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Проаналізовано макроекономічні показники зміни вартості матеріальних активів на підприємствах України. Розглянуто об-
лікову класифікацію матеріальних активів підприємства залежно від їх функціонального призначення в процесі виробництва. 
Визначено особливості організації обліку матеріальних активів. Запропоновано алгоритм визначення сутності матеріального 
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Проанализированы макроэкономические показатели изменения стоимости материальных активов на предприятиях Украины. 

Рассмотрено учетную классификацию материальных активов предприятия в зависимости от их функционального назначения в 
процессе производства. Определены особенности организации учета материальных активов. Предложен алгоритм определе-
ния сущности материального актива и его учетное отражение.
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Gliebova N.V. FEATURES OF TANGIBLE ASSETS ACCOUNTING ORGANIZATION AT THE ENTERPRISE 
Have been analyzed changes macroeconomic indicators of tangible assets value on the enterprises of Ukraine. Reviewed the 
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assets accounting organization were determined. An algorithm is proposed for determining the essence of a tangible asset and a 
reflection of his registration.
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Постановка проблеми. Одним із елементів акти-
вів підприємства є матеріальні активи. Матеріальні 
активи використовуються у виробничому процесі та 
формують його матеріально-речовинну базу. У поло-
женнях (стандартах) бухгалтерського обліку (далі –  
П(С)БО) не наведене визначення поняття «матеріаль-
ні активи». Проте в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» наведено визначення активів, 
а саме:«активи – ресурси, контрольовані підпри-
ємством у результаті минулих подій, використання 
яких, як очікується, призведе до отримання еконо-
мічних вигод у майбутньому» [1]. Немає визначення 
матеріальних активів і в законах України. 

До складу матеріальних активів підприємства від-
носяться основні засоби, малоцінні необоротні матері-
альні активи, що належать до складу необоротних ак-
тивів, та запаси (сировина та матеріали, незавершене 
виробництво, готова продукція, товари), що належать 
до складу оборотних активів. Отже поняття «матері-
альні активи» можна розглядати в двох аспектах, як 
необоротні активи або як оборотні активи. Залежно 
від цього виникають особливості організації їх обліку 
на підприємстві, а також класифікація матеріальних 
активів впливає на ліквідність балансу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вели-
кий внесок у розробку теоретичних основ і методо-
логічних підходів до проблеми обліку основних за-
собів, малоцінних необоротних матеріальних активів 
і їх використання внесли провідні вчені-економіс-
ти: М.Т. Білуха, В.Г. Гетьман, М.Я. Дем’яненко, 
В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, 
В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, В.Б. Моссаковський, 
М.Ф. Огійчук. Інших вчених турбують проблеми 
розвитку обліку виробничих запасів, яким присвя-
тили свої наукові праці Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, 
С.Ф. Голов, Л.В. Жилкіна, З.В. Гуцайлюк, М.В. Ку-
жельний, В.С. Рудницький, Н.М. Ткаченко, В.В. Со-
пко, П.С. Смоленюк.

Особливу увагу необхідно звернути на динаміку 
макроекономічних показників зміни вартості матері-
альних активів на підприємствах України. На рисун-
ку 1. наведено динаміку зміни вартості необоротних 
та оборотних активів до складу яких входять і мате-
ріальні активи в тому числі. 

За досліджуваний період з 2009 по 2013 роки вар-
тість активів поступово збільшується. У структурі 
активів їх питома вага майже однакова та динаміка 
зміни вартості також має схожу тенденцію розвитку. 
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Причиною збільшення вартості активів є інфляційні 
процеси та кризовий стан економіки України. При 
цьому підприємства повинні намагатися збільшува-
ти частку більш ліквідних активів, тобто запасів у 
структурі матеріальних активів (винятком є підпри-
ємства капіталоємних галузей економіки).

На рисунку 2 і 3 наведено динаміку зміни пито-
мої ваги основних засобів, малоцінних необоротних 
матеріальних активів та запасів у структурі відповід-
ної групи активів.
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Рис. 2. Питома вага основних 
засобів та нематеріальних 

активів у структурі 
необоротних активів

Рис. 3. Питома вага 
запасів у структурі 
оборотних активів 

Розроблено за джерелом [2] 

Залишкова вартість основних засобів та немате-
ріальних активів за досліджуваний період поступо-
во збільшується. У структурі необоротних активів 
їх питома вага складає більш ніж 60%. У структурі 
оборотних активів ситуація дещо інша. Так питома 
вага запасів досить низька, що свідчить про не ви-
сокі темпи виробництва та відсутність залишків ма-
теріальних запасів на складах підприємств. Низька 
питома вага запасів у структурі активів свідчить про 
те, що підприємства мають високі показники дебі-
торської заборгованості, а отже проблеми з розрахун-
ками, що викликано кризовим станом економіки. 

