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УДК 657:658.271

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто нормативно-правові особливості обліку основних за-
собів. Окреслено проблемні аспекти у бухгалтерському та подат-
ковому законодавстві, які негативно впливають на ефективність 
використання основних засобів. Розроблено рекомендації щодо удо-
сконалення обліку основних засобів, які сприятимуть нарощуванню 
ресурсного потенціалу підприємств, забезпечуючи їх ефективне 
господарювання.

Ключові слова: основні засоби, законодавство, бухгалтерський 
облік, податковий облік, вартість, амортизація.

Постановка проблеми. Вивчення сучасного стану норма-
тивно-правового забезпечення обліку основних засобів в Укра-
їні свідчить про гармонізацію бухгалтерського та податкового 
обліку, максимальне спрощення податкового законодавства 
тощо. Зокрема, з урахуванням положень Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких за-
конів України (щодо податкової реформи)» фінансовий ре-
зультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої 
амортизації основних засобів відповідно до бухгалтерського 
обліку, а натомість зменшується на суму розрахованої амор-
тизації відповідно до норм Податкового кодексу України 
(далі ПКУ) [10]. Разом з тим чинна редакція ПКУ містить лише 
одну відмінність від правил бухгалтерського обліку – встанов-
лення мінімально допустимих строків корисного використан-
ня (не змінилися порівняно із попередньою редакцією), які 
застосовуються в тому випадку, якщо в бухгалтерському облі-
ку встановлено інші строки [8]. Відповідно до п.11 Перехідних 
положень ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів, 
відповідно до п.138.3 ст.138 цього Кодексу, їх балансова вар-
тість станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій 
вартості таких активів за даними податкового обліку, що ви-
значена станом на 31 грудня 2014 року. Позитивним є те, що 
в податковому обліку дозволено застосовувати ті самі методи 
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амортизації, що й в бухгалтерському обліку за винятком ви-
робничого методу. Розділ ІІІ ПКУ в новій редакції не містить 
специфічних правил податкового обліку поточних витрат на 
утримання, поліпшення та ремонт основних засобів. Відтак, 
відповідні суми враховуються у складі витрат за правилами 
бухгалтерського обліку. В разі продажу або ліквідації основних 
засобів фінансовий результат до оподаткування збільшується 
на залишкову вартість такого об’єкта, визначену відповід-
но до П(С)БО, та зменшується на залишкову вартість такого 
об’єкта, визначену відповідно до правил податкового обліку.

Водночас в існуючих обставинах поліпшення законо-
давчої бази, яка регулює облік основних засобів, залишився 
недосконалим методичний супровід постійних нормативно-
законодавчих змін в обліку основних засобів, породжуючи 
безліч питань щодо їх практичного застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у дослідження особливостей нормативно-правового регу-
лювання обліку основних засобів зробили провідні вітчизняні 
вчені-економісти: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Грінько А. П., 
Кужельний М. В., Лінник В. Г., Моссаковський В. Б., Огій-
чук М. Ф., Пушкар М. С., Сопко В. В., Сук Л. К., Янчева Л. М. 
та інші вчені.

Практична значимість обліку основних засобів, недостат-
ній рівень його дослідження, з погляду багаточисельних змін та 
доповнень до чинного законодавства, зумовили необхідність 
написання даної статті та розроблення конкретних заходів 
щодо вдосконалення досліджуваної ділянки облікової роботи.

Метою дослідження є обґрунтування нормативно-пра-
вових особливостей обліку основних засобів за сучасних умов 
господарювання, виявлення основних проблем обліку осно-
вних засобів та формулювання конкретних рекомендацій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна 
організація підприємницької діяльності вимагає обов’язкову 
наявність та належне використання засобів праці. У вироб-
ничо-господарській діяльності підприємства використовують 
засоби праці, які тривало використовуються в процесі вироб-
ництва, зберігають початковий зовнішній вигляд, зазнають 
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поступового зносу і переносять свою вартість на собівартість 
продукції (витрати обігу) поступово протягом їх нормативного 
строку корисного використання за встановленими нормами.

Відповідно до П(С)БО 7, основні засоби є матеріальними 
активами, які підприємство утримує для використання у про-
цесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміні-
стративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисної експлуатації яких є більшим за рік (або операційний 
цикл, якщо він довший за рік) [9].

