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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

В умовах глобальних економічних криз для сучас"
них підприємств не аби якого значення набуває швид"
кість прийняття управлінських рішень. Більшість уп"
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Із впровадженням нового плану рахунків у бюджетних підприємствах правильність віднесення не7

фінансових активів до різних синтетичних груп дещо ускладнена і потребує алгоритмізації на первинно7

му етапі життєвого циклу цих активів, оскільки оцінка кожної синтетичної групи має свої особливості та

методи оцінки. Метою статті є дослідження, розгляд та узагальнення особливостей оцінки основних за7

собів в різних моделях бухгалтерського обліку при здійсненні господарських операцій. Для досягнення

поставленої мети були застосовані методи індукції, дедукції, аналізу, систематизації при визнанні, експ7

луатації та ліквідації основних засобів в Українській бюджетній моделі бухгалтерського обліку.

У статті запропоновано алгоритм визнання основних засобів із класу нефінансових активів, дослід7

жено особливості визнання основних активів та етапи їх життєвого циклу. Обгрунтовано необхідність

подальшого теоретичного вивчення оцінки основних засобів на різних стадіях життєвого циклу. Розроб7

лено дієвий алгоритм визнання основних засобів на його первинному етапі життєвого циклу. Виокрем7

лено проблемні питання оцінки на первинному, експлуатаційному і ліквідаційному етапах життєвого

циклу основних засобів.

Перспективним для подальшого дослідження постає розробка алгоритмів оцінки основних засобів

за різними шляхами надходження на первинному етапі життєвого циклу, а також розробка алгоритмів

оцінки основних засобів на експлуатаційному і ліквідаційному етапах враховуючи виокремленні про7

блемні питання у цій статті.

With the introduction of a new chart of accounts in the budget enterprises correct classification of non7

financial assets to different synthetic groups is a little bit complicated and requires algorithms on the original

stage of the life cycle of these assets as synthetic evaluation of each group has its own characteristics and methods

of evaluation. The purpose of the article is to review and summarize characteristics evaluation of fixed assets in

various accounting models in carrying out business transactions. To achieve this goal the methods of induction,

deduction, analysis, systematization in the recognition, operation and liquidation of fixed assets in the Ukrainian

budget model of accounting were used.

The author of the article proposes the algorithm of recognition the fixed assets from the class of non7financial

assets, recognition of the features of the underlying assets and stages of their life cycle. The necessity of further

study theoretical estimation of fixed assets at different stages of the life cycle is stressed in the article. An effective

algorithm for recognition of fixed assets at its initial stage of the life cycle is developed there. Some important

issues in the primary evaluation, operational and liquidation stages of the life cycle of assets are determined

there.

The author sees rather perspective for further study the development of algorithms for evaluation of fixed

assets in various ways which flow on the primary stage of the life cycle and development of algorithms for

evaluation of fixed assets and operational stages of liquidation given the isolation issues.

Ключові слова: нефінансові активи, оцінка, переоцінка, основні засоби, життєві цикли основних засобів,
ліквідація активів.

Key words: non�financial assets, assessment, reassessment, fixed assets, living cycle of the fixed assets, liquidation
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равлінців і керівників приймають свої рішення на
підставі інформації, яка міститься у регістрах бухгал"
терського обліку. Оскільки левову частку активів
підприємства займають саме основні засоби, то виок"
ремлення їх із загальної частки не фінансових активів,
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вірний облік і оцінка прямо пропорційно впливають
на якість управлінських рішень. На сьогоднішній мо"
мент із впровадженням нового плану рахунків у бюд"
жетних підприємствах правильність віднесення не"
фінансових активів до різних синтетичних груп дещо
ускладнена і потребує алгоритмізації на первинному
етапі життєвого циклу цих активів, оскільки оцінка
кожної синтетичної групи має свої особливості та
методи оцінки.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням життєвого циклу основних засобів
займались такі вчені: Яцунская О.С., Карпова В.В.,
Мельниченко О.І., Кульбовський І.І., Баланюк І.Ф., Не"
міш Ю.В. та інші.

