єкта до складу осно-
вних засобів залежить від правильного трактування 
поняття «основні засоби». Виникають різні погляди 
на дану категорію, оскільки на законодавчому рівні 
не врегульовано дане питання, тому для усунення 
помилок під час ведення даної ділянки обліку необ-
хідно привести у відповідність норми основних нор-
мативних документів.

На економічних теренах постійно триває диску-
сія стосовно тлумачення терміну «основні засоби», 
оскільки воно має широку базу трактувань та визна-
чень (табл. 2). 

Проаналізувавши наукову літературу з питань 
обліку основних засобів, можна зробити висновок, 
що більшість науковців під «основними засобами» 
розуміють матеріальні активи підприємства. Всі дже-
рела вказують на те, що основні засоби повинні вико-
ристовуватися тривалий час. Вартісний критерій, за 
яким об’єкти можуть бути віднесені до складу осно-

Таблиця 1
Сутність поняття «основні засоби» згідно з нормативно-правовими актами

Нормативний документ Визначення основних засобів

П(С) БО 7 «Основні засоби» 
[7, с. 57]

Матеріальні активи, які підприємство/установа утримує для використання їх у процесі 
виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік)

Податковий кодекс України 
[8, с. 31]

Матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування 
ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомо-
більних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріаль-
них активів, вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих основних засобів і 
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у 
господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і посту-
пово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

М(С) БО 16 «Основні засоби» 
[9]

Матеріальні об’єкти, які утримують для використання у виробництві або постачанні 
товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміністративних цілей 
та використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного звітного періоду
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вних засобів, виділений лише Податковим кодексом 
України. 

Під «основними засобами» розуміють засоби 
праці, які мають матеріально-речову форму і вико-
ристовуються для ведення діяльності підприємством. 
Основні засоби є одними з найважливіших об’єктів, 
які використовуються всіма суб’єктами господарю-
вання для здійснення їх діяльності. 

Основні засоби визначають виробничу міць під-
приємств, характеризують їх технічну оснащеність, 
безпосередньо пов'язані з продуктивністю праці, 
механізацією, автоматизацією виробництва, собівар-
тістю продукції, прибутком та вищим рівнем рента-
бельності.

Для чіткого обліку основних засобів необхідно 
насамперед їх правильно класифікувати. Класифіка-
ція основних засобів – угрупування основних засо-
бів по тих або інших ознаках. Згідно з діючою типо-
вою класифікацією, основні засоби групуються за їх 
галузями, функціональним призначенням, за вико-
ристанням і належністю, натурально-речовим скла-
дом [14, с. 115].

За характером участi в процесi виробництва 
основнi засоби подiляються на виробничi i невиробничi 
[15, с. 154]. Вони поділяються на такі класи: вироб-
ничі – основні засоби, що безпосередньо беруть участь 
у виробничому процесі або сприяють його здійсненню, 
що діють у сфері матеріального виробництва; невироб-
ничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або 
побічної участі у процесі виробництва й призначені 
переважно для обслуговування комунальних і куль-
турно-побутових потреб трудящих, які використову-
ються у невиробничій сфері.

Згідно зі спеціальною класифікацією основні 
засоби поділяються за галузями народного господар-
ства. Більша частина основних засобів належить до 

галузі «промисловість». Вона безпосередньо пов’язана 
з процесом виробництва продукції. Але наявність 
інших видів господарської діяльності зумовлює 
необхідність обліку основних засобів, що належать 
до інших галузей господарства, які перебувають на 
балансі промислового підприємства, належать до 
галузі «будівництво», підсобного сільського господар-
ства – до галузі «сільське господарство» тощо.

У зв’язку із цим у бухгалтерському обліку осно-
вні засоби промислових підприємств поділяються 
на промислово-виробничі, виробничі основні засоби 
інших галузей народного господарства та невироб-
ничі (непромислові).

За натурально-речовими ознаками основні засоби 
поділяють на окремі види: земля, будови, споруди, 
передавальне обладнання, машини й устаткування, 
які, своєю чергою, поділяються на силові машини, 
робочі машини й устаткування, прилади та лабора-
торне устаткування, тварини і т. ін.

До кожної із цих груп належать основні засоби 
різних найменувань [14, с. 118].

За використанням основні засоби поділяють на 
діючі, недіючі, запасні.

Власні основні засоби є безпосередньо власністю 
підприємства. Основні засоби, які використовуються 
на підприємстві, але не є його власністю, назива-
ються орендованими [14, с. 124].

Відповідно до П(С)БО 7, для цілей бухгалтер-
ського обліку основні засоби класифікуються за 
такими групами (табл. 3).

