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СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТІЙНО-

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ 

 

 

Анотація. У статті досліджено зміст категорій «основні засоби» та «основні фонди». 

Розглянуто наявні підходи до їх визначення серед науковців та у нормативно-правових актах, 

які регулюють вітчизняну економіку. Запропоновано власне визначення дефініції «основні 

засоби». 

Abstract. In the article the essence of the categories «fixed assets» and «fixed assets» is 

investigated. The existing approaches of their definition among scientists and in normative-legal acts 

are considered. The actual definition of «fixed assets» is proposed. 

 

Ключові слова: основні засоби, основні фонди, капітал, активи, засоби праці. 

Key words: fixed assets, fixed assets, capital, assets, means of labor. 

 

Актуальність дослідження. Під впливом об’єктивної дії ринкового середовища, 

ключовим фактором життєздатності підприємства в умовах конкуренції є забезпечення 
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інтенсивного використання ним основних засобів та виробничих потужностей. Досягнути 

зростання ефективності використання основних засобів підприємства та його потужностей 

можливо завдяки збільшенню обсягу виготовленої продукції, підвищенню її якості, 

зменшенню собівартості одиниці продукції та виробництва загалом. Однак, ефективне 

управління основними засобами на підприємстві є не можливим без усвідомлення сутності 

категорії, її основних компонентів та відмінностей від подібних складових виробничого 

процесу. Саме тому, особливої актуальності набуває дослідження понятійно-категоріального 

апарату даної категорії, що забезпечить більш глибоке теоретичне пізнання сутності основних 

засобів та, як наслідок, ефективніше управління ними на практиці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження 

особливостей формування та використання основних засобів підприємства зробили такі вчені, 

як: В. Б. Мішура, А. Є. Спіцин, Д. Л. Кузьмін, А. Жадан, Н. В. Лозова, Н. В. Довгалюк, 

Ю. Неміш, С. В. Ткачук та ін. Однак, відсутність однозначного тлумачення економічного 

змісту категорії «основні засоби» призводить до виникнення розбіжностей у характеристиці 

ресурсного забезпечення підприємства, продуктивності та ефективності його діяльності, що, 

у кінцевому результаті, спотворює інформацію про фінансовий стан як окремого суб’єкта 

господарювання, так і галузі економіки в цілому. 

Метою дослідження є визначення характерних особливостей категорії «основні засоби» 

та головних відмінностей від супутніх понять, котрі використовуються у вітчизняній 

економіці. 

Виклад основних результатів дослідження. Необхідність дослідження економічної 

категорії «основні засоби» пояснюється тим, що вони є матеріальною основою продуктивних 

сил виробництва, їх наявність та структура формує економічний потенціал суспільства. Як 

підвид та елемент необоротних активів підприємства, основні засоби характеризуються 

наявністю усіх ключових ознак необоротних активів, відрізняючись від інших складових 

матеріальною формою, придатністю до експлуатації, відсутністю біологічних перетворень. Як 

економічна категорія, основні засоби є складовою постійного виробничого капіталу у формі 

засобів праці, яка протягом декількох виробничих циклів поступово переносить свою вартість 

на вироблених продукт [1, с. 149]. 

У сучасній науці поняття «основні засоби» та «основні фонди» часто ототожнюють. 

Однак існуюча різниця у цих двох поняттях активно дискутується в економічній науці і, на 

наш погляд, ці два терміни не можна ототожнювати. Погляди вчених на трактування сутності 

основних засобів, можна поділити на чотири групи відповідно до економічної категорії, яка 

характеризує основні засоби, а саме: засоби праці, частина майна підприємства, матеріальні та 

непоточні активи (таблиця 1).  

Найбільш часто вживаним у наукових обговореннях є характеристика основних засобів 

підприємства як засобів праці та матеріальних активів. Т. П. Макаровська визначає основні 

фонди як засоби праці, котрі неодноразово використовуються у виробничому процесі, при 

цьому, не змінюючи своєї первинної форми [3, с. 48]. Подібної точки зору дотримується і В. 

В. Ковальов наголошуючи на тому, що основні засоби мають строк корисного використання 

більше одного року, використовуються у забезпеченні діяльності підприємства та не 

призначені для перепродажу покупцями [2, с. 149].  

