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Леонова Ю. О. Особливості обліку основних засобів на підприємстві
Досліджено економічну сутність основних засобів підприємства та проведено аналіз їх сутності різними авторами. Висвітлено основні методи 
нарахування амортизації основних засобів. Виявлено відмінності між «новим» і «старим» Податковим кодексом щодо обліку основних засобів.  
З одного боку, введення Податкового кодексу спрощує роботу бухгалтерів, наближаючи «податковий облік» до бухгалтерського, а з іншого – 
ставить багато на даний час незрозумілих питань при розрахунку оподаткованого прибутку в перехідний період. Установлено, що новий поря-
док податкового обліку основних засобів досить серйозно відрізняється від звичного для нас. Якщо оцінювати його в цілому, то варто відзначити 
спробу законодавця максимально наблизити його до бухгалтерського обліку основних засобів, що відображується вже в уніфікації термінів.
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Леонова Ю. А. Особенности учета основных средств на предприятии
Исследована экономическая сущность основных средств предприятия 
и проведен анализ их сущности разными авторами. Освещены основ-
ные методы начисления амортизации основных средств. Выявлены 
различия между «новым» и «старым» Налоговым кодексом по учету 
основных средств. С одной стороны, введение Налогового кодекса 
упрощает работу бухгалтеров, приближая «налоговый учет» к бух-
галтерскому, а с другой – ставит много на данный момент непонят-
ных вопросов при расчете налогооблагаемой прибыли в переходный 
период. Установлено, что новый порядок налогового учета основных 
средств достаточно серьезно отличается от привычного нам. Если 
оценивать его в целом, то необходимо отметить попытку законода-
теля максимально приблизить его к бухгалтерскому учету основных 
средств, что прослеживается уже в унификации терминов.
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The article studies economic essence of fixed assets of a company and con-
ducts analysis of their essence by different authors. It describes main meth-
ods of depreciation of fixed assets. It reveals differences between new and old 
Tax Code with respect to fixed assets accounting. On the one hand, introduc-
tion of the Tax Code simplifies work of book keepers, approximating tax ac-
counting to book accounting, on the other hand, rises many currently unclear 
questions when calculating taxable income in a transition period. The article 
establishes that the new order of tax accounting of fixed assets is significantly 
different from the one we are used to. If we assess it in general, it is necessary 
to note the lawmaker effort to maximally approximate it to book accounting 
of fixed assets, which could be traced in unification of terms.
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Важливою умовою функціонування суб’єкта госпо-
дарювання є наявність основних засобів. Основ-
ні засоби – це об’єкт обліку, який займає значну 

частку в активах промислових підприємств і відіграє 
важливу роль в господарській діяльності.

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ і ме-
тодологічних підходів до проблеми обліку, оцінки осно-
вних засобів і аналізу нарахованої амортизації зробили 
провідні вчені-економісти, як Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., 
Голов С. Ф., Грінько А. П., Кузьмінський А. М., Лінник В. Г.
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Метою роботи є аналіз підходів до трактування 
«основні засоби», дослідження питань амортизаційної по-
літики і викладення методичних засад нарахування амор-
тизації згідно з новим Податковим кодексом України.

Основні засоби використовуються в діяльності 
практично всіх підприємств і є особливою частиною май-
на підприємства, яка використовується як засоби праці 
при виробництві продукції (робіт, послуг) або для управ-
лінських потреб підприємства протягом тривалого часу.

Методологічні засади формування в бухгалтер-
ському обліку інформації про основні засоби та інші 
необоротні матеріальні активи, порядок розкриття ін-
формації про них у фінансовій звітності визначаються 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби».

Згідно з ПСБО 7, основні засоби – це матеріальні 
активи, які підприємство утримує з метою використан-
ня у процесі виробництва або постачання товарів, на-
дання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких становить більше ніж один рік [1].

Сукупність засобів праці, котрими розпоряджаєть-
ся будь-яке підприємство, становить його основні фонди 
(засоби). Економічна сутність в тому, що вони безпосе-
редньо беруть участь у кількох виробничих циклах, збе-
рігають свою натурально-речову форму до кінця експлу-
атації та переносять свою вартість на готовий продукт 
частинами, у міру зношення у вигляді амортизації.

Основними нормативними актами, що регулюють 
облік основних засобів в Україні, є: Положення (стан-

дарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [4] і 
Податковий кодекс України [5]. Підходи до трактування 
сутності основних засобів за Міжнародними стандар-
тами фінансової звітності (IAS) 16 «Основні засоби» [3] 
представлені в табл. 1.

