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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні питання з обліку основних 

засобів в бухгалтерському та податковому обліку, які потребу-
ють вирішення, зокрема нормативно-законодавчу базу з облі-
ку основних засобів, визначення первісної вартості основних 
засобів та методики її формування, облікове відображення 
витрат на ремонт, строки корисного використання основних 
засобів. Це пов’язано насамперед з чинною в Україні норма-
тивно-законодавчою базою, яка не дає змогу повною мірою 
оптимізувати облік та використання основних засобів.

Ключові слова: основні засоби, первісна вартість, витра-
ти на ремонт, бухгалтерський облік, податковий облік.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные вопросы по учету ос-

новных средств в бухгалтерском и налоговом учете, которые 
требуют решения, в частности нормативно-законодательную 
базу по учету основных средств, определение первоначаль-
ной стоимости основных средств и методики ее формирова-
ния, учетное отражение расходов на ремонт, сроки полезного 
использования основных средств. Это связано прежде всего с 
действующей в Украине нормативно-законодательной базой, 
которая не позволяет в полной мере оптимизировать учет и 
использование основных средств.

Ключевые слова: основные средства, первоначальная 
стоимость, расходы на ремонт, бухгалтерский учет, налого-
вый учет.

ANNOTATION
The article considers the problem questions of fixed assets in 

accounting and tax accounting which must be decide. Particularly, 
legal and regulatory framework of fixed assets accounting, term of 
initial value of fixed assets and its formation method, accounting 
reflection of repair costs, useful lives of fixed assets and other. 
This is connected, first of all, to the current Ukrainian legal and 
regulatory base, which does not allow to full optimize accounting 
and using fixed assets.

Keywords: fixed assets, initial cost, expenses on repair, ac-
counting, tax accounting.

Постановка проблеми. Важливою умовою 
функціонування підприємства будь-якого виду 
діяльності та розміру є наявність основних за-
собів. Саме вид діяльності підприємства обу-
мовлює їх кількість, а отже, вартість, рівень 
оновлення та ступінь зносу. Основні засоби є 
елементом праці, тобто її знаряддям, за допо-
могою яких працівник змінює (створює) пред-
мет праці або які є необхідними матеріально-
технічними умовами для здійснення процесу 
торгівлі, заготівель, виробництва тощо.

Ефективне використання основних засобів 
зумовлює необхідність впровадження на підпри-
ємстві науково обґрунтованої системи їх обліку, 

яка б відповідала вимогам управління. У системі 
бухгалтерського та податкового обліку наявності 
та руху основних засобів визначальну роль ві-
діграють концепція їх оцінки, яка повинна за-
безпечувати виконання принципу об’єктивності 
у формуванні фінансової та податкової звітності 
підприємства, та строки експлуатації, що впли-
вають на розподіл оціночної вартості основних 
засобів у витрати підприємства залежно від об-
раних методів їх амортизації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На практиці виникають проблеми стосовно 
обліку основних засобів, серед яких слід на-
звати протиріччя щодо їх оцінки та строку 
експлуатації в нормативних актах. Пробле-
мам обліку основних засобів присвячено бага-
то наукових праць українських та зарубіжних 
вчених, таких як І.А. Бланк, О.С. Бородкін, 
Ф.Ф. Бутинець, М.П. Герасимчук, С.Ф. Голов, 
Н.С. Краснокутська, М.І. Кутер, Н.М. Ма-
люга, П.А. Орлов, В.Ф. Палій, В.П. Савчук, 
В.В. Собко, І.Г. Чалий, М.Р. Метьюс, Х.Б. Пе-
рера, Дж. Фрідман, Й. Шумпетер. У свої пра-
цях вони досліджували питання формування 
вартості основних засобів та їх зарахування на 
баланс, визначали методичні засади їх облі-
ку, визначали корисні строки їх експлуатації, 
оптимальні методи амортизації тощо.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте чинне українське за-
конодавство з питань обліку основних засобів 
містить протиріччя, які щоденно доводиться 
погоджувати обліковцям. Окреслене коло про-
блемних питань обліку основних засобів визна-
чає актуальність наукового дослідження та по-
требує вирішення.

