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кореляційний аналіз свідчить про прямий безпосередній вплив на рівень оновлення 
техніки розміру отриманого сільськогосподарськими підприємствами прибутку (табл. 2). 

Таблиця 2 
Коефіцієнт детермінації обсягів придбання сільськогосподарської техніки з рівнем 

прибутковості підприємств у 2012 р. за регіонами України  
 

Вид техніки Прибуток 
Трактори 0,9928 
Плуги 0,9960 
Культиватори 0,9902 
Сівалки 0,9920 
Машини і пристрої для поливу 0,9529 
Сінокосарки 0,9897 
Комбайни зернозбиральні 0,9640 
Джерело: розраховано за данними Державної служби статистики [1]. 
 
Найтісніший зв'язок між розміром прибутку сільськогосподарських підприємств 

різних регіонів України і кількістю оновленої техніки спостерігається стосовно плугів, 
сівалок, тракторів усіх видів і культиваторів. Водночас, і інші види придбаної протягом 
2012 р. техніки дуже тісно корелюють з прибутковістю господарюючих суб’єктів, що 
свідчить про пріоритетність такого джерела фінансування як власний капітал. Крім того, 
придбання техніки навіть і у кредит чи лізинг також потребує прибуткового її 
використання для дотримання необхідного рівня окупності.  

Висновки. Рівень забезпеченості сільськогосподарських товаровиробників 
технікою виробничого призначення залишаються надзвичайно низьким. Ця проблема 
може бути вирішена передусім завдяки забезпеченню високої прибутковості виробництва, 
що дасть змогу формувати і використовувати власний капітал та забезпечить доступ до 
залучених ресурсів.  
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Постановка проблеми. Важливою запорукою максимізації прибутку підприємства 

є забезпеченість виробничого процесу необоротними активами в необхідній кількості та їх 
ефективне використання для нормального функціонування. Діяльність будь-якого 
підприємства можлива лише за умов використання в процесі свого функціонування різних 
видів економічних ресурсів. Правильне та ефективне ведення обліку наявності та руху 
необоротних активів, а також відображення інформації щодо них у фінансовій звітності є 
дуже важливим для безперебійного функціонування суб’єкта господарювання. Для 
правильного ведення обліку необоротних активів потрібно знати їх економічну та 
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облікову сутність, а для цього дуже важливим є їх розгляд в історичному аспекті, 
наведеному у концепціях економістів та бухгалтерів різних епох. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми та особливості обліку 
нематеріальних активів на підприємствах є предметом наукових досліджень багатьох 
вітчизняних  та  закордонних вчених, зокрема  І. М. Бойчук, Ф. Ф. Бутинця,  Н. О. Гури,  
В. П. Завгороднього, Н.М. Малюги, І. І. Пилипенка, С. Ф. Покропивного, В. Г. Швеця та 
зарубіжних дослідників  М. С. Метьюса, Б. Нідлза, Е. Райса, К. Стендфілда та А. Торре 
тощо. Критичний аналіз існуючих теоретико методологічних основ і практичної 
багатоаспектності обліку цього виду активів, який міститься в роботах зазначених авторів, 
дає підстави для подальшої розробки методології та практики бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів, наприклад, у частині нарахування їх зносу, обліку 
інтелектуальної власності тощо. Але низка проблем залишилися невирішеними, серед 
яких  питання історичного розвитку поняття «необоротні активи» як економічної та 
облікової категорії. 

Метою статті є розкриття сутності необоротних активів як економічної та 
облікової категорії у процесі розвитку економічної думки. Для досягнення цієї мети 
визначено такі завдання: розкрити історичний аспект розвитку довгострокових активів в 
економічній теорії; визначити основні етапи розвитку категорії необоротних активів в 
історії бухгалтерського обліку; розкрити сучасні тенденції розвитку економічної думки 
щодо сутності необоротних активів.  

Виклад основного матеріалу. Процес виробництва здійснюється за умови 
поєднання робочої сили і засобів виробництва, які складаються, у свою чергу, із засобів 
праці та предметів праці. У вартісному вираженні вони становлять виробничі засоби 
підприємства, які поділяються на основні та оборотні. Своїм походженням необоротні 
активи завдячують саме категорії «капітал».  

