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Зінкевич о. В. Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів: теоретико-методичні аспекти
Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності основних засобів. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці ряду 
вчених, було розглянуто теоретико-методичні підходи щодо загальноекономічного та прикладного трактування економічної сутності осно-
вних засобів. У результаті проведеного дослідження було зазначено доцільність розгляду сутності основних засобів за системним підходом, що 
дозволяє враховувати можливі причинно-наслідкові та функціональні зв’язки і залежності, економічні відносини та явища, пов’язані з їх складом, 
рухом і використанням; виокремлено найбільш вагомі сторони і характерні риси основних засобів як об’єктів бухгалтерського обліку та еконо-
мічного аналізу. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є вдосконалення групування класифікаційних ознак основних засобів для 
потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу з урахуванням їх виокремлених сутнісних характеристик.
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основных средств: теоретико-методические аспекты
Цель статьи заключается в исследовании экономической сущности 
основных средств. Анализируя, систематизируя и обобщая научные 
труды ряда ученых, были рассмотрены теоретико-методические 
подходы относительно общеэкономической и прикладной трактовки 
экономической сущности основных средств. В результате проведен-
ного исследования была отмечена целесообразность рассмотрения 
сущности основных средств по системному подходу, что позволяет 
учитывать возможные причинно-следственные и функциональные 
связи и зависимости, экономические отношения и явления, связанные 
с их составом, движением и использованием; выделены наиболее ве-
сомые стороны и характерные черты основных средств как объек-
тов бухгалтерского учета и экономического анализа. Перспективой 
последующих исследований в этом направлении является совершен-
ствование группирования классификационных признаков основных 
средств для целей бухгалтерского учета и экономического анализа с 
учетом их выделенных сущностных характеристик.
Ключевые слова: средства труда, основные средства (фонды), мате-
риальные активы, капитал, износ, воссоздание.
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Zinkevych O. V. Identification of Essential Characteristics of Fixed Assets: 

Theoretical and Methodical Aspects
The goal of the article lies in the study of the economic essence of fixed as-
sets. Analysing, systemising and generalising scientific works of a number of 
scientists, the article considers theoretical and methodical approaches with 
respect to the general economic and applied interpretation of the economic 
essence of fixed assets. In the result of the conducted study the article marks 
out expediency of consideration of the essence of fixed assets using the sys-
tem approach, which allows taking into consideration possible cause-effect 
and functional relations and dependencies, economic relations and phenom-
ena connected with their composition, motion and use; it marks out the most 
significant sides and characteristic features of fixed assets as objects of busi-
ness accounting and economic analysis. The prospect of further studies in 
this direction is improvement of grouping of classification properties of fixed 
assets for business accounting and economic analysis with consideration of 
their specified essential characteristics.
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Ефективне функціонування суб’єктів господарю-
вання в умовах ринкової економіки можливе за-
вдяки збалансованому використанню всіх видів 

ресурсів. Інтенсифікація виробництва, нарощування 
його обсягів забезпечується, у першу чергу, зростан-
ням рівня екстенсивного та інтенсивного використання 
основних засобів.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин 
вивчення ресурсів виробництва, до яких належать і 
основні засоби, потрібно здійснювати з урахуванням 
усього їх «життєвого циклу». Такий підхід є логічним з 
позицій стратегій суб’єктів господарювання.

Отже, потребує вирішення проблема системно-
го трактування основних засобів з позицій різних наук,  

у тому числі – економіки, бухгалтерського обліку та аналі-
зу. Її розв’язання має важливе наукове і практичне значен-
ня, оскільки дозволяє сформувати для прийняття вива-
жених управлінських рішень інформацію щодо основних 
засобів, що повніше відповідає вимогам корисності, з ура-
хуванням існуючих причинно-наслідкових зв’язків у роз-
різі окремих явищ, процесів стосовно основних засобів.