Ю. С. Цал-Цалко визначає основні засоби як засоби праці (активи), які не одноразово 

використовуються у виробничому процесі, при цьому зберігаючи свою первину матеріально-

речову форму, поступово зношуючись та переносячи свою вартість на новостворений продукт 

[4, с. 1114].  
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Таблиця 1 

Аналіз поглядів вчених щодо визначення понять «основні засоби» та «основні фонди»  
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1 Засоби праці + + - - - - - + - + - + + 

2 Частина майна 

підприємства 
- - + - - - - - - - - - - 

3 Матеріальні 

активи 
- - - + + + + - + - - - + 

4 Непоточні 

активи 
- - - - - - - - - - + - - 

Джерело: побудовано автором  

 

Основні засоби, на думку О. В. Лишиленко, є матеріальними активами, котрі 

утримуються на підприємстві для використання їх у процесі виробництва або забезпеченні 

процесів реалізації товарів, надання послуг, здавання в оренду, очікуваний строк експлуатації 

яких перевищує один рік (або операційний цикл). Дане тлумачення досить суттєво збігається 

з баченням Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко, С. Ф. Голов та В. І. Єфіменко [5, с. 97]. 

А. Г. Загородній характеризує основні засоби, як сукупність матеріальних активів, які 

тривалий час використовуються у процесі виробництва у незмінній натурально-речовій формі.  

Н. В. Довгалюк більш широко тлумачить дане поняття, а саме: як матеріальні активи 

підприємства будь-якої форми власності, які неодноразово використовуються у виробничих 

циклах, зберігаючи свою натуральну форму та переносячи частинами вартість на виготовлену 

за їх використання продукцію; термін їх використання перевищує один рік або операційний 

цикл; вони експлуатуються самим підприємством або здаються в оренду іншим учасникам 

економічних відносин, що у результаті забезпечує отримання економічної вигоди 

підприємством [6, с. 20]. Однак, повністю погодитися з даним визначенням не можна, 

оскільки, основні засоби перебувають на балансі у всіх підприємствах не залежно від того 

отримали вони економічну вигоду чи ні. 

М. І. Куттер визначає основні засоби з позиції непоточних активів, якими підприємство 

досить довго володіє для забезпечення продовження та розвитку власної діяльності, а не з 

метою перепродажу.  

Г. Г. Кірейцев підкреслює, що основні засоби підприємства є частиною майна, яка 

переносить свою вартість на виготовлений продукт частинами протягом декількох 

виробничих циклів. 

Однак, існують наукові погляди, які спростовують відмінності між основними засобами 

та основними фондами. Зокрема, Й. С. Завадський, Г. В. Осовська та О. О. Юшкевич 

визначають «основні фонди», як засоби, які використовуються у процесі виробництва в 

продовж багатьох циклів, зберігаючи свою натуральну форму та у міру зношеності поступово 

переносячи свою вартість на вироблену продукцію [2, с. 150].  

Схожою є позиція, І. О. Бланка, який зазначав, що: «Основні фонди – сукупність 

матеріальних активів у формі засобів праці, які багаторазово беруть участь у процесі 



Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

 

98 

 

 

виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість частинами» [7, с. 

182]. 

Як трактує С. В. Ткачук, в економічній літературі дані категорії принципових 

відмінностей не мають, вони практично дублюють визначення, представлені у вітчизняних 

нормативно-правових актах, при цьому, не виокремлюючи відмінності між основними 

фондами, основними засобами та основним капіталом [8, с. 141].  

Висвітлюючи питання, що стосуються фінансово-економічного аналізу, дослідники 

переважно користуються категоріями «основні засоби» та «основний капітал». При 

проведенні аналізу у сфері економіки, зазвичай, застосовується термін «основні фонди». 

Тобто, поняття «основні фонди» є загальноекономічним, а «основні засоби» – 

використовується з метою характеристики облікових аспектів. Чітке розмежування визначеної 

термінології відсутнє і у законодавчих актах. Порівняльний аналіз понять представлено у 

таблиці 2.  