З метою встановлення сутності основних фондів 
вважаємо за доцільне розглянути визначення основних 
фондів (засобів) за різними авторами (табл. 2).

На основі проведеного аналізу наукової літерату-
ри можна зробити висновок, що більшість авто-
рів під «основними засобами» розуміють матері-

альні активи підприємства. Деякі автори ототожнюють 
поняття «основні засоби» та «основні фонди» зазнача-
ючи, що вони є засобами праці які використовуються у 
виробництві протягом тривалого часу. Інші автори вва-
жають, що основні засоби – це матеріальні активи, що 
використовуються лише у виробничому процесі, тобто 
більш ні на що вони впливу не мають, а це є невірним 
тлумаченням, адже основні засоби використовуються 
підприємством у всій його господарській діяльності.

Тому, на думку автора, більш доцільним є твер-
дження поняття, що основні засоби – це матеріальні 
активи різного роду, що виступають невід'ємною части-
ною процесу виробництва і становлять основу для ство-
рення капіталу.

З першого квітня 2011 р. набрав чинності ІІІ роз-
діл Податкового кодексу України (далі – ПКУ), який 
докорінно змінив правила оподаткування прибутку, 
включаючи і порядок нарахування амортизації основ-
них засобів.

Таблиця 1

Підходи до трактування поняття «основні засоби» згідноз правовим регулюванням

№ Нормативний документ Визначення

1
Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 7 
«Основні засоби» [4]

Основні засоби − 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 довший за рік).  
Об’єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям 
до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних 
самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одна-
кового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосуван-
ня, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може вико-
нувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; 
інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що 
контролюється підприємством

2 Податковий кодекс 
України [25]

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 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нема те-
ріальних активів), що призначаються платником податку для використання у госпо-
дарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово 
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один 
рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік)

3
Міжнародний стандарт 
фінансової звітності (IAS) 
16 «Основні засоби» [23]

Основні засоби – матеріальні об’єкти, які: а) утримують для використання у виробництві 
або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для адміні-
стра тивних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного 
звітного періоду

http://www.business-inform.net
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З точки зору податкового законодавства, у ст. 14.1.138 
Податкового кодексу України зазначено, що основні за-
соби – це матеріальні активи, у тому числі запаси ко-
рисних копалин наданих у користування ділянок надр 
(крім вартості землі, незавершених капітальних інвес-
тицій, автомобільних доріг загального користування, 
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 
вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробни-
чих основних засобів і нематеріальних активів), що при-
значаються платником податку для використання у гос-
подарській діяльності платника податку, вартість яких 
перевищує 2500 гривень [2].

За визначенням ПКУ амортизація – систематичний 
розподіл вартості основних засобів, інших необоротних 
та нематеріальних активів, що амортизується, протягом 
строку їх корисного використання(експлуатації) [2].

ПКУ закладає перехід від групового до по об’єкт-
ного обліку основних засобів, тому і нарахування амор-
тизації буде здійснюватися щомісячно (сума амортиза-
ції за розрахунковий квартал відповідає добутку місяч-
ної суми амортизаційних відрахувань на три місяці) та 
пооб'єктно [2].

З табл. 3 видно, що класифікація ОЗ в податко-
вому обліку тепер передбачає 16 груп, замість звичних 
нам чотирьох, і що мінімальний строк корисного вико-
ристання будівель становить 20 років, а транспортних 
засобів – 5 років.

Відмічаємо, що амортизація по НА нараховується 
за будь-яким з методів, викладених у пп. 145.1.5 ПКУ. 
Облік вартості, яка амортизується, таких активів ве-
деться за кожним з об'єктів, що входить до складу окре-
мої групи. На сьогодні вже немає податкового методу. 
Тепер відповідно до ПКУ в податковому обліку методи 
нарахування амортизації повністю відповідають бух-
галтерським методам, що перелічені в п. 26 П(С)БО7 
«Основні засоби».

