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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сучасні наукові уявлення до трактуван-

ня економічного змісту поняття «основні засоби» в економічній 
літературі та нормативно-правових актах України, які регулю-
ють їх бухгалтерський та податковий облік. Виділено основні 
критерії визнання основних засобів: матеріальність, сфера 
призначення, строк корисного використання, амортизаційність. 
Встановлено відмінності у трактуванні поняття «основні засо-
би» в бухгалтерському і податковому обліку. З метою уникнен-
ня виявлених розбіжностей та суперечностей у розумінні по-
няття «основні засоби», запропоновано авторське визначення 
цієї категорії з позицій обліку.

Ключові слова: підприємство, основні засоби, амортиза-
ція, бухгалтерський та податковий облік.

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные научные пред-

ставления о трактовке экономического содержания поня-
тия «основные средства» в экономической литературе и 
нормативно-правовых актах Украины, которые регулируют их 
бухгалтерский и налоговый учет. Выделены основные крите-
рии признания основных средств: материальность, сфера 
назначения, срок полезного использования, амортизацион-
ность. Установлены различия в трактовке понятия «основные 
средства» в бухгалтерском и налоговом учете. Во избежание 
выявленных расхождений и противоречий в понимании поня-
тия «основные средства» предложено авторское определение 
этой категории с позиций учета.

Ключевые слова: предприятие, основные средства, 
амортизация, бухгалтерский и налоговый учет.

ANNOTATION 
The article deals with modern scientific understanding of the 

economic interpretation of the concept of «fixed assets» in the 
economic literature and legal acts of Ukraine, which regulate their 
financial and tax accounting. The basic criteria for the recognition 
of fixed assets: the physicality, the scope of the destination, the 
useful life, amortization. The differences in the interpretation of 
the concept of «fixed assets» for accounting and tax purposes. 
In order to avoid the identified discrepancies and contradictions to 
understanding the concept of «fixed assets», suggested his own 
definition of this category from the standpoint of accounting.

Keywords: the company, fixed assets, amortization, tax and 
accounting.

Постановка проблеми. Відновлення темпів 
економічного зростання національного госпо-
дарства Україні неможливо без підвищення 
ефективності використання матеріально-тех-
нічної бази підприємств, в якій головним еле-
ментом виступають основні засоби. Від стану 
основних засобів залежить техніко-технологіч-

ний рівень виробництва, продуктивність праці, 
якість товарів та послуг, прибутковість підпри-
ємства, у зв’язку з чим зростають роль і значен-
ня обліку, аналізу та аудиту наявності, руху та 
використання основних засобів підприємства.

Проте існуюча система обліку основних засо-
бів не здатна в повній мірі задовольнити зрос-
таючі інформаційні потреби управління. Часті 
та непослідовні зміни у законодавчих і норма-
тивно-правових актах України, які визначають 
методологічні засади формування в бухгалтер-
ському і податковому обліку інформації про 
основні засоби, призвели до різного й неодноз-
начного тлумачення їхньої сутності, що потре-
бує систематизації та узагальнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням розвитку теорії та практики бухгалтер-
ського та податкового обліку основних засобів 
підприємства присвячені праці таких вітчиз-
няних і зарубіжних вчених, як О. Агрес [11], 
Н. Бабяк [14], Н. Верхоглядова [9], С. Ільїна [9], 
В. Караєв [4], О. Коваленко [13], Т. Мац [2], 
В. Сопко [4], Л. Сук, П. Сук [8], В. Шило [9] та 
ін. Проте відсутність єдиної точки зору до ро-
зуміння економічного змісту поняття «основні 
засоби» призводить до різного тлумачення цієї 
категорії в бухгалтерському та податковому об-
ліку, що потребує її уточнення.

Мета статті полягає у запропонуванні автор-
ського бачення поняття «основні засоби» на під-
ставі узагальнення та систематизації сучасних 
наукових уявлень визначення цієї категорії для 
цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних наукових дослідженнях вітчизня-
них та зарубіжних вчених існує багато точок 
зору до трактування поняття «основні засоби», 
найтиповіші з яких наведено у таблиці 1.

