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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
"ОСНОВНІ ЗАСОБИ" ТА
"ОСНОВНІ ФОНДИ"
В. А. Старовойт,
докторант , МАУП
В період реформування системи
бухгалтерського обліку в Україні та
приведення її у відповідність з міжна&
родними стандартами було введено в
дію Положення (стандарт) бухгал&
терського обліку 7 "Основні засоби."
Незважаючи на те що з його прийнят&
тям всі категорії, пов'язані з обліком
основних засобів, набули чіткого еко&
номічного змісту, а методологія обліку
була упорядкована, досі залишаються
невирішеними деякі проблеми. Зокре&
ма, виникли суттєві розбіжності поня&
тійного апарату і методології фінансо&
вого і податкового обліку. Тому про&
блема правильного трактування еко&
номічних категорій "основні засоби"
та "основні фонди" та чіткого визна&
чення сфери застосування цих
термінів є на сьогодні досить актуаль&
ною.
Дослідженням сутності цих кате&
горій займалося багато вчених, серед
яких слід відзначити: Ф.Ф. Бутинця,
М.Я. Дем'яненка, В.Г. Лінника, С.А.
Николаєву, П.Т. Саблука, В.В. Сопка,
В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, В.Г. Шве&
ця.
Метою написання статті є обгрун&
тування теоретичних положень на ос&
нові всебічного вивчення та порівняль&
ного аналізу світового і вітчизняного
досвіду. У зв'язку із цим у статті по&
ставлене для вирішення наступне зав&
дання: уточнити понятття "основні за&
соби" та "основні фонди" в системі
бухгалтерського обліку для користу&
вачів облікової інформації.
З метою поглибленого вивчення
економічних категорій "основні засо&
би" та "основні фонди" ми провели
дослідження, які представлені у таб&
лиці 1.
На основі проведеного дослі&
дження можна зробити висновки, що
в обліковій практиці більшість авторів
дають визначення економічним кате&
горіям "основні засоби" та "основні
фонди", в яких не спостерігається
чітка відмінність між змістом цих по&
нять, а багато авторів взагалі їх ото&
тожнюють. Зустрічаються також ви&
падки, коли вчені не досить коректно
розмежовують ці поняття. Зокрема,
автор Зюкова М.М. у своїй статті
"Облік основних засобів: проблемні
питання" стверджує, що з погляду ка&
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тегорії обліку основні засоби — це
довгострокові активи, а активи не мо&
жуть ототожнюватись з фондами, які
є джерелами створення засобів. Ми
вважаємо, що таке порівняння авто&
ром наводиться невдало. В даному ви&
падку під терміном "фонд" слід розу&
міти запас, нагромадження, капітал у
вартісній формі. Саме в цьому ро&
зумінні поняття "фонд" використо&
вується для позначення різних груп
засобів виробництва.
Загалом необхідно виділити такі
критерії, що визначають віднесення
об'єктів до складу основних засобів та
основних фондів (рис. 1).
В результаті проведеного дослід&
ження можна виділити декілька
відмінностей.
По&перше, аналізуючи визначення
основних фондів, наведене в Законі
України "Про оподаткування прибут&
ку підприємств", можна помітити, що
акцент зроблено на використанні ма&
теріальних цінностей в господарській
діяльності. Тобто для цілей оподатку&
вання використовуються лише вироб&
ничі основні фонди. Натомість понят&
тя основних засобів включає в себе
цінності, що використовуються як у
виробничих, так і в невиробничих
цілях. До основних засобів відносять
як основні фонди, так і невиробничі
фонди, для яких встановлено особли&
вий порядок оподаткування. Тобто
визначення основних засобів, наведе&
не в П(С)БО 7, є більш широким, ніж
поняття "основні фонди", наведене в

Законі України "Про оподаткування
прибутку підприємств."
Друга відмінність полягає в тому,
що на об'єкти основних засобів, які
фізично і морально не зношуються,
поняття основних фондів не поши&
рюється, як це є для земельних діля&
нок.
Ще одна відмінність є не такою по&
мітною. З П(С)БО 7 випливає, що до
основних засобів прирівнюються й
інші необоротні активи, значна части&
на яких родом з малоцінних і швидкоз&
ношуваних предметів. Ці предмети об&
ліковуються не на рахунку "Основні
засоби", а на окремому субрахунку 112
"Малоцінні необоротні матеріальні ак&
тиви". В податковому обліку витрати
на придбання таких малоцінних пред&
метів не амортизуються, а відносять&
ся до валових витрат з послідуючим
коригуванням. Тобто малоцінні нео&
боротні матеріальні активи не є части&
ною основних фондів для цілей подат&
кового обліку, хоча за формальними
ознаками відповідають як визначенню
основних засобів в бухгалтерському
обліку, так і поняттю основних фондів
за податковими правилами.
Отже, "основні фонди" на сьо&
годні — це категорія лише податко&
вого обліку, а "основні засоби" — ка&
тег орія бухга лтерс ького обліку.
Підводячи підсумок, можна сформу&
лювати наступні висновки: бухгал&
терська і податкова термінологія з
об ліку ос новних засобів мають
суттєві відмінності; податкові тер&
міни призначені для реалізації
фіскальних цілей і не відповідають
економічній сутності явищ; позитив&
ним моментом є розмежування по&
нять для цілей бухгалтерського і по&
даткового обліку, що є підгрунтям
для відокремлення підходу до бух&
галтерського і податкового обліку
основих засобів; негативним на&
слідком нечіткості термінології є
підміна в практичному обліку бух&
галтерських термінів податковими,
що призводить до викривлення
фінансових показників і ускладнює
управління; для вдосконалення об&
ліку основних засобів необхідно
фінансовий облік базувати на кате&
горіях національних облікових стан&
дартів, які мають економічний зміст.

