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Тема: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета: сформувати розуміння сутності основних засобів підприємства 

Створення підприємства потребує інвестування значної частки капіталу в 

довгострокові матеріальні активи, які фізично існують, виконують роль засобів 

праці, становлять основу виробничої потужності підприємства і називаються 

основними засобами. Звісно, можна здійснювати діяльність на орендованих 

площах і потужностях, що не потребує значних інвестицій на момент 

започаткування бізнесу. Проте більшість виробничих підприємств, 

сподіваючись на отримання майбутніх економічних вигід від використання 

довгострокових активів, формують власні основні засоби. При цьому вони 

мають усвідомити, що капітал, інвестований у подібні активи, відволікається 

від обороту на досить тривалий строк. 

Основні засоби - це вартісна форма існування засобів праці, які тривалий 

час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, багаторазово беруть 

участь у процесі виробництва, поступово спрацьовуються і частинами (як 

амортизаційні відрахування) переносять свою вартість на вартість виготовленої 

продукції. Основні засоби - це довгострокові активи, якими підприємство 

володіє тривалий час із метою продовження та здійснення своєї діяльності, а не 

для перепродажу. 

Основні засоби у формі засобів виробництва функціонують як чинники 

процесу праці доти, доки зберігають свою споживчу форму, в якій вони 

вступають у процес виробництва. Засоби праці утримує тривалий час у сфері 

виробництва їхня функція - за допомогою засобів праці протягом певного 

періоду виготовляється продукція. Інвестування капіталу в засоби праці 

тривалий час забезпечує отримання доходу. 
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Основні засоби не обертаються у своїй споживній формі, обертається 

тільки їхня вартість, і до того ж лише поступово, частинами, тою мірою, як вона 

переноситься на продукцію. Вартість засобів праці, спожитих за період їх 

використання, має бути відшкодована шляхом віднесення її до складу вартості 

продукції, що виготовляється. 

Відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку основні 

засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою їх використання 

в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

З 23.05.2020 р. Законом № 466  змінено норми п.п. 14.1.138 Податкового 

кодексу України. За новими правилами до основних засобів належать 

матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у 

користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних 

інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і 

архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 

000 гривень (раніше було 6 000 грн), невиробничих основних засобів і 

нематеріальних активів), які платник податку призначає для використання у 

своїй господарській діяльності, вартість яких перевищує 20 000 гривень 

(раніше було 6 000 грн) і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких із дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або 

операційний цикл, якщо він довший за рік). 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за 

такими групами: 

1) земельні ділянки; 

2) капітальні витрати на покращання земель (іригація, осушення, 

збагачення та інші поліпшення землі); 
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3) будівлі, споруди та передавальні пристрої; 

4) машини й устаткування; 

5) транспортні засоби; 

6) інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

7) робоча і продуктивна худоба; . 

8) багаторічні насадження; 

9) інші основні засоби. 

Необхідність поділу основних засобів на групи зумовлена тим, що за 

своїм економічним змістом основні засоби однорідні, але водночас вони різні 

за виробничо-технічним призначенням і часом відтворення. Чим довговічніший 

засіб праці, тим повільніше він зношується, тим довше передає свою вартість 

продукції, яку виробляє. До однієї класифікаційної групи з метою зручності 

нарахування амортизації відносять основні засоби, які мають однаковий строк 

та інтенсивність експлуатації. 

Серед основних виробничих засобів виділяють активну і пасивну 

частини. До активної частини належать основні засоби, які безпосередньо 

діють на предмети праці або забезпечують регулювання засобів праці 

(наприклад, устаткування, інструменти, пристрої та прилади для вимірювання 

тощо). Основні елементи активної частини визначають величину виробничої 

потужності підприємства, технічний рівень виробництва та продуктивності 

праці. 

До пасивної частини належать основні засоби, які створюють умови для 

здійснення процесу виробництва і забезпечують його нормальне 

функціонування (наприклад, будівлі і споруди). Як правило, строк експлуатації 

об'єктів активної частини основних засобів коротший за відповідний показник 

за об'єктами пасивної частини. Тому, за інших рівних умов, інвестуючи капітал 

переважно в пасивну частину основних засобів, підприємець не очікує на 

швидке його відшкодування. З цієї причини часто для ведення бізнесу 

застосовуються орендовані будівлі та приміщення, що не передбачає 
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відволікання з обороту значних коштів і заморожування їх на тривалий строк. 