Аналіз наведених визначень поняття «осно-
вні засоби» дозволяє стверджувати, що біль-
шість авторів при розкритті сутності цієї ка-
тегорії акцентують увагу на таких ключових 
критеріях визнання основних засобів, як: мате-
ріальність (наявність матеріально-речової фор-
ми); призначення (утримуються з метою вико-
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Таблиця 1
Трактування сутності поняття «основні засоби» в економічній літературі

Автор, джерело Визначення

Й.С. Завадський 
[1, с. 289]

Основні засоби – це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом 
багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і поступово, в міру 
зношення, переносять свою вартість на продукцію, що виробляється

С.М. Гречко
[2, с. 24]

Основний засіб – необоротний актив, що призначений для господарської діяльності, 
тобто планується використовувати в господарській діяльності

Н.А. Литнєва, 
Л.І. Малявкіна, 
Т.В. Федорова
[3, с. 68]

Основні засоби – це частина майна, яка виступає у ролі коштів праці при виробни-
цтві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією 
на протязі періоду, що перевищує 12 місяців, або звичайного операційного циклу, 
якщо він перевищує 12 місяців

Л.К. Сук, 
П.Л. Сук 
[4, с. 262]

Основні засоби підприємства, установи – це сукупність матеріально-речових ціннос-
тей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріально-
го виробництва, так і у невиробничій сфері

Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, 
С.Б. Ільїна, 
В.І. Кисла 
[5, с. 12]

Основні засоби – це засоби праці, які використовуються (експлуатуються) впродовж 
тривалого часу, при цьому зберігаючи свою первісну фізичну форму, і переносять 
свою вартість на вироблений продукт частинами, протягом декількох виробничих 
циклів унаслідок фізичного та морального зносу

А.М. Коваленко 
[6, с. 192]

Основні засоби – це матеріальні активи з очікуваним терміном корисного викорис-
тання більш ніж один рік (або на протязі операційного циклу, якщо він більше 
ніж рік), які підприємство утримує в цілях: використання під час виробництва або 
поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам; виконання адмі-
ністративних та соціальних функцій

О.Г. Агрес 
[7, с. 178]

Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, які утримує підпри-
ємство з метою використання у виробничому процесі або здійсненні адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання 
яких становить більше ніж один рік, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, 
вартість яких є не меншою від законодавчо встановленого розміру та поступово пе-
реноситься в міру фізичного спрацювання та (або) морального старіння на вартість 
готової продукції проведенням амортизаційних відрахувань

О.В. Коваленко, 
І.В. Громова 
[8, с.21]

Основні фонди – це частина засобів виробництва, які діють у процесі виробництва 
протягом тривалого періоду, зберігають при цьому впродовж усього періоду нату-
рально-речовинну форму і переносять свою вартість на продукцію частинами у міру 
зносу у вигляді амортизаційних відрахувань

Ю.В. Неміш
[9, с. 66]

Основні засоби – це вартісно виражені ресурси, які утримуються суб’єктом господа-
рювання з метою використання в процесі виробництва, постачання товарів і по-
слуг, надання в аренду іншим особам або для здійснення чи соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного року, чи 
визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість яких зменшуєть-
ся в процесі використання

Н.Д. Бабяк 
[10, с. 178]

Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше одного року, 
які використовуються на підприємствах у декількох операційних циклах з метою 
отримання економічної вигоди, не втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, 
та переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нара-
хованих амортизаційних відрахувань

ристання їх в процесі виробництва, постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду ін-
шим особам або для здійснення адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій); строк 
корисного використання (більше року або опе-
раційного циклу, якщо він більше року).

Інші автори, серед яких С.М. Гречко, 
Н.Д. Бабяк, звертають увагу на особливості ви-
знання об’єкту основних засобів активом, тоб-
то коли існує ймовірність того, що підприєм-
ство отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з використанням цього об’єкта в гос-
подарській діяльності [2, с. 24; 10]. 

Іншим важливим критерієм при визна-
ченні поняття «основні засоби» Й.С. За-
вадський [1, с. 289], Н.І. Верхоглядова, 
В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.І. Кисла [5, с. 12], 
Н.Д. Бабяк [10, с. 178] вважають амортизацію, 
тобто «поступове, в міру зношення, перенесен-
ня вартості основного засобу на продукцію, що 

виробляється підприємством». З їх точки зору, 
основні засоби – це засоби праці (матеріальні 
активи), які тривалий час (більше 365 днів або 
протягом декількох операційних циклів) при-
ймають участь у виробничому процесі/госпо-
дарській діяльності, зберігають свою натураль-
но-речову форму і по частинах переносять свою 
вартість на виготовлений продукт (шляхом 
амортизаційних відрахувань). Підтримуючи 
позицію вказаних авторів, слід зазначити, що 
амортизація є одним із суттєвих критеріїв іден-
тифікації об’єкта основних засобів. 