Мета статті полягає у розкритті теоретичних 
основ формування вартості основних засобів в 
системі обліку, а також дослідженні норматив-
них умов щодо визначення строку їх корисного 
використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нормативними документами, що регламенту-
ють бухгалтерський та податковий облік осно-
вних засобів, є:

1) Податковий кодекс України, який регла-
ментує правила обліку основних засобів з ме-
тою оподаткування господарської діяльності Б
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підприємства в частині розрахунку податку на 
прибуток [1];

2) Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 7 «Основні засоби» (далі – П(С)БО 7 «Осно-
вні засоби»), що регламентує правила ведення 
бухгалтерського обліку основних засобів з метою 
відображення їх економічного стану (а саме їх 
надходження та вибуття, формування вартості, 
методи нарахування амортизації, відображення 
витрат на капітальний ремонт тощо) [2];

3) Методичні рекомендації з бухгалтерсько-
го обліку основних засобів, що більш деталь-
но розглядають положення П(С)БО 7 «Основні 
засоби» та містять рекомендації щодо відобра-
ження операцій з основними засобами в системі 
рахунків бухгалтерського обліку [3].

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 основні засо-
би – це матеріальні активи, які підприємство 
утримує з метою використання їх у процесі ви-
робництва/діяльності або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і со-
ціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік) [2].

Зауважимо, що визначення терміна «осно-
вні засоби» з пп. 14.1.138 Податкового кодек-
су України не підміняє собою визначення, що 

міститься в П(С)БО 7, а є певним бухгалтер-
сько-податковим симбіозом. Згідно з Подат-
ковим кодексом України основними засобами 
вважаються матеріальні активи, що признача-
ються платником податку для використання у 
власній господарській діяльності, вартість яких 
перевищує 6 000 грн. і поступово зменшується 
у зв’язку з фізичним або моральним зносом, а 
очікуваний строк корисного використання (екс-
плуатації) яких з дати введення в експлуатацію 
становить понад одного року (або операційний 
цикл, якщо він довший за рік) [1].

Відповідно до пп. 7 та 8 П(С)БО 7 «Основні 
засоби», п. 146.4 ст. 146 Податкового кодек-
су України придбані (самостійно виготовлені) 
основні засоби зараховуються на баланс підпри-
ємства за первісною вартістю. Тому вважаємо 
за необхідне проаналізувати визначення термі-
на «первісна вартість» та склад витрат, що її 
формують.

В табл. 1 наведено визначення терміна «пер-
вісна вартість» відповідно до чинних норматив-
них положень.

Аналіз наведених визначень терміна «пер-
вісна вартість» довів, що за основу первісної 
вартості береться історична (фактична) собівар-
тість. Також необхідно зауважити, що всі на-
ведені визначення не містять протиріч, а допо-
внюють та пояснюють одне одного.

Таблиця 1
Визначення терміна «первісна вартість» відповідно до чинних нормативних положень

Нормативне положення Визначення терміна

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 7 «Основні засоби» [2]

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необо-
ротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості 
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбан-
ня (створення) необоротних активів.

Наказ Державного комітету статистики 
України «Про затвердження форми од-
норазового державного статистичного 
спостереження № 1-амортизація» [4]

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необо-
ротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості 
інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбан-
ня (створення) необоротних активів.

Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 121 «Основні засоби» [5]

Первісна вартість – історична (фактична) вартість активів у 
сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих, витрачених) для придбання (створення) 
активів.

Інструкція з бухгалтерського обліку 
основних засобів і нематеріальних ак-
тивів банку України [6]

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість осно-
вних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів 
або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), 
витрачених для придбання (створення) основних засобів або не-
матеріальних активів.

Інструкція з бухгалтерського обліку 
запасів матеріальних цінностей банків 
України [7]

Первісна вартість – фактична сума коштів, сплачена за певну 
одиницю запасів матеріальних цінностей під час її придбан-
ня, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші 
обов’язкові платежі, окрім тих, що згодом повертаються банку.

Наказ Міністерства промислової по-
літики України «Щодо забезпечення 
обліку основних засобів та інших нео-
боротних активів» [8]

Первісна вартість – фактична вартість об’єкта в сумі коштів 
або справедливої вартості інших активів, виплачених (пере-
даних), витрачених для виготовлення, придбання, доставки, 
спорудження, встановлення, страхування під час транспортуван-
ня, державної реєстрації, реконструкції та інших удосконалень 
основних засобів.