У цьому разі у складі основних засобів переважає активна частина. 

З метою наочного зображення сукупності основних засобів підприємства 

і зручності аналізу їх складу застосовується категорія структури. Структура 

основних засобів - це співвідношення між вартістю окремих груп основних 

засобів та їх загальною вартістю, виражене у відсотках. 

Категорія структури характеризує внутрішню будову і зв'язок складових 

певної сукупності величин (наприклад, основних засобів, доходів, витрат) і 

застосовується в економіці для відображення і здійснення економічного аналізу 

цієї сукупності. Структура основних засобів визначає темпи повернення 

основного капіталу, інвестованого в підприємство. Чим більша частка пасивних 

елементів основних засобів у її складі, тим на довший строк повернення 

основного капіталу має розраховувати підприємець. Особливості структури 

основних засобів зумовлені специфікою галузі економіки, до якої належить 

підприємство, метою підприємницької діяльності, характером процесу 

відтворення основних засобів, методикою їх оцінки тощо. 

Для цілей податкового обліку з метою нарахування податкової 

амортизації основні засоби поділяють на виробничі і невиробничі. Останні в 

податковому обліку не амортизуються. 

Згідно з податковим законодавством основні виробничі засоби - це 

матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання 

в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 

365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних 

цінностей, та вартість яких перевищує 1000 грн і поступово зменшується у 

зв'язку з фізичним або моральним зносом. Невиробничі основні засоби - 

капітальні активи, які не використовуються в господарській діяльності 

підприємства. Серед невиробничих можуть бути основні засоби об'єктів 

охорони здоров'я, культури, освіти та інші, які перебувають на балансі 

підприємства. 
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У податковому обліку основні засоби класифікуються за групами, 

поданими нижче. 

I. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в 

тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального 

користування), вартість капітального поліпшення землі. 

II. Автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; 

побутові електронні, оптичні й електромеханічні прилади та інструменти, інше 

конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них. 

ІІІ. Будь-які інші основні засоби, які не увійшли до груп І, ІІ і IV (у тому 

числі технологічне устаткування). 

IV. Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного 

оброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби 

зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, 

мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів. 

Облік балансової вартості основних засобів групи, які підпадають під 

визначення І групи, здійснюється за кожним окремим об'єктом та в цілому за 

групою. Облік балансової вартості основних засобів груп II, III і IV 

здійснюється за сукупною балансовою вартістю відповідної групи. 

Формування та об'єктивність оцінки вартості основних засобів залежить 

від способу їх оцінки. Помилки при визначенні вартості основних засобів 

створюють неправдиве враження у власників підприємства стосовно величини 

їх основного капіталу, призводять до невірного нарахування суми амортизації, 

необ'єктивної оцінки стану основних засобів з використанням системи 

показників, а також недостовірної оцінки ефективності використання основних 

засобів підприємства. Наслідком цього може бути прийняття помилкових 

рішень щодо стратегії ведення бізнесу. Інтерес власника або менеджменту 

підприємства до проблем оцінки вартості основних засобів зумовлений 

потребою мати достовірну інформацію. 
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У балансі підприємства основні засоби відображаються за первісною і 

залишковою вартостями. Якщо виникає потреба у здійсненні переоцінки 

основних засобів, то вони можуть обліковуватися за відновною вартістю. 

З метою визначення загальної суми необоротних активів підприємства, 

аналізу структури та ефективності використання основних засобів, формування 

поточних витрат і розрахунків фінансових результатів діяльності здійснюють 

оцінку основних засобів, використовуючи такі види вартості, табл. 1: 

- первісна (до переоцінки); 

- залишкова (до переоцінки); 

- відновна (переоцінена); 

- залишкова відновна (переоцінена); 

- ліквідаційна; 

- справедлива. 

Таблиця 1 - Формування вартості основних засобів 

Від стану 

основних засобів 

Від часу оцінки 

Первісна Відновна 

Повна Первісна (ПВ) Відновна (ПВ * К), 

де К - коефіцієнт переоцінки 

Залишкова Залишкова (ПВ -А), 

де А - сума амортизаційних 

відрахувань за фактичний строк 

експлуатації основних засобів 

Залишкова відновна 

(ПВ-А)-К 

 

На момент створення підприємства оцінка його основних засобів 

проводиться за первісною вартістю. Первісна вартість - це вартість, за якою 

основні засоби зараховуються на баланс підприємства в момент їх придбання. 