Подібне визначення поняття «основні засо-
би» знайшло відображення і у Наказі Мініс-
терства фінансів України «Про затвердження 
національних положень (стандартів) бухгал-
терського обліку в державному секторі» від 
12.10.2010 р. № 1202 [11]. 

Слід зауважити, що деякими авторами при 
визначенні сутності основних засобів звужу-
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ється сфера їх використання. Так, наприклад, 
Й.С. Завадський [1, с. 289], О.В. Коваленко, 
І.В. Громова [8, с. 21] вважають, що сферою ви-
користання основних засобів є лише «виробни-
чі процеси». Але основні засоби використову-
ються як у процесі виробництва, так і під час 
постачання товарів, надання послуг, здавання 
в оренду іншим особам, здійснення адміні-
стративних чи соціально-культурних функцій. 
Отже, вважаємо, що дане визначення основних 
засобів є дуже вузьким, оскільки не враховує 
інші сфери їх використання.

Саме тому наступна група науковців, серед 
яких Н.А. Литнєва, Л.И. Малявкина, Т.В. Фе-
дорова [3, с.68], Л.К. Сук, П.Л. Сук [4, с. 262], 
А.М. Коваленко [6, с. 192], О.Г. Агрес [7, с. 178], 
Ю.В. Неміш [9, с. 66], наголошує на необхіднос-
ті конкретизації сфери використання основних 
засобів – у виробничій або невиробничій діяль-

ності підприємства (під час виконання адміні-
стративних та соціальних функцій). В той же 
час цими авторами (окрім О.Г. Агрес, Ю.В. Не-
міш) поняття «основні засоби» не пов’язується 
з амортизацією. Своє підтвердження такому 
трактуванню поняття «основні засоби» можна 
знайти і у діючих нормативно-правових актах 
України [12; 14; 15].

Слід зазначити, що більшість науковців 
при розкритті змісту поняття «основні засоби» 
обов’язковим критерієм визнання об’єкту осно-
вних засобів вважають строк їх корисного вико-
ристання, який може бути понад одного року або 
операційного циклу, якщо він більше року. По-
годжуємося з цією позицією, оскільки підприєм-
ство набуває основний засіб з метою його тривалої 
експлуатації під час господарської діяльності.

У той же час жоден із авторів до критерів 
визнання об’єкту основним засобом не включає 

Таблиця 2
Трактування сутності поняття «основні засоби» у нормативно-правових актах України

Автор, джерело Визначення
Наказ Міністерства фінансів 
України «Про затвердження 
Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 7 «Осно-
вні засоби» від 27.04.2000 р. 
№ 92 [12]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністратив-
них і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного викорис-
тання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік)

Податковий кодекс Украї-
ни [13]

Основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, 
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліо-
течних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 
2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що при-
значаються платником податку для використання у господарській діяльності 
платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшуєть-
ся 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)

Міжнародний стандарт 
бухгалтерського обліку 16 
(МСБО 16) «Основні засо-
би» [14]

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх: а) утримують для викорис-
тання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надан-
ня в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду

Наказ Міністерства фінансів 
України «Про затверджен-
ня національних положень 
(стандартів) бухгалтерсько-
го обліку в державному 
секторі» від 12.10.2010 р. 
№ 1202 [11]

Основні засоби – матеріальні активи, які утримуються для використання 
їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і 
наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб 
суб’єкта бухгалтерського обліку в державному секторі або здавання в орен-
ду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року

Постанова Національного 
банку України «Про затвер-
дження Інструкції з бухгал-
терського обліку основних 
засобів і нематеріальних 
активів банку України» від 
20.12.2005 р. № 480 [15]

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою викорис-
тання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг 
(оренду) іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуа-
тації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік)

Наказ Державного комітету 
України по стандартизації, 
метрології та сертифікації 
«Про затвердження Держав-
ного класифікатора України 
«Класифікація основних 
фондів» від 19.08.1997 р. 
№ 507 [16]

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

Господарський кодекс Укра-
їни [17]

Основними фондами виробничого і невиробничого призначення є будинки, 
споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий 
інвентар і приладдя, господарський інвентар та інше майно тривалого ви-
користання, що віднесено законодавством до основних фондів
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вартісний показник такого об’єкту, що є цілком 
доречним з огляду на високий рівень інфляції. 

Розглянемо далі, як поняття «основні засо-
би» розкривається у нормативно-правових ак-
тах України та Міжнародних стандартах бух-
галтерського обліку (табл. 2). 

Наведені визначення поняття «основні засо-
би» у нормативно-правових актах дають змогу 
дійти висновку про відсутність єдиного підходу 
до його розуміння. 