Порядок бухгалтерського обліку, 
збереження та використання необорот-
них активів у Федерації профспілок 
України [9]

Первісна вартість – це вартість, що історично склалася, тобто 
собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спо-
рудження та виготовлення. Первісна вартість основних засобів 
збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням техніч-
них характеристик об’єкта, таких як витрати на модернізацію, 
модифікацію, добудування, дообладнання, реконструкцію, тех-
нічне переоснащення тощо, а зменшується у зв’язку із частковою 
ліквідацією основних засобів.
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Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 
основних засобів. Первісна вартість об’єкта осно-
вних засобів в бухгалтерському та податковому 
обліку складається з таких витрат (відповідно до 
п. 8 П(С)БО 7 та пп. 146.5 ст. 146 Податкового 
кодексу України): суми, що сплачуються поста-
чальникам активів та підрядникам за виконан-
ня будівельно-монтажних робіт (без непрямих 
податків); реєстраційні збори, державне мито та 
аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку 
з придбанням / отриманням прав на об’єкт осно-
вних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих 
податків у зв’язку з придбанням (створенням) 
основних засобів (якщо вони не відшкодовують-
ся платнику); витрати на страхування ризиків 
доставки основних засобів; витрати на транспор-
тування, установлення, монтаж, налагодження 
основних засобів; фінансові витрати, включення 
яких до собівартості кваліфікаційних активів 
передбачено положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку; інші витрати, безпосеред-
ньо пов’язані з доведенням основних засобів до 
стану, в якому вони придатні для використання 
із запланованою метою [1; 2].

Необхідно зауважити, що первісна вартість 
основних засобів формується до введення їх в 
експлуатацію, тобто коли придбані активи об-
ліковуються як капітальні інвестиції. Але іс-
нують випадки, коли витрати, пов’язані з 
об’єктами основних засобів, включаються до 
первісної вартості основних засобів в процесі 
їх експлуатації (наприклад, ремонт). В табл. 2 
наведено порядок включення витрат на ремонт 
основних засобів в бухгалтерському та податко-
вому обліку.

Дослідження обліку витрат на ремонт осно-
вних засобів довело, що між бухгалтерським та 
податковим обліками ремонтних витрат існу-

ють суттєві відмінності. По-перше, в податково-
му обліку не передбачено поділу ремонту на ка-
пітальний та поточний. По-друге, податковий 
облік передбачає відсоткову межу включення 
вартості ремонту від сукупної балансової вар-
тості всіх груп основних засобів, що підлягають 
амортизації, на початок звітного року. Зазна-
чені відмінності впливають на первісну вартість 
основних засобів та розмір поточних витрат під-
приємства, тому облікові працівники вимушені 
окремо вести облік основних засобів в податко-
вому та бухгалтерському обліку.

На нашу думку, методичний підхід до облі-
ку ремонтних витрат, визначений в П(С)БО 7 
«Основні засоби», є більш об’єктивним та ви-
правдним. Метою більшості суб’єктів господа-
рювання є отримання економічних вигід, ви-
окремлення капітального ремонту основних 
засобів є виправданим, адже це збільшує по-
тужність, підвищує продуктивність, усучаснює 
основні засоби, що приводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод. Також вважаємо 
що 10-відсотковий граничний розмір ремонт-
них витрат, який передбачено податковим за-
конодавством, є штучно визначеним та не має 
економіко-математичного обґрунтування.

Витрати на будівництво, виготовлення, при-
дбання і поліпшення капітальних інвестицій 
групуються за такими напрямами робіт (ви-
трат): проектно-вишукувальні роботи; буді-
вельні роботи; роботи з монтажу устаткування; 
придбання устаткування, що потребує монта-
жу; придбання устаткування, що не потребує 
монтажу, інструментів та інвентарю; інші ка-
пітальні роботи і витрати. Аналітичний облік 
капітальних інвестицій ведеться у розрізі ви-
трат на зазначені роботи (витрати) окремо за 
об’єктами інвестицій.