Вирішенню питань, пов’язаних із сутнісним трак-
туванням основних засобів, присвячено дослідження ба-
гатьох вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, зо-
крема М. І. Бондаря, Л. В. Городянської, С. В. Мочерного, 
Н. І. Самбурської, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та ін.

Однак у зв’язку з масштабністю і багатовекторніс-
тю цього поняття, взаємозв’язком основних засобів з 
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багатьма економічними явищами і процесами, що відбу-
ваються на підприємстві, існує значна наукова дискусія 
з сутнісного трактування основних засобів.

Зародження та розвиток товарного виробництва 
обумовлювалися наявністю у власника засобів 
праці, за допомогою яких праця уречевлювалася у 

товар, який мав мінову, а пізніше – додаткову вартість. 
Саме накопичення цієї додаткової вартості сприяло по-
яві капіталу. Отже, завдяки праці створено засоби праці, 
які, у свою чергу, є однією із умов появи та накопичення 
капіталу власників.

Засіб – це знаряддя (предмет, сукупність присто-
сувань) для здійснення будь-якої діяльності [1, с. 621]. 
Українські науковці проф. В. В. Сопко, проф. З. В. Гуцай-
люк, М. Т. Щирба, М. Бенько під засобами праці розумі-
ють річ (або комплекс речей), яку працівник розміщує 
між собою і предметом праці так, аби вона була провід-
ником його дій на цей предмет. Засоби праці за своєю 
суттю можуть бути двох видів: знаряддя праці й пред-
мети, що забезпечують умови праці [2, с. 223]. 

Ткаченко Н. М. трактує основні засоби як засоби 
праці, які багаторазово (більше року) беруть участь у 
процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здаванні в оренду для здійснення адміністратив-
них і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік), зберігають при цьому свою натуральну форму, 
поступово зношуються і частково переносять свою вар-
тість на виготовлювану продукцію або виконану роботу 
(послуги) у вигляді амортизаційних відрахувань, а част-
ково на збільшення первісної (переоціненої) вартості 
основних засобів» [3, с. 37].

М. Г. Чумаченко та інші [4, с. 427 – 428] характери-
зують основні засоби як сукупність матеріально-речових 
цінностей, що діють у натуральній формі протягом три-
валого часу як у сфері матеріального виробництва, так і 
в невиробничій сфері, і вартість яких поступово змен-
шується у зв’язку з фізичним і моральним зносом.

Ю. С. Цал-Цалко характеризує основні засоби як 
речові необоротні (неспоживчі) об’єкти, що, як перед-
бачається, будуть використовуватися більше 365 кален-
дарних днів з дати введення в експлуатацію (операцій-
ного циклу, якщо він довший за рік) для потреб, процесу 
виробництва або постачання товарів і послуг, надання в 
оренду іншим особам або здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, вартість яких більша ве-
личини, яка визначена підприємством для малоцінних 
необоротних матеріальних активів [5, с. 197].

Отже, засоби праці у вигляді основних засобів є 
інструментом прикладання праці з метою трансформа-
ції предметів праці відповідно до визначених потреб у 
процесі звичайної діяльності і надзвичайних подій.

Ідентифікацію засобу праці як основного засобу 
обумовлюють:

а) термін використання (експлуатації);
б) використання у сфері матеріального виробни-

цтва або невиробничій сфері;

в) зменшення вартості у зв’язку зі зносом;
г) збереження натуральної форми.
Важливим для більш чіткого розуміння сутності 

основних засобів є визначення їх функціональної корис-
ності. В економічній енциклопедії зазначається, що осно-
вними фондами є лише засоби праці, залучені у виробни-
чий процес, які виконують певні функції [6, с. 672].