Окремо за кожним об’єктом основних засобів 
ведеться бухгалтерський облік. На практиці такий 
перелік основних засобів не дає вичерпної інформації 
для безпомилкового віднесення основного засобу до 
певної групи, і більш докладних інструкцій із цього 
приводу законодавство не надає. 

Таблиця 2
Визначення терміну «основні засоби» окремими науковцями

Автор, джерело Визначення основних засобів

Бутинець Т.А. [10, с. 12]
Основні засоби розглядаються як вкладений капітал і, відповідно, повинні обліковуватися 
за собівартістю, їх можна прирівняти до витрат майбутніх періодів (динамічний баланс); 
основні засоби розуміються як ресурс, що знаходиться на підприємстві (статичний баланс)

Баранік О.О. [11, с. 40] Засоби праці виробничого та невиробничого призначення

Бондар М.І. [12, с. 24] Сукупність матеріальних активів у формі засобів праці, які багаторазово приймають участь у 
процесі виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами 

Довгалюк Н.В. [13, с. 20]
Основні засоби – матеріальні активи підприємства будь-якої форми власності, що неодно-
разово здійснюються у виробництві для впливу на предмети праці і їх перетворення в при-
датні до споживання продукти

Таблиця 3
Класифікація бухгалтерського обліку основних засобів

Основні засоби (рахунок 10) Інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11)

Найменування показника Рахунок бухгалтерського 
обліку Найменування показника Рахунок бухгалтерського 

обліку

земельні ділянки 101 бібліотечні фонди 111

капітальні витрати на поліп-
шення земель, не пов’язані з 
будівництвом

102 малоцінні необоротні матері-
альні активи 112

будівлі, споруди та переда-
вальні пристрої 103 тимчасові (нетитульні) спо-

руди 113

машини та обладнання 104 природні ресурси 114

транспортні засоби 105 інвентарна тара 115

інструменти, прилади, 
інвентар 106 предмети прокату 116

Тварини 107 інші необоротні матеріальні 
активи 117

багаторічні насадження 108

інші основні засоби 109
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Відповідно до Податкового кодексу України, 
передбачається поділ основних засобів на групи: 
група 1 – земельні ділянки; група 2 – капітальні 
витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будів-
ництвом; група 3 – будівлі, споруди, передавальні 
пристрої; група 4 – машини та обладнання; група 
5 – транспортні засоби; група 6 – інструменти, при-
лади, інвентар; група 7 – тварини; група 8 – бага-
торічні насадження; група 9 – інші основні засоби; 
група 10 – бібліотечні фонди; група 11 – малоцінні 
необоротні матеріальні активи; група 12 – тимчасові 
(нетитульні) споруди; група 13 – природні ресурси; 
група 14 – інвентарна тара; група 15 – предмети про-
кату; група 16 – довгострокові біологічні активи. 

Класифікація, зазначена в Податковому кодексі 
України, має наближений характер до класифіка-
ції основних засобів у П(С)БО 7 «Основні засоби». 
У Податковому кодексі виділено дев’ять груп осно-
вних засобів та сім груп інших необоротних акти-
вів. 

Слід зазначити, що наведена класифікація осно-
вних засобів та інших необоротних активів майже 
повністю повторює класифікацію основних засобів, 
наведену в п. 5 П(С)БО 7 «Основні засоби», та назви 
субрахунків синтетичних рахунків 10 «Основні 
засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій, затвердженим 
Наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291. 

Висновки. Із наведеного дослідження випливає, 
що основними критеріями визнання основних засо-
бів є: матеріальність; призначення; строк корисного 
використання тощо.

Основні засоби можна розглядати з точки зору 
бухгалтерського обліку, обліку для оподаткування, 
з точки зору економіки, фінансів та інших еконо-
мічних наук, але ознайомившись із різними тракту-
ваннями основних засобів, можна дійти висновку, 
що основні засоби – це складова частина виробничих 
ресурсів, які використовуються в процесі господар-
ської діяльності в незмінній натуральній формі три-
валий період часу та розподіляють свою вартість на 
витрати підприємства.

Класифікація основних засобів призначена для 
використовування в автоматизованих системах 
управління під час вирішення таких завдань: органі-
зації систематичного обліку і звітності в частині осно-
вних засобів; визначення норм амортизації основних 
засобів і віднесення амортизаційних відрахувань на 
витрати виробництва; проведення робіт із перепису, 
оцінки і переоцінки об'ємів складу і стану основних 
засобів; реалізації комплексу облікових функцій по 
основних засобах у рамках робіт за державною ста-

тистикою; здійснення міжнародних зіставлень по 
структурі і стану основних засобів; визначення роз-
рахунків похідних економічних показників, включа-
ючи фондомісткість, фондовіддачу і т. д., а також 
рекомендованих нормативів проведення капітальних 
ремонтів основних засобів.
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