До основних засобів з метою оподаткування належать ма-
теріальні активи, вартість яких перевищує 2500 грн і поступо-
во зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та 
очікуваний строк використання яких становить понад один 
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Надання в минулому широкої свободи підприємствам у 
визначенні терміну корисного використання активів має сер-
йозний недолік, який полягає у наявності суттєвих розбіжнос-
тей і невідповідності у термінах використання на аналогічні 
об’єкти в різних господарствах, тому необхідно розробити кла-
сифікатор із глибокою деталізацією об’єктів основних засобів 
та урахуванням галузевих особливостей [6].

Основні засоби платника податку класифікують у відпо-
відні групи, до яких установлено мінімально допустимі стро-
ки їхньої амортизації. У той же час у фінансовому обліку не 
встановлено обмежень у термінах амортизації об'єктів. Пере-
лік груп податкового обліку, який наближено до групування 
в бухгалтерському обліку, наведено у статті 145 ПКУ. Напри-
клад, транспортні засоби віднесено до групи 5, для яких уста-
новлено мінімальний термін амортизації у 5 років [8]. При 
цьому платник податку не позбавлений права встановлювати 
більш тривалий термін експлуатації і, відповідно, амортизації. 
В останньому варіанті щомісячна сума амортизації зменшу-
ється, що призводить до збільшення бази оподаткування.

ПКУ більш чітко регулює строки амортизації, ніж це здій-
снював Закон України «Про оподаткування прибутку під-
приємств». Він встановлює мінімальні строки корисного 
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використання для кожної групи основних засобів, містить ціл-
ком логічні рекомендації щодо його визначення, але, на нашу 
думку, вони також є недостатньо конкретними.

Згідно з П(С)БО 7, ліквідаційна вартість – сума коштів 
або вартість інших активів, яку підприємство очікує отри-
мати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після за-
кінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією)» 
[9]. Отже, якщо взяти за основу П(С)БО 7, підприємство, при-
дбавши об’єкт основних засобів, перш ніж його експлуатува-
ти повинно вирішити, скільки років підприємство має намір 
використовувати такий об’єкт за призначенням і за яку суму 
сподівається продати згодом.

Виходячи з визначення ліквідаційної вартості, її можна 
розрахувати за формулою:

Л = ( М * Ц – В ) * (І/100)n,

де Л – ліквідаційна вартість; М – кількість отриманих мате-
ріальних цінностей від ліквідації об’єкта; Ц – ціна за одиницю 
отриманих від ліквідації матеріальних цінностей; В – витрати, 
пов’язані з продажем/ліквідацією; І – середній річний індекс 
споживчих цін протягом n років; n – кількість років корисного 
використання об’єкта.

Через складність оцінки активів у майбутньому проблем-
ним питанням є порядок визначення ліквідаційної вартості 
основних засобів [6]. 

ПКУ не регулює цього питання, а встановлення мінімаль-
ного строку корисного використання в певних випадках може 
навіть створити підприємству проблеми, заважаючи ліквіду-
вати основний засіб, якщо в результаті переоцінки виявиться, 
що він уже досягнув завчасно своєї ліквідаційної вартості. Як 
бачимо, проблема розбіжностей у бухгалтерському та податко-
вому обліку, на жаль, нікуди не зникла. Через неузгодженість 
національних стандартів бухгалтерського обліку й податково-
го законодавства бухгалтер повинен двічі розраховувати одну 
й ту саму амортизацію у бухгалтерському обліку і при сплаті 
податку на прибуток.
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З нашої точки зору, ліквідаційну вартість доцільно розра-
ховувати лише для об’єктів, які мають у своєму складі зворотні 
відходи (металобрухт, відходи дров, відходи будівельних ма-
теріалів тощо) і які, в свою чергу, в подальшому можуть бути 
визначені активом. Вартість та кількість зворотних матеріа-
лів треба визначати комісійно, станом на момент оприбутку-
вання з урахуванням умов подальшої експлуатації об’єкту у 
відсотках, не враховувати індекс інфляції та витрати, які не-
можливо достовірно визначити на момент придбання об’єкту. 
Перелік умов, визначень та формулу розрахунку ліквідаційної 
вартості доцільно зазначити та обґрунтувати в наказі (поло-
женні) про облікову політику підприємства.

