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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ФОРМИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено трактування економічного змісту 

поняття «основні засоби» в економічній літературі та нор-
мативно-правових актах України. Виділено основні види 
відтворення основних засобів. Визначено сутність поняття 
«відтворення». Виділено основні форми відтворення осно-
вних засобів.

Ключові слова: основні засоби, відтворення, бухгалтер-
ський облік, форми, види відтворення.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность экономического содержа-

ния понятия «основные средства» в экономической литерату-
ре и нормативно-правовых актах Украины. Выделены основ-
ные виды воспроизведения основных средств. Определена 
сущность понятия «воспроизведение». Выделены основные 
формы воспроизведения основных средств.

Ключевые слова: основные средства, восстановление, 
бухгалтерский учет, формы, виды воспроизведения.

ANNOTATION
The article examines the essence of the economic content of 

the term “fixed assets” in the economic literature and regulatory 
acts of Ukraine. The main types of reproduction of fixed assets. 
The essence of the concept of “reproduction” is defined. The main 
forms of reproduction of fixed assets.

Key words: fixed assets, reproduction, accounting, forms, 
types of reproduction.

Постановка проблеми. Економічне зростан-
ня національного господарства неможливе без 
підвищення ефективності використання осно-
вних засобів підприємства. Від їх стану зале-
жать рівень виробництва, прибутковість, про-
дуктивність праці.

Проте наявна система обліку основних засо-
бів не здатна повністю задовольнити зростаючі 
інформаційні потреби управління. Часті зміни 
у законодавчих та нормативно-правових актах 
України, які визначають методологічні засади 
формування в бухгалтерському та податковому 
обліку інформації про основні засоби, призвели 
до різного та неоднозначного тлумачення їхньої 
сутності, що потребує систематизації та уза-
гальнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку теорії та практики бухгал-
терського та податкового обліку основних за-
собів підприємства присвячені праці таких ві-
тчизняних та зарубіжних вчених, як О. Агрес, 
Н. Бабяк, Н. Верхоглядова, С. Ільїна, В. Кара-
єв, О. Коваленко, Т. Мац, В. Сопко, В. Шило.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте відсутність єдиної по-
зиції щодо розуміння економічного змісту по-
няття «основні засоби» призводить до різного 
тлумачення цієї категорії в бухгалтерському та 
податковому обліку, що потребує її уточнення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розгляд поняття «основні 
засоби» в економічній літературі та нормативно-
правових актах України, дослідження відтворен-
ня основних засобів та його основних видів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних наукових дослідженнях вітчизня-
них вчених існує багато позицій щодо тракту-
вання поняття «основні засоби», найтиповіші з 
яких наведено в табл. 1.

Аналіз наведених визначень поняття «осно-
вні засоби» дає змогу стверджувати, що біль-
шість авторів, розкриваючи сутність цієї ка-
тегорії, акцентує увагу на таких ключових 
критеріях визнання основних засобів, як мате-
ріальність (наявність матеріально-речової фор-
ми), призначення (утримуються з метою вико-
ристання їх в процесі виробництва, постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду ін-
шим особам або здійснення адміністративних 
чи соціально-культурних функцій), строк ко-
рисного використання (більше року або опера-
ційного циклу, якщо він більше року).

Деякі автори під час визначення сутності 
основних засобів звужують сферу їх викорис-
тання. Наприклад, Й. Завадський [1, с. 289] 
вважає, що сферою використання основних за-
собів є лише виробничі процеси. Але основні 
засоби використовуються як у процесі виробни-
цтва, так і під час постачання товарів, надання 
послуг, здавання в оренду іншим особам, здій-
снення адміністративних функцій. Тому можна 
сказати, що таке визначення основних засобів 
є дуже вузьким, адже не враховує інші сфери 
використання основних засобів.

Інші автори, зокрема Н. Литнєва, Л. Маляв-
кіна, Т. Федорова [3, с. 68], О. Агрес [5, с. 178], 
Ю. Неміш [7, с. 66], наголошують на необхід-
ності конкретизації сфери використання осно-
вних засобів (виробнича або невиробнича діяль-
ність підприємства).
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Таблиця 1
Трактування поняття «основні засоби» в економічній літературі

Автор, джерело Визначення
Й. Завадський [1, с. 289] Основні засоби – це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва 

протягом багатьох циклів, зберігаючи свою натуральну форму, а також мо-
жуть поступово, за ступенем зношення, переносити свою вартість на продук-
цію, що виробляється.