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɡɚ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɉ(ɋ)ȻɈ 7.
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɳɨ ɽ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ

¾ ȼɢɪɨɛɧɢɱɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
¾ ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɜɢɬɪɚɬ ɡ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ;

¾ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ
ɮɨɪɦɚ;
¾ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ /
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɫɬɪɨɤ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;

¾ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɚɤɬɢɜɭ:
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɜɢɝɨɞ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ
ɨɰɿɧɤɢ;
¾ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɬɚɤ ɿ
ɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɰɿɥɹɯ.

Рис. 1. Критерії віднесення об'єктів до складу основних засобів та основних
фондів
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Таблиця 1. Порівняння визначень основних засобів та основних фондів

Ⱦɠɟɪɟɥɨ
1. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
(ɫɬɚɧɞɚɪɬ)
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ ʋ 7, ɩ. 4

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ — ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
ɭɬɪɢɦɭɽ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɿɧɲɢɦ
ɨɫɨɛɚɦ ɚɛɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ) ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɚɛɨ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚ ɪɿɤ.

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ — ɰɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɥɚɬɧɢɤɚ
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 365 ɞɧɿɜ ɡ ɞɚɬɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɿ
ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɡɧɨɲɟɧɧɹɦ.

2. Ɂɚɤɨɧ
ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ”,
ɩɩ. 8.2.1

3. Ȼɨɥɶɲɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɨɜɚɪɶ. — Ɇ.:
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɨɜɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,
1997, ɫ. 651, ɫ.
790

4. Ⱦɟɦ’ɹɧɟɧɤɨ
Ɇ.ə.
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤ —
Ʉ.:ȱȺȿ ɍȺȺɇ,
2003, ɫ.173

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ — ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɱɨɜɢɯ
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ ɿ ɳɨ
ɞɿɸɬɶ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɱɚɫɭ ɹɤ ɜ ɫɮɟɪɿ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɿ.
Ɂɚɫɨɛɢ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɶ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɭ;
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ — ɰɟ ɬɟɪɦɿɧ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɢɧɨɧɿɦ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ” (ɡɚɫɨɛɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɭɬɪɢɦɭɽ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɫɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɦɿɪɭ ɡɧɨɲɟɧɧɹ); ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ
ɦɚɣɧɨ), ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɡɢɱɧɢɣ
ɤɚɩɿɬɚɥ.

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ — ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɚɣɧɚ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɩɪɚɰɟɸ, ɳɨ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜ
ɧɟɡɦɿɧɧɿɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨ-ɪɟɱɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɟɪɟɧɨɫɹɱɢ ɫɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ.
Ɏɨɧɞ — ɰɟ ɡɚɩɚɫ, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ,
ɤɚɩɿɬɚɥ ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ.

Ɂɚɫɨɛɢ — ɰɟ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɞɿɹ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɝɪɨɲɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ,
ɪɟɱɿ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɞɨɛɪɨ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ.
5. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ
Ⱥ.Ƚ., ȼɨɡɧɸɤ
Ƚ.Ʌ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤ — Ʉ.:
Ɂɧɚɧɧɹ, 2002, ɫ.
169, ɫ. 474

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ — ɰɟ ɬɟɪɦɿɧ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɫɢɧɨɧɿɦ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ”. Ⱦɨ ɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɮɨɪɦɭɽ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ,
ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɚɛɨ ɞɥɹ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ)
ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɪɿɤ (ɚɛɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ), ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɞɨɜɲɢɣ
ɡɚ ɪɿɤ.

6. ɋɭɯɚɪɫɶɤɢɣ
ȼ.ɋ.
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤ — Ɍ.:
Ȼɨɝɞɚɧ, 2002

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɮɨɧɞɢ) — ɰɟ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɚɰɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ɦɚɲɢɧɢ,
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɿ ɬ.ɩ.), ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɰɢɤɥɿɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɜɨɸ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ (ɜ ɦɿɪɭ
ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ) ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ ɫɜɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ.
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