П. 145.1.5 ПКУ визначає такі методи нарахування 
амортизації ОЗ (табл. 4) [8]. ПКУ визначає такий по-
рядок нарахування амортизації. Амортизація нарахо-
вується помісячно, починаючи з місяця, що настає за 
місяцем введення об'єкта ОЗ в експлуатацію, протягом 
строку корисного використання об’єкта, що встанов-
люється наказом по підприємству в момент визнання 
цього об’єкта активом (при зарахуванні його на баланс).  
А цей строк не повинен бути меншим, ніж визначено в  
п. 145.1 ПКУ. При визначенні строку корисного вико-
ристання засобу слід враховувати такі моменти:

 очікуване використання об'єкта підприємством 
з урахуванням його потужності або продуктив-
ності;

 фізичний і моральний знос, що передбачається;
 правові або інші обмеження щодо строків ви-

користання об'єкта та інші фактори.
Зміни очікуваних економічних вигод від викорис-

тання ОЗ, строк експлуатації доречно переглянути, але 
все ж із дотриманням вимог п. 145.1 ПКУ. І вже потім на-
раховувати амортизацію, виходячи з нового строку, по-
чинаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку 
корисного використання (це правило не діє при засто-
суванні виробничого методу нарахування амортизації).

Отже, з одного боку введення податкового кодек-
су спрощує роботу бухгалтерів, наближаючи «податко-
вий облік» до бухгалтерського, а з іншого – ставить ба-
гато на даний час незрозумілих питань при розрахунку 
оподаткованого прибутку в перехідний період. Новий 
порядок податкового обліку основних засобів досить 
серйозно відрізняється від звичного. Якщо оцінювати 
його в цілому, то варто відзначити спробу законодавця 
максимально наблизити його до бухгалтерського обліку 
основних засобів, що впадає в очі хоча б уже з уніфікації 
термінів. Згідно з ПКУ основними засобами вважають-
ся матеріальні активи, що призначаються платником 
податку для використання у власній господарській ді-

Таблиця 2

Визначення терміна «основні засоби» в літературних джерелах

№ Джерело Визначення поняття основні фонди

1
Бойко В. М., 
Вашків П. Г.  
[3, с. 358]

Основні засоби – сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва  
в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу та переносять свою вартість на заново 
створений продукт частинами в міру їх зношення

2 Борисов А. Б. 
[4, с. 487]

Основні засоби – засоби праці виробничого та невиробничого призначення. Характерною особли-
вістю ОЗ, є участь в процесі виробництва тривалий час, у перебігу багатьох циклів, при збереженні 
основних властивостей і первинної форми, при цьому поступове зношування і їх вартість перено-
сяться на продукцію, що виготовляється

3 Бланк И. А.  
[5, с. 227]

Основні фонди – сукупність матеріальних активів в формі засобів праці, які багаторазово прийма-
ють участь в процесі виробничо-комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами

4 Бутинець Ф. Ф. 
[6, с. 125]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі 
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здій-
снення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік)

5
Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. [ 
7, с. 312]

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство формує з метою використання їх у процесі 
виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій і очікуваний термін корисного засто-
сування яких перевищує рік
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Таблиця 3

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів й мінімально допустимі строки їх амортизації

Група Мінімальні допустимі строки 
корисного використання, років

Група 1 – земельні ділянки

Група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15

Група 3 – будинки;  
споруди;  
передавальні пристрої

20  
15 
10

Група 4 машини та обладнання, з них:  
електронно-обчислювальні машини;  
інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчиту-
вання або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стіль ни-
кові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 1000 гривень

 
5 
2

Група 5 – транспортні засоби 5

Група 6 – інструменти, прилади, інвентар 4

Група 7 - тварини 6

Група 8 – багаторічні насадження 10

Група 9 – інші основні засоби 12

Група 10 – бібліотечні фонди

Група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи

Група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5

Група 13 – природні ресурси

Група 14 – інвентарна тара 6

Група 15 – предмети прокату 5

Група 16 – довгострокові біологічні активи 7

Таблиця 4

Методи нарахування амортизації

Метод нарахування Формула розрахунку річної суми амортизації

Прямолінійний Ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання

Зменшення залишкової 
вартості

Добуток залишкової вартості на початок звітного року(або первісна вартість на дату початку на-
рахування амортизації) на річну норму амортизації.  
Річна норма амортизації (%) = 1 – n√(ліквідаційна вартість / первісна вартість), n – кількість років 
експлуатації

Прискорене зменшення 
залишкової вартості

Добуток залишкової вартості на початок звітного року(або первісна вартість на дату початку на-
рахування амортизації) на річну норму амортизації.  
Річна норма амортизації обчислюється відповідно до строку корисного використання і 
подвоюється