Так, у Податковому кодексі України [13] та 
Державному класифікаторі України «Класифі-
кація основних фондів» [16] до вищенаведених 
критерієв визнання основних засобів додається 
ще додатковий критерій – критерій вартості. 
У податковому обліку, згідно з Податковим ко-
дексом України, основні засоби мають вартіс-
ну межу, яка становить 2500 грн. [13], але цей 
критерій використовується при виділенні тіль-
ки однієї групи основних засобів – малоцінних 
необоротних матеріальних активів, які обліко-
вуються на рахунку 112. А в бухгалтерському 
обліку, відповідно до П(С)БО 7 [12], вартісну 
межу основних засобів підприємства можуть 
встановлювати самостійно, про що зазначають 
у своїй обліковій політиці. 

Визначення поняття «основні засоби» у нор-
мативно-правових актах України, які регулю-
ють їх бухгалтерський облік [12; 14; 15], при-
зводять до ще більшої плутанини до розуміння 
їх сутності, оскільки при встановленні критеріїв 
віднесення об’єкту до основних засобів перевага 
надається їх призначенню. В той же час норми 
податкового законодавства акцентують увагу на 
особливостях визнання об’єкту основних засо-
бів активом, тобто лише у тому випадку, коли 
його застосування відбувається виключно «для 
використання у господарській діяльності плат-
ника податку» [13]. 

На відміну від інших нормативно-правових 
актів ч. 3 ст. 139 Господарського кодексу Укра-
їни [17] містить визначення лише «основних 
фондів», до яких віднесено «будинки, споруди, 
машини та устаткування, обладнання, інстру-
мент, виробничий інвентар і приладдя, госпо-
дарський інвентар та інше майно тривалого 
використання, що віднесено законодавством до 
основних фондів». Тобто у даному випадку за-
конодавцем ототожнюються поняття «основні 
засоби» і «основні фонди». Проте погоджуємося 
з думкою К.О. Утенкової [18], яка зазначає, що 
термін «основні засоби» доцільно використову-
вати щодо майна та матеріальних цінностей, 
а термін «основні фонди» – відносно джерел 
утворення майна. 

Слід зазначити, що останнім часом відбува-
ється поступова адаптація національних стан-
дартів бухгалтерського обліку до міжнародних. 
Саме тому наведені у національному та між-
народному стандартах поняття основних засо-
бів [12; 14] співпадають за усіма ключовими 
критеріями їх визнання. На жаль, така іден-
тичність існує тільки у площині бухгалтерсько-

го обліку основних засобів. В той час як органи 
фіскальної служби при ідентифікації об’єкта 
основних засобів дотримуються норм Податко-
вого кодексу України [13]. Така суперечність 
визначень призводить до виникнення конфлік-
тних ситуацій між підприємством та фіскаль-
ним органом.

Для уникнення подібних суперечностей та 
гармонізації норм бухгалтерського і податково-
го обліку основних засобів пропонується автор-
ське визначення поняття «основні засоби», під 
якими слід розуміти матеріальні активи, які 
зберігають свою натуральну форму протягом 
всього корисного терміну експлуатації, що ста-
новить понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік), використовуються як 
під час здійснення господарської діяльності, 
так і під час виконання підприємством адміні-
стративних чи соціально-культурних функцій 
та по частинах переносять свою вартість на ре-
зультат власної діяльності – виготовлений про-
дукт, надану послугу або товар.

Висновки. Проведені дослідження сутнос-
ті поняття «основні засоби» дозволили вста-
новити, що основними критеріями визнання 
основних засобів є: матеріальність (наявність 
матеріально-речової форми); призначення 
(утримуються з метою використання їх в про-
цесі виробництва, постачання товарів, надан-
ня послуг або для здійснення адміністратив-
них чи соціально-культурних функцій); строк 
корисного використання (більше року або 
операційного циклу, якщо він більше року); 
амортизаційність (здатність об’єкту в процесі 
експлуатації поступово переносити свою вар-
тість на результат діяльності підприємства) 
тощо. 

Виділені ключові критерії визнання осно-
вних засобів покладено в основу авторського 
визначення поняття «основні засоби», під яки-
ми слід розуміти матеріальні активи, які збері-
гають свою натуральну форму протягом всього 
корисного терміну експлуатації, що становить 
понад один рік (або операційний цикл, якщо 
він довший за рік), використовуються як під 
час здійснення господарської діяльності, так і 
під час виконання підприємством адміністра-
тивних чи соціально-культурних функцій та по 
частинах переносять свою вартість на результат 
власної діяльності – виготовлений продукт, на-
дану послугу або товар.
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