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СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСБО 16 

ТА П(С)БО 7 

 

Ефективна діяльність підприємства значною мірою залежить від 

забезпечення підприємства основними засобами в необхідній кількості та 

асортименті, їх стану та ефективності використання. З переходом України в 

світову економічну систему перед багатьма підприємствами все частіше постає 

питання про складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) [1]. 

Саме тому, на мою думку актуальним є питання виявлення спільних i 

відмінних особливостей оцінки основних засобів шляхом порівняння 

національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Під первісною вартістю розуміють суму сплачених (або таких, що 

підлягають сплаті) коштів чи їх еквівалентів або справедливу вартість іншого 

відшкодування, переданого за той чи інший актив на дату його придбання. 

Визначення первісної вартості однаково правильне як для обліку за МСБО, так 

i для обліку за національними П(С)БО. Але, як кажуть, відмінності у деталях. I 

їх між МСБО та П(С)БО у цьому аспекті досить багато [2]. 

Витрати на створення резерву майбутніх витрат: згідно з МСБО 16 при 

первісній оцінці об’єктів основних засобів до вартості об’єкта основних засобів 

може включатися резерв майбутніх витрат на демонтаж, ліквідацію об’єкта і 

відновлення ділянки після закінчення терміну експлуатації. Такі резерви 

нараховуються (визнаються й оцінюються) відповідно до МСБО 37. П(С)БО 7 



 5

це не передбачає. 

Витрати на сплату відсотків: згідно МСБО 16 у разі якщо об’єкт будується 

(створюється) за допомогою залучення кредитів, то облік витрат на виплату 

відсотків здійснюється відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики», залежно 

від того, чи є цей об’єкт кваліфікованим активом, а також від умов і обставин 

сплати таких відсотків. Поняття “кваліфікований актив” у національних 

П(С)БО немає. Згідно пункту 8 та пункту 11 П(С)БО 7 витрати на виплату 

відсотків за кредит не включаються до первісної вартості об’єкта у жодному 

випадку. 

Оцінка об’єктів при їх будівництві у МСБО 16 та П(С)БО 7 є аналогічною 

одна одній, так об’єкти, побудовані/споруджені компанією (як і самостійно 

виготовлені промисловим способом), оцінюються за тими самими принципами, 

що й об’єкти, придбані на стороні. 

Придбання основних засобів за рахунок грантів: згідно МСБО 16 

балансова вартість об’єкта основних засобів може бути зменшена на суму 

отриманих державних грантів, якщо таке фінансування пов’язане з придбанням 

сааме цього об’єкта. У П(С)БО 7 альтернативного порядку не передбачено.  

Придбання ОЗ за рахунок пайових інструментів: згідно МСБО 16 оцінку 

об’єктів основних засобів, придбаних в операціях за участю пайових 

інструментів (акцій, опціонів на акції), регулює МСФЗ 2 “Платіж на основі 

акцій”. У національних П(С)БО розрахунки з використанням пайових 

інструментів розглядають тільки у контексті виплат працівникам [2]. 

Отже детально дослідивши положення, які містяться у МСБО 16 та 

П(С)БО 7 на підставі порівняльної характеристики, можна зробити висновок, 

що зазначені нормативні документи мають ряд відмінностей. Так як, ці 

документи мають надавати користувачам інформацію щодо обліку основних 

засобів, тому вони не мають суперечити один одному. На мою думку П(С)БО 7 

вимагає суттєвих доопрацювань в зв’язку з пристосуванням їх до сучасних 

умов господарювання, або надання МСБО статусу національних, що в свою 

чергу полегшило роботу бухгалтерів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ 

 

Бюджетна установа відповідно до Бюджетного кодексу України – це орган, 

заклад чи організація, відповідний статус якої визначено Конституцією 

України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку 

органами державної влади або місцевого самоврядування, яка повністю 

утримується за рахунок бюджету – державного чи місцевого. 

Дослідженню актуальних питань бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах приділяють увагу такі вітчизняні вчені та практики як Атамас П.Й., 

Джога Р.Т., Канєва Т.В., Рудченко Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Ткаченко І.Т., 

Чечуліна О.О. та інші. Проте, вітчизняний бухгалтерський облік у бюджетній 

сфері не є ідеальним і вимагає реформування, що зумовлює актуальність 

питання та вказує на необхідність подальших досліджень.  

Особливістю діяльності бюджетних установ є те, що метою їх діяльності 

не є створення прибутку, метою їх діяльності є досягнення передбачених 

планами та кошторисами показників, виконання поставлених в статуті або ж 

передбачених програмою фінансування завдань і функцій. Виходячи з того, що 

в діяльності бюджетних установ мають місце як бюджетне фінансування, так і 

власні кошти, зароблені установою, організація та ведення бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах має свої особливості. Вони полягають в тому, 

що необхідно вести облік та здійснювати постійний контроль за отриманими 

асигнуваннями, власними надходженнями та їх використанням відповідно до 

вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державного 


