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У статті проаналізовано теоретичні дослідження та підходи до визначення економічної сутності 
основних засобів із погляду чинного законодавства, а також вітчизняних та зарубіжних економічних до-
сліджень. Розглянуто основні проблеми та протиріччя, що виникли під час визначення поняття «основні 
засоби» в нормативних і законодавчих актах, а також дослідженнях учених-економістів. Виділено основні 
критерії, стосовно яких запропоновано власне бачення категорії «основні засоби».
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В статье проанализированы теоретические исследования и подходы к определению экономической 
сущности основных средств с точки зрения действующего законодательства, а также отечественных 
и зарубежных экономических исследований. Рассмотрены основные проблемы и противоречия, возникшие 
при определении понятия «основные средства» в нормативных и законодательных актах, а также ис-
следованиях ученых-экономистов. Выделены основные критерии, по которым предложено собственное 
видение категории «основные средства».

Ключевые слова: основные средства, основные фонды, материальные активы, средства труда, ка-
питал, положение (стандарт) бухгалтерского учета, Налоговый кодекс Украины, международный стан-
дарт бухгалтерского учета.

The article analyzed the theoretical studies and approaches to determining the economic essence of fixed assets 
in terms of current legislation, as well as domestic and foreign economic research. Considered the main problems 
and contradictions that have arisen in the definition of «fixed assets» in the regulations and legislation, as well as 
research scientists-economists. Allocated the main criteria in relation to which offered its own vision of category 
«fixed assets».

Keywords: fixed assets, fixed funds, tangible assets, means of labor, capital, position (standard) accounting, Tax 
code Ukraine, the international accounting standard.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. в економічно розвинених 
країнах основні засоби відіграють значну роль 
у господарській діяльності підприємств. будь-
який виробничий процес неможливо уявити без 
такого складника, як засоби праці, оскільки саме 
вони визначають сучасний рівень виробництва, 
його ефективність. загалом засоби праці є 
матеріальною основою виробничих потужнос-
тей підприємств. від їх кількості, правильного 
формування і раціональної структури значною 

мірою залежать темпи росту виробництва про-
дукції і національного доходу країни. 

нині існує значна кількість підходів до трак-
тування економічної суті основних засобів, 
що свідчить про актуальність та проблемність 
обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автора. вирішенню 
питань, пов’язаних із трактуванням основних 
засобів, присвячено дослідження багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
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зокрема: Ф.Ф. бутинця, М.т. білухи, в.в. сопка, 
с.Ф. Голова, в.П. завгороднього, Є.в. Мниха, 
в.Ф. Палія, с.Ф. Покропивного, М.я. Дем’яненка, 
н.М. ткаченка та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. незважаючи на великий спектр 
проведених досліджень та значні науково-прак-
тичні напрацювання, у літературі відсутній єдиний 
підхід до трактування основних засобів як еконо-
мічної категорії, а також їх відображення в бухгал-
терському та податковому обліку, тому лишається 
низка питань у сфері визначення основних засо-
бів, які потребують подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є дослідження осно-

вних теоретичних підходів до трактування 
поняття «основні засоби» та уточнення його 
економічного змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. в економічній літературі поняття 
«основні засоби» мають декілька аналогів, а 
саме: основні виробничі фонди, основні фонди, 
основний капітал, засоби праці тощо.

нині не існує єдиного визначення поняття 
«основні засоби» та переліку їх складників згідно 
з чинним законодавством. у нормативному 
забезпеченні існує декілька точок зору щодо 
трактування поняття «основні засоби» (рис. 1). 

Порівнюючи дефініції, представлені в П(с)бо 7  
та Мсбо 16, можна зробити висновок про їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство 
утримує для використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний термін 
корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 
один рік (або ніж операційний цикл, якщо він довший за 
рік) 

Нормативний 
документ 

П(С)БО 7 
«Основні засоби» 
[1] 

Визначення 

Податковий 
кодекс України [3] 

МСБО 16 
«Основні засоби» 
[2] 

Основні засоби – це матеріальні активи, якими 
підприємство володіє для їх використання в процесі 
виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, 
надання в оренду, або для цілей управління й які, як 
передбачається, будуть використовуватися протягом 
більш одного звітного періоду. 

Основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі 
запаси корисних копалин наданих у користування 
ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних та архівних фондів, 
матеріальних 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 гривень і 
поступово 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). 