Кумулятивний
Добуток вартості, що амортизується, на кумулятивний коефіцієнт.  
Кумулятивний коефіцієнт = відношення кількості років, що залишаються до кінця строку викори-
стання, до суми чисел років його корисного використання

Виробничий

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, 
послуг) на виробничу ставку.  
Виробнича ставка = відношення вартості, що амортизується, до загального обсягу продукції (робіт, 
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів

яльності, вартість яких перевищує 2500 грн і поступово 
зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом 
і очікуваний строк корисного використання (експлуата-
ції) яких з дати введення в експлуатацію становить по-
над один рік (або операційний цикл, якщо він довший 
за рік). П. 145.1 ПКУ передбачено розподіл основних за-
собів та інших необоротних матеріальних активів, як і в 
бухгалтерському обліку, на 16 груп замість 4 . При цьому 

замість щоквартальних норм амортизації ОЗ установле-
но мінімально допустимі строки корисного використан-
ня основних засобів у розрізі кожної з груп.                  
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моделюВання ріВня конкуренції на фінансоВому ринку україни
аБаКумЕнКо о. в.

УДК 519.86:338.312

Абакуменко О. В. Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку україни
Лібералізація функціонування основних сегментів фінансового ринку в більшості розвинених країн і країнах, що розвиваються, поява нових форм 
фінансового посередництва та інноваційних фінансових інструментів сприяли загостренню конкуренції між реципієнтами фінансових активів, 
що  обумовило відповідні організаційно-інтеграційні перетворення на фінансовому ринку. У статті запропоновано науково-методичний підхід 
до оцінки рівня конкуренції на фінансовому ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів: депозитного, кредитного, валютного ринків 
і ринку цінних паперів. Запропонований науково-методичний підхід дозволяє визначити сукупний рівень конкуренції фінансового ринку України, 
враховуючи не тільки особливості конкурентної діяльності на валютному, депозитному, кредитному ринках та ринку цінних паперів, але і сту-
пінь впливу (пріоритетності) кожної з даних системоутворюючих складових на фінансовий ринок України в цілому, що значно підвищує рівень 
практичної значущості та об’єктивності отриманих результатів. 
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УДК 519.86:338.312
Абакуменко О. В. Моделирование уровня конкуренции  

на финансовом рынке Украины
Либерализация функционирования основных сегментов финансового рынка в 
большинстве развитых и развивающихся стран, появление новых форм финан-
сового посредничества и инновационных финансовых инструментов способ-
ствовали обострению конкуренции между реципиентами финансовых акти-
вов, что обусловило соответствующие организационно-интеграционные пре-
образования на финансовом рынке. В статье предложен научно-методический 
подход к оценке уровня конкуренции на финансовом рынке как в целом, так и в 
разрезе отдельных его сегментов: депозитного, кредитного, валютного рын-
ков и рынка ценных бумаг. Предложенный научно-методический подход позво-
ляет определить совокупный уровень конкуренции финансового рынка Украины, 
учитывая не только особенности конкурентной деятельности на валютном, 
депозитном и кредитном рынках и рынке ценных бумаг, но и степень влияния 
(приоритетности) каждой из данных системообразующих составляющих на 
финансовый рынок Украины в целом, что значительно повышает уровень прак-
тической значимости и объективности полученных результатов.

Ключевые слова: конкуренция, финансовый рынок, уровень концентрации, сег-
мент финансового рынка.
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UDC 519.86:338.312
Abakumenko O. V. Modelling Сompetition Level  

in the Ukrainian Financial Market
Liberalisation of functioning of main segments of the financial market in the majority of 
developed and developing countries, appearance of new forms of financial mediation 
and innovation financial instruments contributed to sharpening of competition between 
recipients of financial assets, which resulted in relevant organisational and integration 
transformations in the financial market. The article offers a scientific and methodical ap-
proach to assessment of the level of competition in the financial market both in general 
and in its individual segments: deposit, credit, currency market and securities market 
ones. The offered scientific and methodical approach allows identification of the aggre-
gate level of competition of the financial market of Ukraine, taking into account not only 
specific features of competitive activity in the currency, deposit, credit and securities 
markets, but also the degree of influence (priority) of each of these system forming com-
ponents upon the financial market of Ukraine in general, which significantly increases 
the level of practical importance and objectivity of obtained results.

Key words: competition, financial market, concentration level, financial market seg-
ment.
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