Обмеженість часового використання основного за"
собу зумовлює визначення його життєвого циклу з пев"
ною періодизацією.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статі є розробка дієвого алгоритму визнан"

ня основних засобів на його первинному етапі жит"
тєвого циклу, а також виокремлення проблемних пи"
тань оцінки на первинному, експлуатаційному і
ліквідаційному етапах життєвого циклу основних за"
собів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Яцунська О.С. наголошує на тому, що єдиної дум"

ки стосовно поділу життєвого циклу основних за"
собів на певні фази не має. Досліджуючи інвестиційні
проекти, вона виділяла такі фази, як: використання
основних засобів: інвестиційна фаза, експлуатацій"
на фаза, ліквідаційна фаза [1, с. 193—204; 2, с. 30—
52].

Карпова В.В. оцінку життєвих циклів основних за"
собів розглядає крізь призму вартості основних засобів,
а, отже, змінення вартості основних засобів на різних
етапах збігається із часовим чинником. Тобто, за її дум"
кою, оцінка основних засобів повинна здійснюватись на
трьох етапах: минулому, теперішньому та майбутньому
[3, с. 20].

Мельниченко О.І. та Кульбовський І.І., розгляда"
ючи життєвий цикл такого основного засобу, як вер"
хня будова колії пов'язував його із такими процеса"
ми як: проектування,будівництво, експлуатація, ре"
монт і ліквідація, розподілених за часовою прямою.
Автори наголошували на тому що життєвий цикл ак"
тиву повинен бути уточненим його відновлювальним
циклом [4].

Баланюк І.Ф. Та Неміш Ю.В., розглядаючи оцінку
стану основних засобів на різних етапах використання,
пов'язують її із такими етапами, як: етап первісної вар"
тості, етап відновної вартості, етап справедливої вар"
тості [5, с. 75—81].

Погоджуємося із квінтесенцією їх дослідження, але,
на наш погляд, найбільш прийнятними є такі етапи жит"
тєвого циклу основних засобів:

1. Первинний етап, під час якого здійснюєтьсяопри"
буткування об'єкту. Для цього етапу характерно виз"
нання об'єкту,яке супроводжується його оцінкою. Ши"
рока варіативність шляхів надходжень об'єктів оцінки
має свою специфіку та впливає на застосування різних
методів оцінки.

2. Експлуатаційний етап, під час якого здійсню"
ються переоцінка основних засобів у зв'язку із мо"
дернізацію, дообладнанням, реконструкцію, в тому
числі з елементами реставрації, технічного переоз"
броєння, проведення робіт по ремонту основних за"
собів, втрати корисності активів, як моральної, так
і фізичної, через інфляційні процеси в економіці
держави та коливання валюти, в якій облікований
актив.

3. Ліквідаційний етап, під час якого здійснюється
такі господарські операції як: безоплатна передача, спи"
сання, продаж, обмін, розбраковка матеріального ак"
тиву, надання нових функцій активу під час списання
його комплектуючих. Такі господарські операції суп"
роводжуються первинною оцінкою окремих елементів,
які набувають характеристик запасів, визначенням
ліквідаційної вартості, справедливої вартості основних
засобів із послідуючою передачею, продажем, обміно"
м,розрахунком вартості демонтажних робіт та прийнят"
тям управлінських рішень стосовно послідуючої долі
активів.

Всі ці етапи для більш чіткого розуміння та з ме"
тою попередження розбіжностей в обліку, а, як на"
слідок, і викривлення в звітності вартості основних
засобів, на наш погляд, потребують чіткої алгоритмі"
зації. В свою чергу, виокремлення первинних госпо"
дарських операцій із об'єктом оцінки — основним за"
собом, розпочинається із визнання активу, виокрем"
лення його із загального класу нефінансових активів
та зарахування його до окремої синтетичної групи —
основні засоби, оскільки один і той же актив за різних
обставин може відноситися до будь"якої групи не"
фінансових активів.

Ґрунтуючись на власному досвіді, а також розгля"
нувши бухгалтерські моделі інших країн, життєві цик"
ли основних засобів, плани рахунків в бюджетних уста"
новах України та зміни до національних стандартів бух"
галтерського обліку в державному секторі, ми дійшли
згоди, що алгоритм виокремлення основних засобів із
нефінансових активів з послідуючою їх оцінкою і відне"
сення до певного синтетично бухгалтерського рахунку,
на наш погляд, можна зобразити у вигляді блок схеми,
яку наведено на рисунку 1.