Рис. 1. Сутність поняття «основні засоби» згідно з нормативно-правовими  
актами України

Джерело: побудовано авторами на основі [1–3]
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подібність, яка зумовлена тим, що під час напи-
сання українських стандартів бухгалтерського 
обліку міжнародні стандарти використовува-
лися як основа. 

як бачимо з аналізу рис. 1, у визначеннях, які 
містяться в П(с)бо 7 і Мсбо 16, не ставиться 
якихось вартісних обмежень під час віднесення 
активу до основних засобів. Головне, щоб цей 
актив використовувався в діяльності підприєм-
ства протягом більше одного року та його вико-
ристання забезпечувало економічну вигоду у 
майбутньому. своєю чергою, у Податковому 
кодексі відмовилися від поняття «основні фонди» 
на користь «основних засобів», що свідчить про 
наближеність кодексу до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Проте таке наближення 
не є повним, адже грошове обмеження відне-
сення до складу основних засобів залишилося, 
хоча і зросло від 2 500 грн. до 6 000 грн. 

у кожній країні світу існують свої вартісні 
критерії віднесення активів до складу основних 
засобів. так, у республіці білорусь виділяють 
вартість активу, яка повинна перевищувати 
30 установлених законом мінімальних заро-
бітних плат, у російській Федерації – більше 
100-кратного розміру встановленої законом 
мінімальної заробітної плати, у китаї – більше 
2 тис. юанів, у чехії – більше 10 тис. крон.

таким чином, важливим елементом для 
визначення відмінностей в обліковому відо-
браженні основних засобів є критерії їх визна-
ння. у ході дослідження було проаналізовано 
нормативні документи, що регулюють визна-
ння активів основними засобами таких країн, як 
україна, білорусь, казахстан, латвія, Молдова, 
росія, сШа, великобританія. було встанов-
лено, що використовуються шість основних кри-
теріїв визнання активів основними засобами: 
наявність матеріально-речової форми; термін 
використання; вартісна межа; сфера викорис-
тання; мета створення або придбання; здатність 
активу приносити економічні вигоди. у різних 
країнах використовуються не всі зазначені кри-
терії. так, у сШа для визнання активу основним 
засобом достатньо лише, щоб він приносив еко-
номічні вигоди. у Молдові та росії актив пови-
нен відповідати майже усім зазначеним крите-
ріям. Мсбо 16 «основні засоби» визначено три 
критерії, відповідно до яких активи визнаються 
основними засобами: вони повинні мати мате-
ріальну форму, термін їх використання повинен 
перевищувати один операційний цикл, сфера 
застосування – здійснення основної діяльності 
підприємства [2]. 

аналіз наукового доробку показав, що у 
вітчизняній літературі немає одностайності 
під час визначення поняття «основні засоби» 
та поняття «основні фонди». систематиза-
цію поглядів деяких дослідників щодо сутності 
поняття «основні засоби» наведено в табл. 1.

як видно з табл. 1, наведені тлумачення не 
мають змістовної різниці та залежать від того, 

на чому акцентує увагу автор. аналіз визначень 
поняття «основні засоби», наданих різними авто-
рами, у зв’язку з окремими характеристиками 
показують, що можна виділити два підходи до 
трактування економічної суті основних засобів, а 
саме: перший підхід, за яким основні засоби ото-
тожнюють із матеріальними активами чи матері-
альними цінностями, та другий, за яким основні 
засоби визначають як засоби праці. низка вче-
них уважає критерій річного циклу основополож-
ним у формуванні визначення поняття «основні 
засоби». тим не менш, важливими є інші крите-
рії, які характеризують основні засоби, такі як 
матеріальність (мають матеріальну форму) та 
призначення (утримуються для використання їх 
у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соці-
ально-культурних функцій).

таким чином, можна узагальнити, що автори, 
які відносять до складу основних засобів мате-
ріальні активи, розмежовують їх за періодом 
використання. лише деякі автори розглядають 
таку ознаку як характер участі у виробничій 
діяльності, наголошуючи на багатьох циклах. 
окремі науковці виділяють змінність натураль-
ної форми, говорячи, що вона є незмінною про-
тягом одного виробничого циклу. спосіб пере-
несення вартості розглядає більшість авторів, 
зазнаючи, що вона переноситься поступово, 
частинами.