Таблиця 2 

Трактування сутності категорій «основні засоби» та «основні фонди» у 

нормативно-правових актах України 

Автор, джерело Визначення 

Національне положення 

(стандарт) 

бухгалтерського обліку 

в державному секторі 

121 «Основні засоби»  

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… або здавання в оренду іншим особам і 

використовуються, за очікуванням, більше одного року 

Податковий кодекс 

України (пп. 14.1.138)  

Основні засоби – матеріальні активи…, що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності 

платника податку, вартість яких перевищує 6000 грн. і поступово 

зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання яких з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік (або довший за рік 

операційний цикл) 

Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 

16 «Основні засоби»  

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх: утримують для 

використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні 

послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 

періоду 

Постанова НБУ «Про 

затвердження Інструкції 

з бухгалтерського обліку 

основних засобів і 

нематеріальних активів 

банку України»  

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою 

використання 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 яких більше одного року (або 

довший за рік операційний цикл) 

Про затвердження 

Державного 

класифікатора України 

«Класифікація основних 

фондів»  

Основні фонди – це матеріальні цінності, експлуатаційний період 

і вартість яких відповідно перевищують один календарний рік та 

15 неоподаткованих мінімумів доходів 

Господарський кодекс 

України  

Основні фонди виробничого і невиробничого призначення – 

будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, 

інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський 

інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено 

законодавством до основних фондів 

Джерело: побудовано автором за даними: [9; 10; 11; 12; 13; 14] 
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Отже, у нормативно-правових актах України відсутній єдиний підхід до визначення 

категорії «основні засоби». Податковим кодексом України та Державним класифікатором 

України «Класифікація основних фондів» одним з критеріїв віднесення ресурсів до основних 

засобів є їх вартісне вираження [10; 13]. Варто зазначити, що вітчизняні стандарти 

бухгалтерського обліку поступово адаптуються до міжнародних, що забезпечує узгодження за 

усіма основними критеріями їх визнання [9; 10; 12]. 

На відміну від більшої частини нормативно-правових актів, Господарський кодекс 

України (ч. 3 ст. 139) трактує лише категорією «основні фонди», до якої віднесено «будинки, 

споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, 

господарський інвентар та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством 

до основних фондів» [14]. У наказі Державного комітету України по стандартизації, метрології 

та сертифікації №507 також використовується термін «основні фонди» для характеристики 

матеріальних цінностей, період експлуатації яких перевищує один календарний рік [13]. 

Тобто, у даних документах поняття «основні засоби» та «основні фонди» ототожнюються.  

З метою уникнення теоретико-методичних суперечностей та гармонізації законодавчих 

норм щодо трактування сутності та складових основних засобів запропоновано власне 

визначення категорії – як сукупності матеріальних цінностей, які використовуються у всіх 

видах діяльності підприємства, маючи термін експлуатації понад один рік або операційний 

цикл (у випадку, якщо він довший за рік) та поступово переносячи свою грошову вартість на 

новостворений продукт або надану послугу. 

Висновки. Отже, основними характерними особливостями основних засобів є: 

матеріальність (матеріально-речове вираження); цільове призначення для використання; строк 

експлуатації; амортизаційні властивості тощо. При цьому, не доцільним є ототожнення 

«основних засобів» та «основних фондів», оскільки останні більше характеризують 

загальноекономічні тенденції, в той час, як термін «основні засоби» використовується з метою 

характеристики облікових аспектів. У результаті дослідження запропоновано власне 

визначення категорії «основні засоби» – як сукупності матеріальних цінностей, які 

використовуються у всіх видах діяльності підприємства, маючи термін експлуатації понад 

один рік або операційний цикл (у випадку, якщо він довший за рік) та поступово переносячи 

свою грошову вартість на новостворений продукт або надану послугу. 
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ» ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПОГЛЯДІВ ДО ЙОГО ТРАКТУВАННЯ  

 

 

Анотація. У статті охарактеризовано зміст категорій «оборотний капітал», 

систематизувавши існуючи погляди науковців у три підходи. Запропоновано власне 

визначення терміну «оборотний капітал». Розглянуто взаємозв’язок категорій «оборотний 

капітал», «оборотні активи», «оборотні кошти». Визначено відмінності та роль перелічених 

категорій у кругообігу капіталу підприємства. 

Abstract. In the article the category of «working capital» is described by systematizing the 

existing views of scientists in three approaches. The own definition of the term of «working capital» 

is proposed. The relationship between categories "working capital", "current assets", "working 
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