Проф. Ф. Ф. Бутинець та ряд інших економістів до 
числа функцій, які здійснюються за допомогою основ-
них засобів, відносять:

 використання у процесі виробництва;
 використання у процесі постачання товарів і 

послуг;
 надання в оренду іншим особам;
 здійснення адміністративних і соціально-куль-

турних функцій [7, с. 462].
Стельмащук А. М. і Смоленюк П. С. характерними 

особливостями основних засобів називають:
 використання в натуральному вигляді впро-

довж тривалого часу (не менше року);
 схильність до зносу, який виявляється у по-

ступовій втраті можливої подальшої експлуата-
ції у зв’язку зі старінням, закінченням резерву 
потужності (матеріальний знос) або з втратою 
доцільності подальшої експлуатації у зв’язку з 
виникненням основних фондів, що мають якіс-
ніші характеристики (моральний знос);

 специфічний характер кругообігу та відшкодуван-
ня вартості – через механізм поступової аморти-
зації з віднесенням амортизаційних відрахувань 
на поточні витрати підприємства, і відповідно, 
вартість продукції (послуг) [8, с. 86 – 87].

Вивчення економічної літератури з досліджувано-
го питання показало, що необхідно трактувати 
основні засоби (фонди) у широкому (загальноеко-

номічному) і вузькому (прикладному) розумінні.
За першим підходом, узагальнюючи сутнісну ха-

рактеристику, наведену у [6, с. 672; 9, с. 395], основні 
фонди – це економічна форма засобів праці, які функ-
ціонують у процесі виробництва протягом багатьох ко-
лообертів і поступово, у міру зношування, переносять 
свою вартість на продукт.

За другим підходом особливістю основних засобів є 
те, що вони, з одного боку, є матеріальним втіленням осно-
вного капіталу, його реальними інвестиціями, з іншого:

 засобами подальшого збільшення капіталу;
 економічним інструментом нарощування при-

бутку;
 виробничим ресурсом підприємства, за допо-

могою якого створюється додана вартість;
 складовою активів підприємства.

Відтак, сутність основних засобів варто розгля-
дати за системним підходом, що дозволяє врахувати 
мож ливі причинно-наслідкові та функціональні зв’язки 
і залежності, економічні відносини і явища, пов’язані з 
їх складом, рухом та використанням.

Із загальноекономічної точки зору основні фон-
ди – це економічна форма засобів праці, що функціо-
нують у виробничому процесі протягом багатьох коло-
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обертів, частково, у міру зношування, переносять свою 
вартість на новостворений продукт, відтворюючись че-
рез кілька виробничих циклів.

Основними фондами є лише засоби праці, залуче-
ні у виробничий процес, які виконують певні функції [6, 
с. 672].

Отже, згідно з класичною теорією, обов’язковими 
умовами приналежності засобів праці до основних за-
собів є:

 наявність економічної форми;
 функціональний зв’язок з виробничим процесом;
 участь у багатьох колообертах;
 зношування;
 часткове перенесення вартості на новостворе-

ний продукт;
 відтворення.

З позицій бухгалтерського обліку основні засоби – 
це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачання 
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного ви-
користання (експлуатації) яких більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він довший за рік) [10].

За Міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку [11, с. 248 – 249] основні засоби – це матеріальні 
активи, які:

а) утримуються підприємством для використання 
у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, 
для оренди іншим або для адміністративних цілей;

б) будуть використовуватися, як очікується, про-
тягом більш ніж одного періоду.

Отже, відповідно до методологічних засад фор-
мування облікової інформації щодо основних 
засобів, слід виокремлювати такі умови їх іден-

тифікації:
 належність до матеріальних активів;

 функціональний зв’язок з виробничим процесом;
 зношування;
 використання для здійснення адміністратив-

них і соціально-культурних функцій;
 строк корисного використання більше одного 

року або операційного циклу.
Спостерігаються розбіжності в ознаках сутнісного 

тлумачення основних засобів. З позицій бухгалтерсько-
го обліку стосовно основних засобів:

а) більш чітко визначені функції основних засобів 
та очікувані строки корисного використання;

б) не враховано такі притаманні основним засо-
бам процеси, як зношування і відтворення;

в) не враховано місце основних засобів у створен-
ні доданої вартості.

Крім того, за системним підходом формулювання 
економічної сутності основних засобів потребує ураху-
вання макро- і мікроекономічного трактування капіталу 
(рис. 1).