у сучасній науці поняття «основні засоби» 
часто ототожнюють із поняттям «основні фонди». 

зокрема, і.о. бланк зазначав: «основні 
фонди – це сукупність матеріальних активів у 
формі засобів праці, які багаторазово беруть 
участь у процесі виробничо-комерційної діяль-
ності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами» [17, с. 227]. 

Дещо іншою є думка в.Г. захарова, який про-
понує таке визначення: «основні фонди явля-
ють собою ту частину виробничих фондів – 
функціональної частини промислових фондів 
підприємства, яка фіксована у засобах праці, 
що зберігають свою натуральну форму про-
тягом багатьох виробничих циклів і частинами 
переносять свою вартість на товар, утворюючи 
фонд відшкодування» [18].

своєю чергою, П.т. саблук указує: «основні 
виробничі фонди – це економічна форма час-
тини засобів виробництва, які функціонують в 
умовах державної або колгоспно-кооператив-
ної форми власності і служать для задоволення 
постійно зростаючих матеріальних і культурних 
потреб членів суспільства» [19].

Дещо іншим є визначення с.а. ленської, яка 
розглядає основні фонди як «вартість сукуп-
ності засобів праці, необхідних для раціональ-
ного і планомірного виробництва заданої про-
дукції, які використовуються на підприємстві 
(в об’єднанні) протягом тривалого часу (зазви-
чай більше року), переносять свою вартість на 
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таблиця 1
Визначення терміну «основні засоби» в літературних джерелах

№ 
з/п автор, джерело визначення

і підхід – основні засоби як матеріальні активи

1.

Ф.Ф. бутинець  
[4, с. 125]  

в. кузнєцов,  
о. Михайленко  

[5, с. 347] 

основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує 
для використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання яких більше одного року (чи операційного 
циклу, якщо він більший за рік) 

2. а.Г. загородній,  
Г.л. вознюк [6, с. 495]

основні засоби – це сукупність матеріальних активів, які тривалий 
час у незмінній натурально-речовій формі використовуються 
у виробничому процесі 

3. о. бондар [7, с. 24]
основні засоби – це сукупність матеріальних активів у формі засобів 
праці, які багаторазово приймають участь у процесі виробничо-
комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами

4. н.в. Довгалюк [8, с. 20] 

основні засоби – це матеріальні активи підприємства будь-якої 
форми власності, що неодноразово задіюються у виробничих циклах, 
зберігають свою натуральну форму, переносячи свою вартість на 
вироблену продукцію частинами, строк використання яких перевищує 
один рік (або операційний цикл), призначені для експлуатації самим 
підприємством, для надання в оренду іншим фізичним чи юридичним 
особам, що в сукупності дає змогу одержувати економічну вигоду для 
підприємства 

5. М.Г. чумаченко та ін.  
[9, с. 427–428]

основні засоби – це сукупність матеріально-речових цінностей, 
що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері 
матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, вартість яких 
поступово зменшується у зв’язку з фізичним і моральним зносом 
іі підхід – основні засоби як засоби праці

6.
в. бабич [10, с. 11]  

в.М. бойко,  
П.Г. вашків [11, с. 359]

основні засоби – це сукупність засобів праці, які функціонують у сфері 
матеріального виробництва в незмінній натуральній формі протягом 
тривалого часу та переносять свою вартість на заново створений 
продукт частинами в міру їх зношення 

7. в.н. сердюк [12, с. 125]

основні засоби – це засоби праці, ціна яких перевищує встановлений 
підприємством вартісний ценз і термін експлуатації яких перевищує 
один рік (чи операційний цикл, якщо він більший за рік) у первісній 
натуральній формі як засоби праці (машини, обладнання) чи як 
матеріальні умови праці (будівлі, споруди, інвентар) 

8. Ю.а. бабаєв [13]

основні засоби – це частина майна, використовувана як засоби праці 
під час виробництва продукції, виконанні робіт або наданні послуг 
або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 
12 місяців, або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 
12 місяців 

9. с. черненко [14, с. 33]

основні засоби – це засоби праці виробничого і невиробничого 
призначення, що беруть участь у процесі виробництва впродовж 
багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і 
поступово (у міру зношення) переносять свою вартість на вироблену 
продукцію 

10. н.М. ткаченко  
[15, с. 137]