У процесі дослідження виявлено, що у сучасній економічній літературі іноді 
зустрічається використання категорій “активи” та “капітал” як синонімів, що є 
некоректним. У вирішенні цієї проблеми раціональним є підхід Мельник Л.Г. та 
Каринцевої  Л.І. [6], які вважають, що поняття “капітал” та “активи” дуже близькі за 
змістом, проте капітал розглядають як більш загальне визначення, що характеризує умови 
формування вартості, а активи – конкретні форми капіталу, які реалізують його певні 
економічні функції. Тому, залежно від того, який змістовний відтінок необхідно передати, 
використовують той чи інший термін.  

Однією з найбільш пов’язаних з поняттям необоротних активів є така категорія як 
основний капітал. Так, в економічній літературі науковцями [4, 14] зазначається, що 
основний капітал являє собою капітал, інвестований (вкладений) в необоротні активи.  

Щодо трактування поняття основного капіталу можна виділити дві позиції: 
економічну та фінансову. З економічної позиції основний капітал розглядається лише як 
реальний матеріальний капітал – засоби праці. Така позиція пов’язана з певними 
аспектами основного капіталу: тривалим періодом використання, що породжує особливий 
спосіб обігу вартості цієї частини виробничого капіталу; особливістю натуральної форми 
– засоби праці різного виду, що не враховують при цьому вартісних ознак основного 
капіталу. З фінансової точки зору основний капітал трактують як частину активів 
підприємства. З цієї позиції він визначається за вартісним вираженням та за особливими 
формами виявлення [12].  

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сутності розглянутих категорій, 
зазначимо, що необоротні активи є певними майновими як матеріальними, так і 
нематеріальними цінностями, а основний капітал – вкладення коштів у такі цінності. Тому 
для цілей фінансування доцільно використовувати поняття “необоротні активи”, 
розглядаючи ці активи як окремо взяті, статичні, як вони є; а поняття “основний капітал” – 
коли мова йде про зміну необоротних активів, тобто інвестування, вкладення коштів у 
їхнє  нарощення, коли є динаміка їхнього стану. 
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Варто зазначити, що у зв’язку із неузгодженістю тлумачення таких термінів, як 
«основний капітал» та «необоротні активи», серед науковців  немає одностайності у 
визначенні їх дефініцій. Так, в економічній теорії перший термін ототожнюється лише з 
довгостроковими матеріальними активами. Однак у прикладних економічних 
дисциплінах, зокрема в бухгалтерському обліку, не існує визначення «основний капітал». 
Натомість вони визначають «довгострокові (необоротні) активи», до яких, крім 
довгострокових матеріальних активів, відносять права на довгострокові нематеріальні 
активи, а також довгострокові фінансові інвестиції, що спричинено розвитком 
економічних відносин. Але й у цих дисциплінах існують  різні думки щодо тлумачення 
необоротних активів, які наведені у табл. 1.  

Таблиця 1  
Підходи деяких вітчизняних та іноземних вчених  
щодо визначення терміну «необоротні активи» 

 
Автор Визначення необоротних активів 

В. Є. Ванкевич 

Необоротні активи — довгострокові матеріальні і нематеріальні активи, більша 
частина яких бере участь у процесі виробництва продукції, робіт, послуг більше 
одного року і кругообігу засобів суб’єкта господарювання, що забезпечує приплив 

грошових засобів [9]. 
А. Г. Загородній, 
Г. Л. Вознюк 

Необоротні активи — сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово 
беруть участь у процесі його господарської діяльності [5, с. 19]. 

Дж. Доунс, 
Дж. Елліот Гудман 

Необоротні активи — майнові цінності, конвертація яких у грошові кошти, продаж чи 
обмін під час виробничого циклу діяльності підприємства, який зазвичай складає 

один рік, не планується [13, с. 325]. 

В. А. 
Конопліцький,  

 Г. І. Філіна 

Основний капітал — будівлі, машини і устаткування (за первісною і балансовою 
вартістю), вартість земельної власності, вкладання фінансового характеру 

(довгострокова, тобто понад один рік, дебіторська заборгованість, вкладення у 
неконсолідовані компанії, власні акції в  портфелі), нематеріальні активи (торговельні 

знаки, патенти, ліцензії) [5, с. 194]. 

В. Кузнєцов, 
О. Михайленко 

Необоротні активи — матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать 
підприємству і забезпечують його функціонування, термін використання яких складає 

більше одного року чи операційного циклу [1, с. 320]. 

О. В. Куроченко, 
М. А. Копнов 

Основний капітал — частина капіталу, що вкладена у засоби виробництва [2, с. 157].