Таким чином, основні засоби є важливою складо-
вою капіталу і, відповідно, знаходяться під впливом за-
кономірностей і особливостей його функціонування та 
еволюції (табл. 1).

Для більш точного формулювання сутності основ-
них засобів як об’єкта бухгалтерського обліку та еконо-
мічного аналізу доцільно також врахувати впливи су-
часних економічних теорій [13, с. 117 – 121].

Відповідно до теорії власності основні засоби є 
матеріальними активами, що перебувають у розпоря-
дження власника, корисна експлуатація яких забезпечує 
збільшення його економічних вигод. Основні засоби 
оцінюються за поточною вартістю.

Основні засоби з позиції теорії інвестицій є 
об’єктом інвестицій. Кінцевою метою інвестицій є отри-
мання прибутку підприємствами і забезпечення ефек-
тивного попиту.

Теорія господарської одиниці розглядає наявність 
основних засобів як матеріальні активи, уречевлення 

 Макроекономічне
поняття капіталу  

КАПІТАЛ  Мікроекономічне
поняття капіталу

Грошовий капітал  

Грошовий капітал =
засоби виробництва  

Гроші  

Запаси  

Основні
засоби  

Залучений
капітал  

Власний
капітал  

Залучені засоби
(заборгованість)  

Власні вкладені
засоби 

Виробничий
капітал  

Невиробничий
капітал (соціальна

сфера)  

Фінансування
залученим
капіталом   

Фінансування
власним

капіталом 

Джерело
утворення

засобів 

Використання
господарських

засобів  

рис. 1. Мікро- і макроекономічне трактування капіталу [12, с. 7]
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права господарської одиниці на отримання майбутніх 
доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у 
зв’язку з їх використанням. Від наявності, руху та ефек-
тивності використання основних засобів залежить рі-
вень отримування доходів господарської одиниці.

За теорією підприємства основні засоби вико-
нують ряд функцій, пов’язаних із задоволенням інтер-
есів не лише власників, але й інших зацікавлених сторін 
(технічне забезпечення виробничої, адміністративної, 
соціально-економічної діяльності).

Основні засоби пов’язані теорією попиту і пропо-
зиції через постійні витрати, до складу яких входить їх 
використання.

Теорія ризику говорить про те, що для основних 
засобів є характерними ризики їх втрати та неефектив-
ного використання, що проявляється у недоотриманні 
доходів від операційної діяльності. Також в умовах рин-
кової економіки можливим є ризик зниження ринкової 
вартості основних засобів, їх знецінення.

Основні засоби пов’язані з трудовою теорією вар-
тості через основний капітал, тобто є його частиною.

ВиСНоВки
Систематизація впливу сучасних економічних 

теорій на теоретико-методичні засади обліку й аналізу 
основних засобів дозволила виокремити найбільш ваго-
мі сторони і характерні риси основних засобів:

а) належність до матеріальних активів, що перебу-
вають у розпорядженні власника;

б) корисна експлуатація основних засобів забезпе-
чує збільшення економічних вигід власників;

в) економічні вигоди від використання основних 
засобів пов’язані із забезпеченням ефективного попиту 
з метою отримання прибутку;

г) основні засоби є частиною основного капіталу;
д) основні засоби є об’єктом реальних інвестицій;
е) наявність та використання основних засобів за-

безпечують задоволення інтересів багатьох сторін;
є) основні засоби виконують різні за характером 

функції;
ж) у процесі обліково-аналітичного забезпечення 

управління основними засобами слід враховувати ри-
зики: втрати, знецінення, зниження ринкової вартості, 
неефективного використання.