Таблиця 2
Облікове відображення витрат на ремонт основних засобів

Витрати

Облік
Витрати Первісна вартість Поточні витрати

Бухгалтер-
ський облік 
(п.п. 14, 15 
П(С)БО 7)

Витрати, пов’язані з поліп-
шенням об’єкта (модернізація, 
модифікація, добудова, дооб-
ладнання, реконструкція тощо), 
що приводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод, 
первісно очікуваних від вико-
ристання об’єкта (капітальний 
ремонт)

Включаються повністю Не включаються

витрати, що здійснюються для 
підтримання об’єкта в робочому 
стані (проведення технічного 
огляду, обслуговування, ремон-
ту тощо) та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх еко-
номічних вигод від його вико-
ристання (поточний ремонт)

Не включаються Включаються повністю

Податко-
вий облік 
(пп. 144.1 
ст. 144 Подат-
кового кодексу 
України)

Витрати на проведення ремон-
ту, реконструкції, модернізації 
та інших видів поліпшення 
основних засобів

Включаються витрати, що 
перевищують 10% сукуп-
ної балансової вартості всіх 
груп основних засобів, що 
підлягають амортизації, на 
початок звітного року

Включаються витрати, що 
не перевищують 10% су-
купної балансової вартості 
всіх груп основних засобів, 
що підлягають амортизації, 
на початок звітного року
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За підрядного способу виконання проектно-ви-
шукувальних і будівельно-монтажних робіт вар-
тість виконаних і оформлених в установленому 
порядку робіт відображається за дебетом рахунку 
обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з 
рахунком обліку заборгованості підрядникам (бу-
дівельним, проектним організаціям).

За господарського способу виконання буді-
вельно-монтажних робіт облік витрат забудов-
ником ведеться на рахунку обліку капітальних 
інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку 
виробничих запасів, послуг допоміжних вироб-
ництв, зносу основних засобів і розрахунків з 
кредиторами (щодо заробітної плати, відраху-
вань на соціальні заходи, на послуги машин і 
механізмів тощо).

Вартість устаткування, яке забудовником 
придбане для монтажу, включається до дебету 
рахунку обліку капітальних інвестицій після 
його передачі для виконання монтажних робіт 
зі встановлення устаткування на постійне місце 
майбутньої експлуатації з кредиту рахунку об-
ліку виробничих запасів.

Якщо за умовами договору на будівництво 
забезпечення будівництва устаткуванням здій-
снюється підрядником, то забудовником вар-
тість устаткування з витратами на монтаж ві-
дображається у складі капітальних інвестицій 
згідно з рахунками підрядника.

Вартість устаткування, яке не потребує мон-
тажу та інших необоротних матеріальних акти-
вів, які придбаваються підприємством, відобра-
жається у складі капітальних інвестицій після 
надходження таких цінностей на місце призна-
чення і оприбуткування.

До інших капітальних робіт і затрат включа-
ються, зокрема, витрати з відведення земельних 
ділянок, вирощування багаторічних культур 
(садів, виноградників), формування основного 
стада, транспортування устаткування.

Основні засоби обліковуються у складі ка-
пітальних інвестицій до введення їх в експлу-
атацію. Відповідно до п. 10 ст. 3 Методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку осно-
вних засобів [3] підставою для зарахування на 
баланс основних засобів є Акт приймання-пере-
дачі (введення в експлуатацію) основних засо-
бів. Під час приймання в експлуатацію об’єкта 
основних засобів необхідно визначити первісну 
вартість та строк корисного використання (екс-
плуатації), в окремих випадках також ліквіда-
ційну вартість, адже ці показники використо-
вуються під час нарахування амортизації.

Відповідно до п. 23 та п. 24 П(С)БО 7 «Основні 
засоби» нарахування амортизації здійснюється 
протягом строку корисного використання (екс-
плуатації) об’єкта, який встановлюється підпри-
ємством за умови визнання цього об’єкта активом 
(під час зарахування на баланс), і призупиняєть-
ся на період його реконструкції, модернізації, до-
будови, дообладнання та консервації.