Величина первісної вартості характеризує сукупні витрати підприємства на 

придбання об'єкта основних засобів. Саме ця вартість вважається поточною 

ринковою вартістю активу на момент його придбання. Вона не змінюється 

через якісь ринкові обставини, а залишається у фінансовій звітності постійною 

протягом усього строку корисного використання активу, доки не здійснюється 
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переоцінка. На основі величини первісної вартості визначається вартість 

основних засобів, яка підлягає амортизації. 

Для придбаних за гроші основних засобів повна первісна вартість 

складається з таких елементів: 

- сум, сплачених постачальникам активів; 

- витрат на доставку об'єктів основних засобів; 

- вартості будівельно-монтажних робіт; 

- витрат на монтаж об'єктів основних засобів; 

- ввізного мита; 

- витрат на страхування ризиків доставки об'єктів основних засобів; 

- інших витрат, пов'язаних з доведенням об'єктів основних засобів до 

стану, придатного до використання. 

Після деякого строку експлуатації основні засоби спрацьовуються, їх 

оцінка за первісною вартістю на певний момент не відображає реальної вартості 

основних засобів. По-перше, на певний момент величина первісної вартості не 

враховує ступеня їх спрацювання, а по-друге, можливо, цінову ситуацію на 

ринку. Вирішенням проблеми є оцінка основних засобів за залишковою 

вартістю (простою або відновною). 

Залишкова вартість - вартість основних засобів з урахуванням ступеня 

їх спрацювання на певний момент часу. Визначається як різниця між повною 

первісною вартістю і нарахованим за фактичний період експлуатації основних 

засобів зносом (сумою амортизаційних відрахувань). За економічним змістом 

залишкова вартість характеризує величину невідшкодованої шляхом 

амортизації на певний момент часу вартості основних засобів і застосовується 

для оцінки (за умов відсутності інфляційних процесів в економічному 

середовищі) суми реальних необоротних активів підприємства, а також є їх 

поточною вартістю. 

При продажу чи повному списанні основних засобів з балансу 

підприємства різниця між загальною сумою отриманої за актив компенсації та 
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поточною (залишковою) вартістю цього активу на дату списання визнається 

фінансовим результатом операції списання з балансу і може мати податкові 

наслідки. Прибуток чи збиток від здійснення цієї операції може виникнути у 

цьому разі з двох причин: 

- сума нарахованої амортизації (зносу) не відповідає реальному зносу 

активу; 

- сума амортизації нараховується на первісну вартість, яка може значно 

відрізнятися від ринкової його вартості. 

Відновна (переоцінена) вартість - це вартість відтворення об'єкта 

основних засобів у сучасних умовах. Виникає після переоцінки первісної 

вартості і вказує на суму коштів, необхідну для повної заміни об'єкта основних 

засобів. Після здійснення переоцінки основних засобів відновна вартість є 

базою для нарахування амортизації. 

Залишкова відновна (залишкова переоцінена) вартість - це вартість, яка 

визначається шляхом переоцінки первісної залишкової вартості. Близька до 

реальної вартості основних засобів на певний момент часу. За умов наявності 

інфляційних процесів в економічному середовищі застосовується для 

об'єктивної оцінки величини необоротних активів підприємства. У разі 

вимушеного продажу об'єкта основних засобів в інтересах підприємства 

продати його за ціною не меншою, ніж величина відновної залишкової вартості. 

Правила переоцінки регламентовані державою. Згідно з бухгалтерським 

обліком підприємство може переоцінити об'єкт основних засобів за умов 

суттєвих відмінностей між його справедливою та залишковою вартістю. 

У разі переоцінки одного об'єкта основних засобів на ту саму дату 

здійснюється переоцінка всіх інших об'єктів групи основних засобів, до якої 

належить переоцінений об'єкт. Індекс переоцінки визначається як 

співвідношення справедливої вартості об'єкта і залишкової його вартості. 
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Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів включається до 

складу додаткового капіталу підприємства, а сума уцінки - до складу поточних 

витрат. 