Постановка завдання. Метою статті є визначен-
ня особливостей організації обліку матеріальних ак-
тивів підприємства залежно від їх функціонального 
призначення. Об’єктом дослідження є матеріальні 
активи підприємства. Предметом дослідження є ор-
ганізація обліку матеріальних активів залежно від їх 
ролі в процесі господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Орга-
нізація обліку матеріальних активів на підприєм-
стві залежить від їх господарського призначення. 

Відповідно до класифікації матеріальних активів за 
Балансом (Звітом про фінансовий стан) виділяють: 
основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні ак-
тиви та запаси. 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7: основні засоби – ма-
теріальні активи, які підприємство утримує з метою 
використання їх у процесі виробництва або постачан-
ня товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим 
особам або для здійснення адміністративних і соці-
ально-культурних функцій, очікуваний строк корис-
ного використання (експлуатації) яких більше одно-
го року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік) [3].

Визначення, що наведене в Податковому кодексі 
України дещо відмінне (п. 14.1.138): основні засо-
би – матеріальні активи, у тому числі запаси корис-
них копалин наданих у користування ділянок надр 
(крім вартості землі, незавершених капітальних ін-
вестицій, автомобільних доріг загального користу-
вання, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних 
активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, 
невиробничих основних засобів і нематеріальних ак-
тивів), що призначаються платником податку для 
використання в господарській діяльності платника 
податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і по-
ступово зменшується в зв'язку з фізичним або мо-
ральним зносом та очікуваний строк корисного ви-
користання (експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік) [4]. 

Важливою відмінністю є вартісна межа основних 
засобів, що визначена у Податковому кодексі, адже 
П(С)БО не має обмежень щодо їх вартості. Тому з ме-
тою уникнення розбіжностей у бухгалтерському та 
податковому кодексі бажано в наказі про облікову 
політику підприємства використовувати вимоги По-
даткового кодексу. 

Важливою умовою віднесення активів до складу 
основних засобів є їх вартість та строк використан-
ня. Якщо строк використання активу більше одно-
го року (або операційного циклу, якщо він довший 
за рік), а вартість менша за 2500 грн (або інша сума 
визначена в наказі про облікову політику), то актив 
обліковується як малоцінний необоротний матері-
альний актив. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи – пред-
мети, строк корисного використання яких більше 
одного року, зокрема вартість сценічно-постановоч-
них предметів, спеціальні інструменти і спеціальні 
пристосування, вартість яких погашається нараху-
ванням зносу за встановленою підприємством став-
кою (нормою) з урахуванням очікуваного способу ви-
користання таких об'єктів та інші предмети, які за 
вартісними ознаками підприємством зараховано до 
складу малоцінних необоротних матеріальних акти-
вів [5].

Основні засоби та малоцінні необоротні матеріаль-
ні активи відображаються в Балансі (Звіті про фінан-
совий стан) у першому розділі «Необоротні активи», 
а за участю в процесі виробництва є засобами праці. 
Під час їх використання їх вартість амортизується 
та переноситься на створюваний продукт частково 
впродовж всього періоду їх використання. 

Якщо матеріальний актив повністю використову-
ється під час виробничого процесу та повністю пере-
носить свою вартість на створюваний продукт, то ак-
тив відносить до складу запасів підприємства. 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 9: запаси – активи, які: 
утримуються для подальшого продажу за умов зви-
чайної господарської діяльності; перебувають у проце-

2009 2010 2011 2012 2013
необоротні активи 1749238,5 1832922,8 2050959,6 2466015,1 2639813,2
обортні активи 1893929,3 2229892,3 2584162,5 2921135,8 3069041,5
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сі виробництва з метою подальшого продажу продук-
ту виробництва; утримуються для споживання під час 
виробництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством [6]. 

На рисунку 4 наведено характеристику матері-
альних активів за їх видами та особливості організа-
ції їх обліку, а саме умови визнання активом, прави-
ла включення до складу витрат при їх використанні, 
рахунки обліку.

Основні засоби та малоцінні необоротні матері-
альні активи обліковуються на рахунках класу 1 
«Необоротні активи». На рахунках цього класу з від-
повідним веденням аналітичного обліку узагальню-
ється інформація про наявність і рух необоротних 
активів, належних підприємству на праві власності, 
отриманих на праві господарського відання, на пра-
ві оперативного управління, отриманих у фінансовий 
лізинг, у довірче управління чи за договором оренди 
цілісного майнового комплексу. Господарські орга-
нізації (крім державних (казенних) та комунальних 
підприємств) на окремих субрахунках третього по-
рядку відповідних субрахунків із зазначенням на-
лежності до державної та/або комунальної власності 
відображають контрольовані ними (що перебувають 
в їх володінні та/або користуванні) необоротні акти-

ви, що є об'єктами права державної або комунальної 
власності, і які не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств, створених у процесі при-
ватизації (корпоратизації) [5].