С. Гречко [2, с. 24] Основний засіб – необоротний актив, що призначений для господарської ді-
яльності, тобто планується використовувати в господарській діяльності.

Н. Литнєва, Л. Малявкіна, 
Т. Федорова [3, с. 68]

Основні засоби – це частина майна, яка виступає в ролі коштів праці під час 
виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг або для управлін-
ня організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців, чи звичайного 
операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

А. Коваленко [4, с. 192] Основні засоби – це матеріальні активи з очікуваним терміном корисного ви-
користання більше одного року (або протягом операційного циклу, якщо він 
більше року), які підприємство утримує задля використання під час виробни-
цтва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам, 
виконання адміністративних та соціальних функцій.

О. Агрес [5, с. 178] Основні засоби – це засоби праці у формі матеріальних активів, які утримує 
підприємство з метою використання у виробничому процесі або здійснення 
адміністративних чи соціально-культурних функцій, очікуваний термін ко-
рисного використання яких становить більше одного року, не змінюючи сво-
їх форм та розмірів, вартість яких не менше, ніж законодавчо встановлений 
розмір, а також поступово переноситься за ступенем фізичного спрацювання 
та (або) морального старіння на вартість готової продукції шляхом проведен-
ня амортизаційних відрахувань.

Н. Бабяк [6, с. 178] Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше одно-
го року, які використовуються на підприємствах у декількох операційних 
циклах з метою отримання економічної вигоди, не втрачаючи матеріально-
речової форми, та можуть переносити свою вартість на знову створену про-
дукцію частинами у вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань.

Ю. Неміш [7, с. 66] Основні засоби – це вартісним чином виражені ресурси, які утримуються 
суб’єктом господарювання з метою використання в процесі виробництва, по-
стачання товарів та послуг, здавання в оренду іншим особам або здійснення 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких стано-
вить не менше одного року чи визначається межами операційного циклу по-
над одного року, вартість яких зменшується в процесі використання.

Н. Литнєва, Л. Малявкіна, Т. Федорова 
[3, с. 68] поняття «основні засоби» не пов’язують 
з амортизацією. Підтвердження такого тракту-
вання поняття «основні засоби» можемо знайти 
у чинних нормативно-правових актах України 
[12; 14; 15].

Визначення поняття «основні засоби» в нор-
мативно-правових актах України, які регулю-
ють їх бухгалтерський облік [8–10], призводять 
до ще більшої плутанини щодо розуміння їх 
сутності, оскільки під час встановлення кри-
теріїв віднесення об’єкта до основних засобів 
перевага віддається їх призначенню. Водночас 
норми податкового законодавства акцентують 
увагу на особливостях визнання об’єкта осно-
вних засобів активом, тобто лише тоді, коли 
його застосування відбувається виключно «для 
використання у господарській діяльності плат-
ника податку» [11].

На відміну від інших нормативно-правових 
актів, Господарський кодекс України [12] міс-
тить визначення лише основних фондів, до яких 
віднесено «будинки, споруди, машини та устат-
кування, обладнання, інструмент, виробничий 
інвентар і приладдя, господарський інвентар та 
інше майно тривалого використання, що відне-
сено законодавством до основних фондів».

На основі проведеного аналізу поняття 
«основні засоби» можна зробити висновок, що 

це матеріальні активи, придатні для викорис-
тання у виробничій та невиробничій діяльності 
підприємства більше одного року або операцій-
ного циклу, які втрачають свою вартість посту-
пово шляхом перенесення її на вироблену про-
дукцію, вартість яких перевищує встановлений 
законодавством ліміт у 6 000 грн.

Безперервний виробничий процес потребує 
постійного оновлення виробничих ресурсів, зо-
крема фізично спрацьованих (зношених) і тех-
нічно застарілих основних засобів. Оновлення 
основних засобів характеризується процесом 
відтворення.

Під час аналізування останніх наукових 
досліджень можна виявити деякі протиріччя 
щодо визначення терміна «відтворення осно-
вних засобів». Такі протиріччя обумовлені різ-
ними підходами до механізму відтворення осно-
вних засобів, наведених у табл. 3.