Ліквідаційна вартість - це сума коштів, яку підприємство очікує 

отримати від реалізації (ліквідації) об'єкта основних засобів після закінчення 

строку його корисного використання з вирахуванням очікуваних витрат, 

пов'язаних з ліквідацією (витрат на демонтаж, передачу або продаж). 

Категорія ліквідаційної вартості використовується при обчисленні суми 

амортизаційних відрахувань за деякими системами амортизації, які 

застосовуються в бухгалтерському обліку. Якщо величину ліквідаційної 

вартості можна передбачити (спрогнозувати), то амортизувати слід різницю 

між первісною і ліквідаційною вартостями. Інколи витрати з ліквідації об'єкта 

основних засобів можуть дорівнювати очікуваній ліквідаційній вартості активу. 

Тому для багатьох довгострокових активів ліквідаційну вартість зовсім не 

визначають. 

За економічним змістом ліквідаційна вартість характеризує частину 

первісної вартості основних засобів, яку планується відшкодувати не шляхом 

амортизації, а через отримання реальних грошей від продажу об'єкта основних 

засобів (або реалізації як брухту) після закінчення строку його корисного 

використання. Різниця між повною первісною і ліквідаційною вартістю вказує 

на вартість основних засобів, яка підлягає амортизації (в бухгалтерському 

обліку). 

Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснено обмін 

об'єкта основних засобів у результаті операції між зацікавленими сторонами 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Формування справедливої вартості основних засобів 

У податковому обліку застосовується поняття балансової вартості - 

величини залишкової (первісної або відновної) вартості основних засобів, 

визначеної за правилами податкового обліку для нарахування амортизації. 

 

ПРАКТИЧН ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. Підприємство мало такі витрати, пов'язані з придбанням 

технологічного устаткування: 

- вартість устаткування згідно з рахунком-фактурою - 40 тис. грн; 

- транспортні витрати покупця на доставку - 1,5 тис. грн; 

- витрати покупця на монтаж устаткування - 1,8 тис. грн; 

- усього витрат, пов'язаних із придбанням устаткування (первісна вартість 

устаткування) - 43,3 тис. грн. 

Визначити первісну вартість. 

Розв’язання: У разі, коли підприємство є платником податку на додану 

вартість, сума цього податку, яка міститься у складі ціни придбаного об'єкта 

основних засобів та супутніх витрат, це включається до його первісної вартості. 

Завдання 2. Підприємство придбало автомобіль, сплативши 50 тис. грн, в 

тому числі ПДВ - 8,3 тис. грн. Визначити величину первісної вартості у 

випадках коли підприємство виступає платником ПДВ і коли не є платником. 

Розв’язання: в практичній діяльності підприємства - платника ПДВ 

застосовується величина вартості автомобіля без ПДВ, яка становитиме: 50 - 8,3 

= 41,7 тис. грн. Якщо підприємство не є платником ПДВ, то первісна вартість 

автомобіля дорівнюватиме 50 тис грн. 
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Завдання 3. На 31 грудня 2020 р. первісна вартість легкового автомобіля 

становила 30 тис. грн, залишкова вартість - 10 тис. грн, а справедлива вартість 

на цю саму дату - 15 тис. грн. Визначте вартість автомобіля після проведеної 

відповідно до правил бухгалтерського обліку переоцінки. 

Розв’язання: 

1. Перевіряємо, як відрізняється залишкова вартість автомобіля від його 

справедливої вартості на 31 грудня 2020 р.: 

((10 - 15 ): 15)* 100 = -33,3 %. 

Оскільки залишкова вартість автомобіля суттєво відрізняється від його 

справедливої вартості, підприємство може здійснити переоцінку. 

2. Визначаємо коефіцієнт переоцінки вартості автомобіля: 

15:10-1,5. 

3. Обчислюємо вартість автомобіля після переоцінки: 

а) відновна вартість становитиме 30 * 1,5 - 45 тис. грн; 

б) залишкова відновна вартість (= його справедливій вартості) - 15 тис. 

грн. 

Згідно з податковим обліком переоцінка (індексація) балансової вартості 

групи основних засобів може здійснюватися щорічно відповідно до темпів 

інфляції з відставанням на 10 %. Коефіцієнт переоцінки (індексації) в цьому разі 

визначається за формулою: 

К=(І-10): 100. 

 

 

 

 