В. С. Семйон 

Необоротні активи — це сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів та прав, 
які належать суб’єкту господарювання, беруть участь у виробничому процесі, 
переносять свою вартість на продукцію частинами та корисний ефект від 

використання яких очікується отримувати протягом періоду, який становить більше 
одного року [10]. 

Л. Г. Мельник 

Основний капітал — узагальнюючий показник, який характеризує у грошовому 
вираженні весь капітал підприємства — як фізичний, так і грошовий. Основний 
капітал включає: довгострокові матеріальні цінності, капітальні вкладення (власні 

цінні папери, у т. ч. інших  підприємств), нематеріальні активи [7, с. 195]. 

С. В. Мочерний 
Необоротні активи — матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін 

корисного використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл) [3, 
с. 555]. 

Е. Е. Румянцева 
Необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, які 
багаторазово приймають участь у процесі окремих циклів діяльності та переносять на 

продукцію  використану вартість частинами [8, с. 13]. 

 
При визначенні змісту поняття необоротних активів російськомовні дослідники 

піднімають проблему неправильної назви терміну, оскільки в російській мові вживається 
«внеоборотные активи», тобто позаоборотні, ті які не беруть участі в господарському 
обороті. Ще Я.В. Соколов зазначав, що поділ активів на оборотні та необоротні є досить 
умовним, "з часів Л. фон Мізеса стало зрозуміло, що всі засоби, вкладені в господарство 
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знаходяться в обороті,і вся різниця лише в часі обороту" [11, с. 491 ]. Саме тому деякі 
науковці пропонують перейменувати термін на "довгострокові активи" або "основні 
активи" (Л.Л. Горецька, В.Є. Ванкевич, Л.Г. Ловінська, М.В. Півторак). 

Світова практика протягом тривалого періоду напрацювала багаточисельні 
варіанти видів необоротних активів. При розгляді класифікаційних ознак виходять, перш 
за все, із ознак їх класифікації. Загалом класифікація - це процес перегрупування яких-
небудь об'єктів, елементів, форм за класами, групами, видами по тих або іншими 
ознаками. Класифікація дозволяє структурувати будь-яку систему, що вивчається, 
впорядковувати її, робити більш прозорішою, а значить, і керованою (рис. 1). 

 
Рис 1. Класифікація необоротних активів підприємств. 

 
Система «необоротні активи» є достатньо складною і має потребу, поза сумнівом, в 

докладній класифікації по різних ознаках. Оскільки необоротні активи багато разів беруть 
участь в господарському процесі і переносять свою вартість на продукцію (послуги) по 
визначних частинах, їх нерідко називають також довгостроковими (постійними) активами. 
В практичній діяльності до необоротних активів відносять, як правило, майнові цінності з 
терміном використання більше одного року. 

З проведеного аналізу можна побачити, що поняття «необоротних активів» в 
економічній науці пройшло досить довгу еволюцію, яка схематично наведена на рис. 2. 

Отже, на сучасному етапі розвитку необоротні активи набувають таких ознак:  
- існування ймовірності того, що суб’єкт господарювання у майбутньому отримає 

економічну вигоду, яка пов’язана з використанням цього активу;  
- собівартість цього активу може бути достовірно оцінена;  
- термін корисного використання становить  більше одного календарного року чи 

операційного циклу;  
- не підлягають реалізації протягом одного року;  
- переносять свою вартість на вироблений  продукт частинами;  
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- є немонетарними активами (крім довгострокової дебіторської заборгованості);  
- є неліквідними господарськими засобами;  
- можуть мати матеріальну та нематеріальну  форму;  
- можуть амортизуватися та не амортизуватися. 

 
Майно власника (домогосподарства) 

 
Матеріальні цінності власника як засоби праці 

 
Основний капітал (основні засоби) 

 
Необоротні активи = Основні засоби + Нематеріальні активи 

 
Необоротні активи = Основні засоби + Нематеріальні активи 

+ Довгострокові фінансові інвестиції 
 

Рис. 2. Історичний шлях категорії «необоротні активи»  
в економічній теорії та бухгалтерському обліку. 

 
Висновки. Визначення сутності необоротних активів є досить важливим завданням 

економічної теорії та бухгалтерського обліку. Тлумачення цієї категорії постійно 
змінюється протягом історичного розвитку економічної науки. Розкриття генезису 
поняття необоротних активів та етапів розвитку підходів до визначення цієї категорії дає 
більш адекватне розуміння сутності довгострокових активів, що покращить відображення 
інформації щодо них у фінансовій звітності для користувачів під час прийняття 
управлінських рішень.  
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