Першим етапом стає усвідомлення наявності не"
фінансового активу, його відмінностей від фінансових
активів, розгляд наявної первинної і допоміжної доку"
ментації, усвідомлення задуму його використання із по"
слідуючим отриманням економічних вигід або соціаль"
ного ефекту від його використання на підприємстві, в
установі, в організації.

Другий етап — пов'язаний із віднесенням об"
'єкту нефінансових активів до різних синтетичних
груп, які мають свої унікальні економічні особли"
вості. Більшість цих економічних особливостей вип"
ливають саме із визначень синтетичних груп не"
фінансових активів. Здійснюючи відповіді на логічні
питання, враховуючи специфіку підприємства виок"
ремлюються такі аналітичні рахунки синтетичної
групи основних засобів: інвестиційна нерухомість;
будинки, споруди та передавальні пристрої; земля;
тварини та багаторічні насадження; транспортні
засоби.

Виокремлення синтетичної групи капітальні витра"
ти на поліпшення земель на цьому етапі не можливо,
оскільки вони можуть здійснюватись тільки за наявності
на балансі підприємства земельної ділянки.

Другий етап е підготовчим до третього етапу оскіль"
ки на третьому етапі відбувається безпосередня оцінка
вартості основних засобів. Враховуючи шлях надхо"
дження основного засобу обирається метод оцінки та
додаються або розраховуються витрати пов'язані із ос"
новним засобом.

Такі аналітичні групи основних засобів, як машини
та обладнання, інструменти прилади та інвентар, інші
основні засоби спочатку оцінюються, а потім також за
системою логічних питань відносяться до певної синте"
тичної групи. Це пов'язано із законодавчо встановле"
ним порогом вартості основних засобів.

Плани рахунків, на які слід спиратися при
здійсненні оцінки в публічному і не публічних секто"
рах, розрізняються, на наш погляд, у більшій мірі ана"
літичним обліком, а не синтетичним. Тому для спро"
щення процесу оцінкиплани рахунків потребують уні"
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фікації і розроблення методології аналітичного обліку
в залежності від специфіки підприємства, установи,
організації.

На наш погляд, задум віднесення необоротних ак"
тивів на основні засоби і інші необоротні активи поля"
гав у спрощенні перевірки цільового використання
коштів. При здійсненні видатків місцевого і держав"
ного бюджетів України за кодами економічної кла"
сифікації видатків відбувалося придбання основних
засобів виключноза кодами економічної класифі"
кації видатків 3110, а придбання малоцінних необо"
ротних актив здійснювалось виключно за кодами
економічної класифікації видатків 2210. Оскільки із
впровадженням змін до національних стандартів
бухгалтерського обліку в державному секторі, при
якому спочатку здійснюються капітальніінвестиціїв
активи, під час яких їх доводять до готовності, з по"
слідуючим введенням в експлуатацію, в ході якої ак"
тив визнається основним засобом, іншим необорот"
ним активом, нематеріальним активом, може відбу"
ватися за різними кодами економічної класифікації
видатків, тобто послуги наладки, монтажу установ"
ки будуть сплачуватись за кодами економічної кла"
сифікації видатків 2240, закупка активу вартістю
понад 6000 грн. без урахування податку на додану
вартість за кодами економічної класифікації ви"
датків 3110, а необхідних елементів для його налад"
ки вартістю до 6000 грн. без урахування податку на
додану вартість за кодами економічної класифікації
видатків 2210, а на прикладі Міністерства оборони
України закупки активів без вартісних порогів вза"
галі здійснюються за кодами економічної класифі"
кації видатків 2260, в свою чергу при відправленні
особи для доставки активу власноруч транспортно"
заготівельні витрати взагалі будуть сплачуватись за
кодами економічної класифікації видатків 2250.

На наш погляд, виокремлення основних засобів і
малоцінних необоротних активів є досить не доціль"
ним, оскільки вони мають однакові характеристики
і розрізняються тільки порогом вартості.