ПКУ наблизив правила визначення амортизаційних відраху-
вань у податковому обліку до національних П(С)БО. Нарахування 
амортизації для оподаткування здійснюється підприємством 
за методом, визначеним наказом про облікову політику для 
нарахування амортизації з метою складання фінансової звіт-
ності. Тобто у податковому та бухгалтерському обліку будуть 
застосовуватися однакові методи нарахування амортизації. 
ПКУ також передбачає здійснення переоцінки основних засо-
бів на відміну від діючого законодавства, яке наголошує лише 
на індексації балансової вартості основних фондів.

Амортизація основних засобів у податковому обліку нара-
ховується із застосуванням тих самих методів, що рекомендо-
вані в П(С)БО 7 «Основні засоби», крім виробничого, а саме: 
прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискорено-
го зменшення залишкової вартості, кумулятивного тощо [9]. 
Водночас ПКУ обмежив використання прискореної амортиза-
ції, знижуючи тим самим рівень оподаткування тією частиною 
прибутку, яка спрямовується не на споживання, а на розвиток 
підприємства. Це, в свою чергу, призведе до зниження інвес-
тицій, зокрема внутрішнього інвестування в основний капі-
тал, що слугує основою для ефективного розвитку держави.

Законодавчо затверджений порядок амортизації має по-
збутися недоліків діючої методології, для цього він повинен пе-
редбачати скорочення обмежень на застосування прискореної 
амортизації, дозвіл підприємствам самостійно обирати методи 
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амортизації та вільно переходити з прискорених методів на 
прямолінійний у будь-який час.

Очікуваний період часу, протягом якого необоротні акти-
ви використовуватимуться підприємством, є строком корис-
ного використання основного засобу, що амортизується. При 
цьому розглядається фізичний знос об’єкта основних засобів, 
практично не враховуючи його моральний знос, що знижує 
ефективність використання наявних ресурсів і, відповідно, 
втрати господарюючим суб'єктом прибутку [6].

Податковий кодекс констатує, що при визначенні строку 
корисного використання (експлуатації) слід ураховувати мораль-
ний знос, який передбачається. Але це все, що там про нього ска-
зано. Конкретних рекомендацій він не містить. Тому доцільним 
є розроблення класифікатора із глибокою деталізацією об’єктів 
основних засобів з урахуванням галузевих особливостей.

В силу різних економічних та соціальних факторів фінансова 
звітність підприємств різних країн має свої особливості та від-
мінності. Інформаційне взаєморозуміння є важливою передумо-
вою успішного розвитку бізнесу, економічної інтеграції країн.

Питаннями стандартизації бухгалтерського обліку займа-
ються кілька міжнародних організацій. Серед них насамперед 
слід назвати Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (КМСБО) (International Accounting Standard Committee – 
IASC), створений у 1973 році організаціями професійних 
бухгалтерів Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, Нідер-
ландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії. Ця ор-
ганізація є незалежним органом, який займається розробкою 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

В умовах інтеграції України до світової спільноти важ-
ливого значення набуває досягнення єдності як економічних 
термінів, так і понять на міжнародному та внутрішньодер-
жавному рівнях. Задля досягнення відповідності вітчизня-
них джерел світовим у визначенні терміну «основні засоби» 
вважаємо за доцільне звернутися до чинного Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку (далі – МСБО) 16 «Основні 
засоби» [4]. Порівняння норм вітчизняного законодавства з 
міжнародним для наочності представлено у таблиці.
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Таблиця
Порівняння П(С)БО 7 «Основні засоби» 

та МСБО 16 «Основні засоби»*

Поняття П(С)БО 7 «Основні засоби» МСБО 16 «Основні засоби»

«основні засоби 
(фонди)»

Матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою 
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 (експлуатації) 
яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він 
більше за рік)

Матеріальні активи, які 
використовуються компанією 
для виробництва чи 
поставки товарів (послуг), 
для здачі в оренду, для 
адміністративних цілей; і які 
очікується використовувати 
більше одного періоду

групи основних 
засобів (фондів)

Основні засоби поділяють на групи 
в залежності від видової структури

Не виділяють

«амортизація» Систематичний розподіл вартості, 
яка амортизується, необоротних 
активів протягом строку їх 
корисного використання

Розподіл вартості, яка 
амортизується, активу на 
розрахований строк його 
корисної служби

«нарахування 
амортизації»

За одним із п’яти запропонованих 
методів, що обирає підприємство

Методи нарахування 
не вказуються, але 
передбачено, що обраний 
метод має застосовуватись 
послідовно і його зміна 
повинна бути обґрунтованою

термін 
нарахування 
амортизації

Щомісячно Кожен звітний період

*Джерело: побудовано автором з використанням [4,9]

Відповідно до МСБО 16 «Основні засоби», основні засоби є 
матеріальними активами, які:

а) використовуються компанією для виробництва або по-
ставки товарів та послуг, для здачі в оренду іншим компаніям, 
або для адміністративних цілей;

б) очікується використовувати протягом більш ніж одно-
го періоду.