Група основних засобів являють собою сукупність 
однотипних по технічних характеристиках, призна-
ченню й умовам використання необоротних матері-
альних активів. Планом рахунків бухгалтерського 
обліку для узагальнення інформації про наявність 
і рух основних засобів передбачений синтетичний 
рахунок 10 «Основні засоби», що має 9 субрахунків.

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» відо-
бражається надходження (придбаних, створених, 
безоплатно отриманих) основних засобів на баланс 
підприємства, які обліковуються за первісною вар-
тістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням 
об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дооб-
ладнання, реконструкція тощо), що призводить до 
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно 
очікуваних від використання об'єкта; сума дооцін-
ки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом 
– вибуття основних засобів внаслідок продажу, без-
оплатної передачі або невідповідності критеріям ви-
знання активом, а також у разі часткової ліквідації 
об'єкта основних засобів, сума уцінки основних за-

собів [5].
П(С)БО 7 «Основні засоби» поши-

рюється на інші необоротні матеріаль-
ні активи, які діляться на наступні 
класифікаційні групи: бібліотечні фон-
ди; малоцінні необоротні матеріальні 
активи; тимчасові (не титульні) спору-
ди; природні ресурси; інвентарна тара; 
предмети прокату; інші необоротні ма-
теріальні активи.

Інформація про наявність і рух ін-
ших необоротних активів відобража-
ється на рахунку 11 «Інші необорот-
ні матеріальні активи». Рахунок 11 
«Інші необоротні матеріальні активи» 
призначено для обліку та узагальнення 
інформації про наявність та рух інших 
необоротних матеріальних активів, які 
не відображені в складі об'єктів облі-
ку на рахунку 10 «Основні засоби». 
За дебетом рахунку 11 відображається 
надходження (придбаних, створених, 
безоплатно отриманих інших необорот-
них матеріальних активів на підпри-
ємство (за первісною вартістю); сума 
витрат, яка пов'язана з поліпшенням 
об'єкта (реконструкція, модернізація), 
що приводить до збільшення майбут-
ніх економічних вигод, первісно очіку-
ваних від використання об'єкта; сума 
дооцінки вартості об'єкта необоротних 
матеріальних активів. За кредитом 
рахунку 11 відображаються вибуття 
інших необоротних матеріальних ак-
тивів внаслідок продажу, безоплатної 
передачі або невідповідності критері-
ям визнання активом, а також у разі 
часткової ліквідації об'єкта та сума їх 
уцінки [5]. Субрахунок 112 «Малоцін-
ні необоротні матеріальні активи» вхо-
дить до складу рахунку 11.

Для узагальнення інформації про 
наявність і рух запасів підприємства 
Планом рахунків бухгалтерського об-
ліку передбачені рахунки другого кла-

рахунки обліку

включення до складу витрат

за характером використання

за складом

Вартісна межа в 
бухгалтерському обліку 
визначається кожним 
підприємством в Наказі про 
облікову політику, а у 
податковому суворо 
регламентована на рівні 
2500 грн.
Строк використання: більше 
одного року або 
операційного циклу.

Вартісна межа визначається 
кожним підприємством 
окремо в Наказі про облі-
кову політику. Як правило, 
це активи, що не потрапили 
до складу основних засобів.
Строк використання: більше 
одного року або операцій-
ного циклу, якщо він більше 
року.

Вартість запасів складається 
з історичної собівартості їх 
придбання. Порівняно з 
основними засобами їх ціна 
досить низька.
Запаси використовують 
одразу повністю.

МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Необоротні активи Оборотні активи

Основні засоби Запаси 

Вартість основних засобів
включається до складу 
витрат поступово під час 
щомісячного нарахування 
амортизації за методами 
визначеними П(С)БО 7 
«Основні засоби».

Вартість МНМА включа-
ється до складу витрат під 
час нарахування аморти-
зації за одним з двох мето-
дів:1) у першому місяці їх 
використання 100%; 2) у 
першому місяці їх викорис-
тання 50% вартості та 
решта 50% у місяці їх 
вилучення з активів.

Вартість використаних 
запасів включається в
розмірі 100% до складу 
поточних витрат 
(фактичної собівартості 
реалізації)

Рахунок 10 «Основні 
засоби». За дебетом 
відображається
надходження (придбаних,
створених, безоплатно 
отриманих) основних засобів 
на баланс підприємства, за 
кредитом – їх вибуття внас-
лідок продажу, безоплатної 
передачі, ліквідації та ін.