основні засоби – це засоби праці, які багаторазово (більше року) 
беруть участь у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здаванні в оренду для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік), зберігають при цьому свою натуральну 
форму, поступово зношуються і частково переносять свою вартість 
на виготовлювану продукцію або виконану роботу у вигляді 
амортизаційних відрахувань, а частково – на збільшення первісної 
(переоціненої) вартості основних засобів 

11. а.в. янчев [16, с. 332]
основні засоби – це частина постійного продуктивного капіталу у 
формі засобів праці, що поступово, протягом багатьох виробничих 
циклів переносить свою вартість на виготовлений продукт

Джерело: побудовано авторами на основі [4–16]
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створений за їх допомогою продукт частинами, 
у міру споживання і зберігають свою матері-
альну форму. основні фонди у їх грошовому 
виразі називають основними засобами» [20].

особливий підхід до визначення основних 
фондів у с.в. Мочерного, який уважає, що «осно-
вні фонди – економічна форма засобів праці, що 
функціонують у виробничому процесі протягом 
багатьох кругооборотів, частково, у міру зношу-
вання переносять свою вартість на новостворе-
ний продукт, відтворюючись через кілька вироб-
ничих циклів (будівлі, машини, обладнання та 
ін.), але не розкриваючи своєї соціально-еко-
номічної сутності. основні фонди є лише засо-
бами праці, залученими у виробничий процес, 
які виконують певні функції» [21, с. 495].

отже, аналізуючи науковий доробок фахів-
ців із даного питання, ми приходимо до висно-
вку, що поняття «основні засоби» та «основні 
фонди» практично тотожні (обидві категорії є 
вартісними, їх натурально-речові носії ті ж самі, 
роль у виробничому процесі однакова). таким 
чином, ми приєднуємося до думки тих науков-
ців, які вважають терміни «основні фонди» та 
«основні засоби» синонімами.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Проа-
налізувавши підходи до трактування економіч-
ної сутності основних засобів, можна зробити 
такі висновки: у навчальній літературі часто 
допускається одночасне оперування поняттями 
«основні засоби», «основні фонди» та синоні-
мічне використання понять «основні засоби» та 
«засоби праці», але немає конкретних визна-
чень цих понять, вони збігаються з визначенням 
«основні засоби»; найчастіше запропоноване 
визначення поняття «основні засоби» запози-
чене із П(с)бо 7; акцент на характер викорис-
тання основних засобів у процесі виробництва, 
пов’язаний із механізмом перенесення своєї 

вартості на новостворену вартість, а також три-
валістю використання, яка зумовлює механізм 
перенесення своєї вартості на новостворену 
продукцію (механізм амортизації); наявність 
вартісного обмеження в деяких трактуваннях.

отже, можна підсумувати, що більшість 
авторів ототожнює поняття «основні засоби» та 
«основні фонди», зазначаючи, що вони є засо-
бами праці, які використовуються у виробни-
цтві протягом тривалого часу. інші дослідники 
вважають, що основні засоби – це матеріальні 
активи, які використовуються лише у виробни-
чому процесі, тобто більше ні на що вони не 
впливають, а це хибне тлумачення, адже осно-
вні засоби використовуються підприємством у 
всій його господарській діяльності. усі джерела 
вказують на те, що основні засоби повинні вико-
ристовуватися тривалий час (більше одного 
року чи одного операційного циклу). у податко-
вому законодавстві основні засоби мають вар-
тісну межу, що становить 6 тис. грн., а в бухгал-
терському обліку вартісну межу підприємство 
встановлює самостійно і зазначає її у своїй облі-
ковій політиці.

на підставі проведеного аналізу науко-
вих поглядів на трактування поняття «основні 
засоби» нами уточнено дане поняття так: основні 
засоби – це матеріальні активи, які придатні для 
використання в процесі господарської діяльності 
підприємства (установи, організації) та втрача-
ють свою вартість частково шляхом перенесення 
її на новостворений продукт, очікуваний термін 
використання яких більше одного року (або опе-
раційного циклу, якщо він більший за рік).

на нашу думку, напрямами подальших дослі-
джень може бути надання рекомендацій сто-
совно приведення в повну відповідність вимог 
П(с)бо 7 та податкового законодавства, вста-
новлення точного та однозначного визначення 
основних засобів.
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