При застосуванні первинної оцінки активів, не
вирішеними залишаються досить широке коло пи"
тань:

— розрахунок справедливої вартості активу при
неактивному ринку;

— розрахунок справедливої вартості активу,
який може бути віднесено до спеціалізованого май"
на з урахуванням того, що актив був в експлуатації;

— порядок розмежування і віднесення транспор"
тно"заготівельних витрат при перевезенні декількох
основних засобів із послідуючим їх оприбуткуван"
ням;

— необхідність додаткових витрат на оцінку при
створення підприємств (господарських товариств) на
базі державного майна, реорганізації, банкрутства,
ліквідації державних підприємств та підприємств
(господарських товариств) з державною часткою
майна, виділення або визначення частки активів у
спільнихактивах, в якому є державна частка, визна"
чення розміру збитків або відшкодування у випад"
ках, передбачених законодавством, в інших випад"
ках;

— відсутність чіткої процедури визначення со"
бівартості основного засобу при виготовленні його
власноруч у разі, коли певні елементи були надані у
виді гуманітарної допомоги.

Алгоритм проведення переоцінки основних за"
собів на підприємстві також потребує постійної ува"
ги та моніторингу вартості основних засобів. Хоча у
керівних документах з бухгалтерського об'єкт ос"
новних засобів може переоцінюватися, якщо за"
лишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняєть"
ся від його справедливої вартості на річну дату ба"
лансу. Це може призвести до викривлення фінансо"

вої звітності на дати квартальних балансів. Також
досить умовним є визначення справедливої вартості.
Отже, алгоритм переоцінки полягає у співставленні
первісної вартості на кінець року із справедливою
вартістю у разі, коли ніяких господарських операцій
із об'єктом основних засобів не здійснювалось. При
здійсненні господарських операцій із об'єктом
основних засобів пов'язаних із добудови, дооблад"
нання, реконструкції, в тому числі з елементами ре"
ставрації, технічного переоснащення, модернізації,
часткової ліквідації проводиться шляхом додавання
до первинної вартості проведених робіт матеріаль"
них засобів витрачених на ці роботи. В сою чергу на
при кінці року проводиться порівняння первинної
вартості основних засобів із їх справедливою варті"
стю шляхом дооцінки або уцінки основного засобу.

При здійснені переоцінки активів, не вирішени"
ми залишаються такі питання:

— відсутність чіткої процедури зменшення ко"
рисності активу;

— здійснення переоцінки активів на дату квар"
тальних балансів;

— розрахунок балансової вартості основного за"
собу протягом часу, як при експлуатації його, так і
при зберіганні на складі.

Алгоритм визначення ліквідаційної вартості ос"
новних засобів подібний до їх переоцінки. Первин"
ну вартість порівнюють із справедливою вартістю,
яка в свою чергу не може бути меншою, аніж вартість
працюючих комплектуючих та вартості ресурсів, які
можуть бути відправлені напереробку.

При здійснені ліквідації активів, не вирішеними
залишаються такі питання:

— Розрахунок ліквідаційної вартості у разі коли
актив потребує утилізації.

— Розрахунок ліквідаційної вартості при швид"
ких темпах інфляції.

— Розрахунок ліквідаційної вартості активів які
знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК

Підсумовуючи проведені дослідження, варто заз"
начити, що на сучасному етапі нефінансові активи
досить широка група активів, оцінка яких залежить
не тільки від шляхів надходження цих активів, а і від
конкретних синтетичних груп, на які ці активи бу"
дуть зараховуватись. Обгрунтовано необхідність по"
дальшого теоретичного вивчення оцінки основних
засобів на різних стадіях життєвого циклу. Розроб"
лено дієвий алгоритм визнання основних засобів на
його первинному етапі життєвого циклу. Виокрем"
лено проблемні питання оцінки на первинному, екс"
плуатаційному і ліквідаційному етапах життєвого
циклу основних засобів.

Перспективним для подальшого дослідження по"
стає розробка алгоритмів оцінки основних засобів
за різними шляхами надходження на первинному
етапі життєвого циклу, а також розробка алгоритмів
оцінки основних засобів на експлуатаційному і
ліквідаційному етапах враховуючи виокремленні
проблемні питання у цій статті.
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