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Матеріальною основою виробничого процесу виступають, насамперед, 

засоби праці, які характеризують технічний та економічний рівень розвитку 

суспільства й виступають необхідним елементом виробництва, обігу та 

надання послуг. На підприємствах сукупність застосовуваних засобів праці 

набуває економічної форми основних виробничих засобів. Основні фонди – 

одна з найважливіших частин і засобів виробництва. 

Розглядаючи основні засоби, слід зазначити, що основні виробничі засоби 

– це частина постійного виробничого капіталу, яка виступає у формі засобів 

праці, поступово (протягом багатьох виробничих циклів, що повторюються) 

зношується, не змінюючи своєї натуральної форми, частинами переносить 

свою вартість на виготовлений продукт [1]. 

В економічній літературі існує багато пояснень терміну «основні засоби».  

На думку В. Бабича, основні засоби підприємства – це сукупність 

матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом 

тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій 

сфері й вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним та 

моральним зносом [2]. 

С. Покропивний визначає основні фонди як засоби праці, які мають 

вартість; функціонують у виробництві тривалий час, у своїй незмінній 

споживчій формі; їх вартість переноситься конкретною працею на вартість 

продукції, що виробляється (на платні послуги), частинами в міру 

зношення [3]. 

Однак у класичному політекономічному визначенні основних засобів 

немає обмежень у розмірі їх вартості в грошовому виразі. Важливо, що вони 

беруть участь у виробничому процесі багаторазово й переносять свою 

вартість на виготовлений продукт частинами. 

Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які 

застосовуються для всіх активів, а саме: об’єкт основних засобів визнається 

активом, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в 
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майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, і 

його вартість може бути достовірно визначена. 

Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх 

визнання, як: 

 матеріальність (мають матеріальну форму); 

 призначення (утримуються 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); 

 термін корисного використання (більше року або операційного циклу, 

якщо він довший за рік). 

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно 

відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних 

функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів 

одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні 

пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого 

кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу 

тільки в складі комплексу, а не самостійно або інший актив, що відповідає 

визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється 

підприємством [4]. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, що мають 

різний строк корисного використання, то кожна з цих частин може 

визнаватися як окремий об’єкт основних засобів.  

Аналіз наявності і стану основних засобів підприємства дає можливість 

розраховувати показники та шляхи підвищення ефективності їхнього 

використання, прогнозувати необхідність залучення коштів для придбання 

нових основних засобів у зв'язку з фізичним зношенням наявних. 

Вивчення основних засобів підприємства дуже важливе для аналізу та 

пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва. У результаті можна 

зробити припущення щодо їх домінуючої частки в загальній вартості активів 

і діяльності підприємства. 
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