Співставивши дане визначення з тим, що пропонує
П(С)БО 7 «Основні засоби», ми можемо стверджувати, що 
має місце повна відповідність національних стандартів 
міжнародним.
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Висновки. Особливості нормативно-правового забезпе-
чення обліку основних засобів полягають в подальшій гар-
монізації їх фінансового обліку з податковим, поступово 
наближаючись до вимог міжнародних стандартів. Основні за-
соби – один з найважливіших чинників будь-якого виробни-
цтва, стан і ефективне використання якого прямо впливає на 
кінцеві результати господарської діяльності підприємств. Про-
ведення розрахунку ліквідаційної вартості тільки для об’єктів, 
які мають у своєму складі зворотні відходи і які в подальшо-
му можуть бути визначені активом, сприятиме поліпшенню 
обліку основних засобів. Методику розрахунку ліквідаційної 
вартості доцільно зазначити та обґрунтувати в наказі про об-
лікову політику підприємства. Вартість та кількість зворотних 
матеріалів доцільно визначати комісійно, станом на момент 
оприбуткування з урахуванням умов подальшої експлуата-
ції об’єкту без урахування індексу інфляції та витрат, які не-
можливо достовірно визначити на момент придбання об’єкту. 
Законодавчо затверджений порядок амортизації має перед-
бачати скорочення обмежень на використання прискореної 
амортизації, а також дозвіл підприємствам на самостійний 
вибір методів амортизації та вільний перехід з прискорених 
методів на прямолінійний у будь-який час. Розробка класи-
фікатора із глибокою деталізацією об’єктів основних засобів 
з урахуванням галузевих особливостей дозволить посилити 
контроль за якістю та ефективністю використання основних 
засобів. Доцільним є уточнення: «основними» засоби праці ста-
ють не тільки в результаті їх довговічності, а й тому, що у про-
цесі праці вони використовуються і зношуються поступово, 
протягом декількох виробничих циклів і частинами переносять 
свою вартість на вироблений продукт. Таким чином, їх вар-
тість надходить в оборот у кожен момент часу частинами і час-
тинами ж повертається у виробленому продукті даного циклу.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається ав-
тор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

З метою дотримання вищезазначених вимог до наукової стат-
ті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка 
проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад осно-
вного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень.

Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, до друку не 
приймаються.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 20 мм, 
праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора 
Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через інтервал 
1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При 
цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження пи-
тання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не від-
бито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і 
точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні конструк-
ції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», 
«Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетичні мінливості… 
Отримано задовільні результати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) та клю-
чові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба надати профе-
сійний переклад анотації статті англійською мовою (завірений печат-
кою бюро перекладів або відділу кадрів підпис викладача кафедри 
іноземних мов вашого ВНЗ). Бажано надати цю розширену анотацію 
українською (російською) мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурованою (слі-
дувати логіці опису результатів у статті), інформативною (не містити 
загальних слів); оригінальною (не може бути калькою російськомов-
ної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті та ре-
зультати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напри-
клад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера 
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джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напри-
клад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер 
через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело і 
конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках без-
посередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки 
мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці по-
винні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не біль-
ше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці не менш 
ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульному 
редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології 
(див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних тощо) 

ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також скорочен-

ня млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без крапки.
Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому 

згадуванні.
Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 

розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 по-
силань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Самоцитування – не 
більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мовою (не 
виключає списку літератури мовою статті). Літературу не обов’язково 
перекладати англійською мовою. Її можна транслітерувати. Офіційна 
транслітерація українського алфавіту латиницею регламентується по-
становою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіцій-
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ний трансліт онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація
російського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

До редакційної колегії подається примірник тексту статті, під-
писаний авторами, надрукований на папері форматом А4 (див. Зра-
зок оформлення статті), завірений примірник розширеної англійської 
анотації, а також їх електронна версія на CD. Обов’язково подається: 
рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий пріз-
вищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англійською 
анотацією (Анотація_Прізвище) та, при необхідності, файли з рисун-
ками, графіками тощо.

Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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