В наукових працях О. Паська виділяються 
такі види відтворення основних засобів [14]:

– просте, коли основні засоби виробництва 
поповнюються в попередніх обсягах та незмін-
них масштабах; при цьому нагромадження від-
сутнє, тому фонд нагромадження не утворюєть-
ся, просте відтворення забезпечується фондами 
заміщення та споживання;

– розширене – це кількісне та якісне збіль-
шення основних засобів з року в рік у все зрос-
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Таблиця 2
Трактування поняття «основні засоби» в нормативно-правових актах України

Автор, джерело Визначення
Наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби»» від 27 квітня 2000 р. № 92 [8]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва або постачання то-
варів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання яких більше одного 
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» [9]

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх утримують для 
використання у виробництві або постачання товарів, або надання 
послуг для надання в оренду, або для досягнення адміністратив-
них цілей; використовуватимуть, як очікується, протягом біль-
ше одного періоду.

Постанова Національного банку України 
«Про затвердження Інструкції з бух-
галтерського обліку основних засобів і 
нематеріальних активів банку України» 
від 20 грудня 2005 р. № 480 [10]

Основні засоби – матеріальні активи, які банк утримує з метою 
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, зда-
вання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Податковий кодекс України [11] Основні засоби – матеріальні активи, зокрема запаси корисних 
копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості 
землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних до-
ріг загального користування, бібліотечних та архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн., 
невиробничих основних засобів та нематеріальних активів), що 
призначаються платником податку для використання у госпо-
дарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 
6 000 грн., а також поступово зменшується у зв’язку з фізич-
ним або моральним зносом, а очікуваний строк корисного ви-
користання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 
становить понад одного року (або операційний цикл, якщо він 
довший за рік).

Господарський кодекс України [12] Основними фондами виробничого та невиробничого призначен-
ня є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, 
інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський ін-
вентар та інше майно тривалого використання, що віднесено за-
конодавством до основних фондів.

таючих масштабах, причому розширене від-
творення виявляється у двох формах, а саме 
інтенсивній та екстенсивній; джерелом розши-
реного відтворення є додатковий капітал, части-
на якого спрямовується у фонд нагромадження;

– звужене, коли основні засоби з кожним 
роком скорочуються; за зменшеного обсягу ви-

робництва та споживання використовується та-
кож частина фонду заміщення.

М. Анісімова та О. Загорецька процес відтво-
рення поділяють на два види [17]:

1) поточне відтворення – це періодична замі-
на основних засобів, що відбувається на підпри-
ємстві внаслідок різної тривалості експлуатації;

Таблиця 3
Визначення терміна «відтворення основних засобів»

Автор, джерело Визначення
А. Судук [13] Відтворення основного капіталу (основних засобів) – це циклічно повторюваль-

ний процес підтримки основного капіталу (основних засобів) на належному 
(якісному) рівні, який придатний забезпечувати ефективне функціонування 
виробничої системи, підвищуючи якість продукції, яка виготовляється, та її 
конкурентоспроможність.

О. Пасько [14] Відтворення основних засобів – це процес, що складається з двох груп чин-
ників, а саме ендогенних (розмір нарахованої амортизації, відповідність суми 
нарахованої амортизації, конкурентної стратегії підприємства, використання 
нарахованої суми амортизаційних коштів), які перебувають у сфері впливу кон-
кретного підприємства, та екзогенних (уряд, економіка, технологія, суспіль-
ство), які перебувають у сфері впливу державних органів управління.

Є. Олійник [15] Відтворення основних засобів – це процес безперервного відшкодування осно-
вних засобів та нематеріальних активів за рахунок амортизаційного фонду, їх 
оновлення на новій технічній, технологічній та програмній основі, а також 
зростання вартості основного капіталу за рахунок частини створеного додатко-
вого продукту.

В. Котковський [16] Відтворення основних засобів – це інтегрована, органічно пов’язана цілісна сис-
тема економічних, організаційних та правових форм і методів господарюван-
ня, спрямованих на впровадження прогресивної та принципово нової техніки, 
комплексної модернізації основного капіталу.
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2) критичне (граничне) відтворення – це за-
вершальне (фінішне) відтворення основних засо-
бів, що відбувається за досягнення розрахунко-
вого періоду експлуатації всіх основних засобів.

Найчастіше в економічній літературі відо-
кремлюють два основні відтворення [18], а саме 
просте й розширене.