Строк корисного використання (експлуата-
ції) – очікуваний період часу, протягом якого 

необоротні активи будуть використовуватися 
підприємством або коли з їх використанням 
буде виготовлено (виконано) очікуваний під-
приємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Під час визначення строку корисного вико-
ристання (експлуатації) слід ураховувати очі-
куване використання об’єкта підприємством з 
урахуванням його потужності або продуктив-
ності; фізичний та моральний знос, що передба-
чається; правові або інші обмеження щодо стро-
ків використання об’єкта та інші фактори [2].

Таким чином, у випадках суттєвих змін з 
об’єктом основних засобів, які впливають на ви-
значення такого строку, виникає необхідність в 
його перегляді в бік збільшення чи зменшення. 
А саме строк корисного використання (експлуата-
ції) об’єкта основних засобів переглядається в разі 
зміни очікуваних економічних вигод від його ви-
користання. Зміна строку використання основного 
засобу оформлюється наказом по підприємству.

Амортизацію об’єкта основних засобів нара-
ховують, виходячи з нового строку корисного 
використання, починаючи з місяця, наступно-
го за місяцем зміни строку корисного викорис-
тання. Що стосується податкового обліку, то, 
згідно зі ст. 145 «Класифікація груп основних 
засобів та інших необоротних активів. Методи 
нарахування амортизації» Податкового кодек-
су України, порядок залишається тим же, але 
п. 145.1 ст. 145 містить мінімально допустимі 
строки корисного використання об’єктів осно-
вних засобів для різних класифікаційних груп.

На думку автора, запропонована в Податко-
вому кодексі України класифікація груп осно-
вних засобів та інших необоротних активів і 
мінімально допустимих строків їх корисного 
використання є науково та економічно обґрун-
тованою. Зазначені строки корисного викорис-
тання здебільшого співпадають зі строками, 
які визначають виробники вказаних активів у 
супроводжувальних документах та технічній 
документації. Крім того, визначення мінімаль-
ного терміну використання сприяє більш об-
ґрунтованому розподілу амортизаційних витрат 
у часі та унеможливлює завищення собівартості 
продукції (робіт, послуг).

Нарахування амортизації здійснюється про-
тягом встановленого строку. Строк корисного 
використання об’єкта може бути призупинено 
на період його тимчасового виводу з експлуата-
ції на підставі документів, які свідчать про ви-
ведення таких основних засобів з експлуатації. 
Причинами тимчасового виводу з експлуатації 
основних засобів можуть бути:

– модифікація, модернізація об’єкта осно-
вних засобів з метою подовження терміну його 
корисної експлуатації або збільшення його ви-
робничої потужності;

– заміна окремих частин устаткування для 
підвищення якості продукції (робіт, послуг);

– впровадження ефективнішого технологіч-
ного процесу, що дасть змогу зменшити первіс-
но оцінені виробничі витрати;
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– добудова (надбудова) будівлі, яка збіль-
шить кількість місць (площу) будівлі, обсяги 
та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи 
умови їх виконання.

У технічні паспорти, інвентарні картки або 
інші регістри аналітичного обліку відповідних 
об’єктів основних засобів заносяться дані про 
змінені техніко-економічні характеристики 
(вартість, потужність, площа тощо) в результаті 
їх поліпшення (п. 31 Методичних рекомендацій 
з бухгалтерського обліку основних засобів) [3].

Амортизація основних засобів провадиться 
до досягнення залишкової вартості об’єктом 
основних засобів його ліквідаційної вартості.

Висновки. Дослідження методичних засад 
бухгалтерського та податкового обліку осно-
вних засобів довело, що бухгалтерський та по-
датковий облік основних засобів стосовно пи-
тань формування первісної вартості основних 
засобів та строків корисного їх використання 
має низку відмінностей. Вони викликані різ-
ним методологічним підходом до формування 
витрат підприємства від операцій з основними 
засобами в податковому та бухгалтерському об-
ліку. Тому з метою вдосконалення обліку осно-
вних засобів необхідно гармонізувати норма-
тивні акти, що регламентують їх облік. Це є 
первинним напрямком вдосконалення, адже без 
гармонізації бухгалтерського та податкового об-
ліку неможливо уникнути облікових різниць та 
оптимізувати роботу облікових працівників.
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