Субрахунок 112 «Малоцінні 
необоротні матеріальні 
активи». За дебетом 
відображається надходження 
(придбаних, створених, 
безоплатно отриманих) 
МНМА, за кредитом – їх 
вибуття внаслідок продажу, 
безоплатної передачі, 
списання та ін.

Рахунки 20-28 класу 2 
«Запаси». За дебетом 
рахунків відображається 
надходження запасів на 
підприємство, їх дооцінка, 
за кредитом – витрачання 
на виробництво 
(експлуатацію), відпуск 
(передачу) на сторону, 
уцінка тощо.

умови визнання активом

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи

Рис. 4. Визнання та організація обліку матеріальних активів 



215ауковий вісник Херсонського державного університетуН
су. До них відносяться такі рахунки 
синтетичного обліку: 20 «Виробничі 
запаси»; 22 «Малоцінні й швидкозно-
шувані предмети»; 23 «Виробництво»; 
25 «Напівфабрикати»; 26 «Готова про-
дукція»; 28 «Товари».

 За дебетом рахунків класу 2 «Запа-
си» відображаються за первісною вар-
тістю придбані (отримані) запаси, за 
кредитом – за обліковою вартістю від-
пуск запасів в експлуатацію із списан-
ням на рахунки обліку витрат, а також 
списання нестач і втрат від псування 
таких предметів.

З урахування особливостей обліко-
вого відображення матеріальних акти-
вів підприємства розроблено алгоритм 
визначення сутності матеріального ак-
тиву та його відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку (рис. 5).

Використання запропонованого 
алгоритму дозволить правильно ви-
значити класифікацію матеріальних 
ресурсів підприємства, а отже і їх 
облікове відображення. Організація 
бухгалтерського обліку згідно з За-
коном «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» перед-
бачає, що підприємство самостійно: 
визначає облікову політику підпри-
ємства; обирає форму бухгалтерсько-
го обліку; розробляє систему і форми 
внутрішньогосподарського (управлін-
ського) обліку, звітності і контролю 
господарських операцій, затверджує 
правила документообороту і техноло-
гії обробки облікової інформації, до-
даткову систему рахунків і регістрів аналітичного 
обліку [7]. 

Наказ про облікову політику містить опис ме-
тодів оцінок, які використовуватимуться підпри-
ємством при складанні фінансових звітів, а також 
конкретних аспектів облікової політики щодо окре-
мих об'єктів та статей обліку. Причому дублювати в 
цьому наказі вимоги та норми, чітко встановлені За-
коном «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» і П(С)БО, немає потреби. У ньому 
підприємство має зробити свій вибір серед методів 
обліку, застосування яких дозволено в різних варіан-
тах. У майбутньому цей документ є орієнтиром для 
працівників бухгалтерії при відображені господар-
ських операцій на підприємстві.

Висновки з проведеного дослідження. Визна-
чення економічної сутності та функціонального 
призначення матеріальних активів підприємства 
впливає на їх облікове відображення. При цьому 
виникає багато питань щодо їх обліку, які необ-
хідно вирішувати на рівні кожного підприємства 
шляхом складання обґрунтованого Наказу про об-
лікову політику в частині матеріальних активів. 
Наказ про облікову політику на підприємстві є 
важливим організаційним документом, який пови-
нен встановлювати правила, вартісні та часові кри-
терії віднесення матеріальних активів до тієї чи 
іншої групи, а також визначати облікові рахунки 
та первинні облікові документи.

Питання щодо організації обліку матеріальних 
активів в Україні визначені достатньо чітко в нор-
мативних положеннях та законодавчих актах, але 
існують різниці їх бухгалтерського та податкового 

обліку. Вважаємо недостатньо дослідженою пробле-
му зближення вказаних видів обліку матеріальних 
активів.
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Рис. 5. Алгоритм визначення сутності матеріального активу  
та його облікове відображення

Актив має матеріальну форму?

Матеріальний актив 
є засобом праці?

Актив не відноситься до складу 
матеріальних

Строк корисного використання
більше одного року

Матеріальний актив є 
предметом праці?

Актив використовується 
повністю в господарському 

процесі?

Вартість матеріального активу 
більше 2500 грн.

Це малоцінні 
необоротні 

матеріальні активи!
Обліковуються на 

рахунку 112.

Це основні 
засоби!

Обліковуються на 
рахунку 10 

«Основні засоби»

Це матеріальні запаси 
підприємства! Обліковуються 
на рахунках класу 2 «Запаси».
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