Просте відтворення передбачає проведення 
ремонтних робіт основних засобів та заміну 
зношених. Просте відтворення основних засобів 
здійснюється в тому обсязі, коли відбувається 
заміна окремих зношених частин основних за-
собів або заміна старого устаткування на анало-
гічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється 
попередня виробнича потужність.

Розширене відтворення передбачає кількісне 
та якісне збільшення діючих основних засобів 
або придбання нових, які забезпечують вищий 
рівень продуктивності устаткування.

Необхідно також розрізняти дві форми від-
творення основних засобів [19]:

– екстенсивна, що означає просте розши-
рення виробництва, чисто кількісне нарощу-
вання основних засобів за їх якісної незміннос-
ті; воно характеризується темпами збільшення 
обсягу експлуатованих основних засобів;

– інтенсивна, що пов’язана з якісним удо-
сконаленням основних засобів та передбачає за-
міну діючих засобів виробництва новими, що є 
більш досконалими.

Можна виділити основні форми відтворення 
основних засобів:

1) ремонт – це комплекс операцій з від-
новлення справності основного засобу або його 
складових частин;

2) модернізація – впровадження досягнень на-
уково-технічного прогресу, інноваційних техно-
логій, за допомогою чого відбувається вдоскона-
лення конструкцій використовуваних основних 
засобів з метою збільшення їх продуктивності;

3) реконструкція – переобладнання вироб-
ничого процесу згідно з єдиним проектом шля-
хом будівництва нових та розширення діючих 
об’єктів допоміжного виробництва, проте вона 
включає будь-які зміни в основному виробництві;

4) модифікація – створення підвидів однієї 
моделі, які відрізняються суттєвими деталями 
основного озброєння.

Висновки. Кожен автор трактує поняття 
основних засобів по-своєму, як і нормативно-за-
конодавчі акти України мають різне тлумачен-
ня поняття основних засобів.

Проведений аналіз сутності основних засобів 
встановлює, що основними критеріями визна-
ння основних засобів є матеріальність, призна-
чення, строк корисного використання, аморти-
заційність.

Виробничий процес потребує постійного 
оновлення основних засобів, який характеризу-
ється процесом їх відтворення. Під час дослі-
дження визначено основні форми відтворення, 
такі як ремонт, модернізація, модифікація та 
реконструкція.
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ECONOMIC ESSENCE OF FIXED ASSETS OF THE COMPANY  
AND THEIR FORMS OF REPRODUCTION

Fixed assets are one of the constituents of the entity’s capital necessary for its business.
There are many points of view before the interpretation of the concept of “fixed assets” in modern 

scientific researches of scholars.
The analysis of the above definitions of the concept of “fixed assets” suggests that most authors 

in disclosing the essence of this category emphasize the following key criteria recognition of fixed 
assets, such as: materiality (the availability of material and material form); appointments (kept for 
the purpose of their use in the process of production, supply of goods, provision of services); useful 
life (more than a year or an operating cycle if it is more than a year).

According to the provision (standard) of accounting, the essence of fixed assets is tangible assets 
that the enterprise holds for the purpose of using them in the process of production or supply of 
goods, provision of services, leasing to other persons or for the implementation of administrative and 
socio-cultural functions, expected useful life which is more than one year (or the operating cycle if it 
is longer than a year).

Unlike other normative legal acts, the Economic Code of Ukraine contains definitions of only “fixed 
assets”, which include “buildings, structures, machinery and equipment, tools, industrial equipment 
and supplies, household equipment and other durable property that is assigned legislation to fixed 
assets.”

The continuous production process requires constant updating of production resources, in partic-
ular, physically worn out and technically outdated fixed assets. Fixed asset renewal is characterized 
by the process of reproduction.

There are two major reproductions are separated in the economic literature:
– simple;
– extended.
A simple reproduction involves carrying out repairs of fixed assets and replacement of worn out 

ones. A simple reproduction of fixed assets is carried out to the extent that replacement of certain 
depreciated parts of fixed assets occurs or the replacement of old equipment with a similar one, that 
is, when the previous production capacity is constantly restored.

Extended reproduction involves the quantitative and qualitative increase in existing fixed assets or 
the purchase of new ones, which provide a higher level of productivity of the equipment.

In conclusion, we can say that each author treats the concept of fixed assets in different ways, as 
well as normative-legal acts of Ukraine have different interpretations of the concept of fixed assets.