З урахуванням вищенаведеного логічним є тлу-
мачення економічного змісту основних засобів як ма-
теріальних активів, які зазнають зносу за виконувани-
ми функціями і забезпечують задоволення інтересів 
власників та інших заінтересованих сторін, очікуваний 
строк корисного використання яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Виокремлення вищенаведених сутнісних характе-
ристик основних засобів необхідно враховувати також у 
групуванні класифікаційних ознак основних засобів для 
потреб обліку та аналізу.                                    
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Таблиця 1

Порівняльна характеристика напрямів еволюції понять «капітал» і «основні засоби»

Напрям розвитку наукових досліджень поняття «капітал» 
[12, с. 7]

Напрям розвитку сучасного тлумачення основних 
засобів

1. Перехід від техніко-господарського розуміння до 
суспіль ної категорії, що базується на суспільно-соціальних 
взаємовідносинах і господарських формах

1. Перехід від тлумачення основних фондів як засобів праці 
до матеріальних активів, які мають відповідне функціональне 
навантаження

2. Еволюція розуміння капіталу через теорії грошей –  
від ресурсу (майна) до вартості

2. Перехід від натурально-речової форми засобів праці  
до вартісної оцінки основних засобів

3. Відокремлення поняття «капітал» від власника і об’єднання 
його з підприємством

3. В економічному змісті основних засобів враховується мета 
їх використання підприємством (згідно з П(С)БО 7)

4. Еволюція розгляду капіталу від фактора виробництва  
до основи доходів підприємства

4. Основні засоби є не лише ресурсом і фактором виробницт-
ва, але з їх допомогою забезпечується досягнення довгостро-
кових цілей максимізації прибутку
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одінцова Н. Г. Теоретичні основи реструктуризації підприємств
У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація. У статті розглянуто 
сутність реструктуризації підприємства, здійснено аналіз існуючих підходів щодо розуміння понять «реорганізація», «реформування», «реструктуриза-
ція» та «реінжиніринг» і зроблено висновки щодо характеру їх взаємозв’язку. Проаналізовано тлумачення категорії реструктуризації, підходи науковців 
до розкриття сутності поняття реструктуризації підприємств. Для досягнення мети було проведено оцінку існуючих підходів до тлумачення змісту 
процесу реструктуризації підприємств. Отримав подальший розвиток аналіз взаємозв’язку понять «реформування», «реструктуризація», «реорганіза-
ція» і «реінжиніринг» з урахуванням наукових інтерпретацій, що дозволить визначити роль кожного з понять для виявлення їх впливу та взаємозалеж-
ності у співвідношенні з направленістю господарчої діяльності підприємств.
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В мировой и отечественной теории и практике одним из распространенных 
средств финансового оздоровления предприятий является реструктуризация. 
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«реформирование», «реструктуризация», «реорганизация» и «реинжиниринг» 
с учетом научных интерпретаций, что позволит определить роль каждого из 
понятий для выявления их влияния и взаимозависимости в соотношении с на-
правленностью хозяйственной деятельности предприятий.
Ключевые слова: структура, реструктуризация, реорганизация, реформиро-
вание, реинжиниринг.
Рис.: 1. Библ.: 25. 
Одинцова Надежда Геннадьевна – аспирантка, кафедра экономики и марке-
тинга, Харьковский национальный экономический университет (пр. Ленина, 9а, 
Харьков, 61166, Украина)
E-mail: nadi_odintsova@mail.ru

UDC 005.591.4.01
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One of the most popular means of financial recovery of enterprises in the world and 
domestic theory and practice is re-structuring. The article considers the essence of 
enterprise re-structuring, conducts analysis of existing approaches to understanding 
the re-organisation, re-formation, re-structuring and re-engineering notions and 
makes conclusions with respect to the nature of their interconnection. It analyses 
interpretation of the re-structuring category, approaches of scientists to revelation 
of the essence of the enterprise re-structuring notion. To achieve the goal the article 
conducts assessment of the existing approaches to interpretation of the content 
of the enterprise re-structuring process. It also conducts further analysis of inter-
connection of the re-formation, re-structuring, re-organisation and re-engineering 
notions with consideration of scientific interpretations, which would allow identifi-
cation of the roles of each of the notions for identifying their influence and intercon-
nection in correlation with the direction of economic activity of enterprises.
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