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Гур’єва І. М. Економічна та облікова сутність необоротних матеріальних активів
Мета статті полягає в дослідженні критеріїв ідентифікації об’єктів необоротних (довгострокових) матеріальних активів бюджетних установ 
на основі аналізу чинного законодавства та наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених з урахуванням історичних аспектів формування 
змістового наповнення таких об’єктів бухгалтерського обліку. У результаті дослідження було встановлено формальне визначення та змісто-
ве наповнення об’єктів бухгалтерського обліку, що характеризуються належністю підприємству (установі), довгостроковим використанням 
(більше одного року), використанням у діяльності підприємства та отриманням економічних та інших вигод у майбутньому, можливістю до-
стовірної оцінки та амортизації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення характерних класифікаційних ознак нео-
боротних (довгострокових) матеріальних активів для забезпечення організації обліку відповідно до вимог користувачів, а також удосконалення 
порядку проведення оцінки таких активів з метою ефективного використання матеріально-технічної бази бюджетних установ і відображення 
їх реального стану, особливо у вартісному вираженні.

Ключові слова: необоротні (довгострокові) матеріальні активи, бюджетні установи, критерії визнання основними засобами.
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Гурьева И. Н. Экономическая и учетная сущность необоротных 

материальных активов
Цель статьи заключается в исследовании критериев идентификации 
объектов необоротных (долгосрочных) материальных активов бюд-
жетных учреждений на основе анализа действующего законодатель-
ства и научных взглядов отечественных и зарубежных ученых с учетом 
исторических аспектов формирования содержательного наполнения 
таких объектов бухгалтерского учета. В результате исследования 
было установлено формальное определение и содержательное напол-
нение объектов бухгалтерского учета, характеризующихся принад-
лежностью к предприятию (учреждению), долгосрочным использовани-
ем (более одного года), использованием в деятельности предприятия 
и получением экономических и других выгод в будущем, возможностью 
достоверной оценки и амортизации. Перспективой дальнейших ис-
следований в данном направлении является определение характерных 
классификационных признаков необоротных (долгосрочных) матери-
альных активов для обеспечения организации учета в соответствии 
с требованиями пользователей, а также усовершенствование порядка 
проведения оценки таких активов с целью эффективного использова-
ния материально-технической базы бюджетных учреждений и отра-
жения их реального состояния, особенно в стоимостном выражении.
Ключевые слова: необоротные (долгосрочные) материальные акти-
вы, бюджетные учреждения, критерии признания основных средств.
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Gurieva I. M. Economic and Accounting Substance of the Non-Current 

Tangible Assets
The article is aimed at studying of the identification criteria of the non-current 
(long term) tangible assets of the budgetary institutions on the basis of analy-
sis of the active legislation and the scientific views of the domestic and for-
eign scientists, in view of the historical aspects of formation of content of such 
accounting objects. The study revealed the formal definition and content of 
the accounting objects, characterized by the belonging to an enterprise (insti-
tution), the long-term use (over one year), the use for the enterprise activity 
and promising the economic and other benefits in the future, the possibility of 
the reliable evaluation and depreciation. The prospect of further research in 
this area is to define the specific classification signs of the non-current (long 
term) tangible assets for ensuring the organization of accounting in accor-
dance with the requirements of the users, as well as the improvement of the 
arrangements for evaluation of such assets with a view to the efficient use of 
the material and technical base of the budgetary institutions and presenta-
tion of their real status, specially in value terms.
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Будь-який період існування економічних відносин 
чи сфера діяльності передбачають раціональне 
використання ресурсів. Наявність такої ефектив-

ності та необхідність контролю зростає за умови знач-
них капітальних вкладень у ресурси. Тому саме необо-
ротні матеріальні активи, вартість яких є найвагомішою 
частиною майна будь-якого підприємства чи установи, 
потребують належної організації та ведення обліку з ме-
тою інформаційного забезпечення системи управлін ня. 
При цьому чим більше рівнів містить система управ-
ління, тим складніший процес збору, накопичення та 
представлення інформації керівництву, а також опера-

тивності здійснення господарських операцій та реалі-
зації управлінських рішень, пов’язаних з необоротними 
матеріальними активами. Саме така багаторівнева сис-
тема управління має місце в бюджетних установах, де 
видатки суворо плануються в кошторисах таких установ 
та узагальнюються у зведених кошторисах вищого роз-
порядника, які, у свою чергу, надаються до Міністерства 
фінансів для включення до видатків Державного бюдже-
ту на наступний рік. 

Метою існування бюджетних установ є не ство-
рення прибутку, а досягнення передбачених планами 
та кошторисами показників, виконання поставлених 
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у статуті або ж передбачених програмою фінансуван-
ня завдань і функцій. Разом з тим, бюджетні установи 
можуть здійснювати господарську діяльність: надавати 
платні послуги, здавати в оренду об’єкти державного 
майна, продавати непотрібні установі основні засоби 
тощо, що дозволяє одержувати додаткові надходження 
– спеціальні кошти. Така діяльність приводить до на-
явності як бюджетного фінансування, так і власних ко-
штів, зароблених установою. Тому організація та веден-
ня бухгалтерського обліку в бюджетних установах має 
свої особливості, що полягають у необхідності ведення 
обліку та здійснення контролю за отриманням і вико-
ристанням асигнувань і власних надходжень відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу, інструкцій Державної 
казначейської служби України та наказів Міністерства 
фінансів, зокрема, Плану рахунків бухгалтерського об-
ліку бюджетних установ та порядку його застосування, 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі тощо. 

Варто зазначити, що нормативній регламентації 
окресленої сфери діяльності притаманна певна динаміка. 
Це, у свою чергу, ще більше унеможливлює ефективність, 
відповідальність, підзвітність та прозорість управління 
державними фінансами, а також створення комплексно-
го бюджетного процесу від планування до виконання з 
метою формування єдиної системи фінансової звітності, 
яка б використовувалась суспільством для реальної оцін-
ки діяльності розпорядників бюджетних коштів. 

Сьогодні проводиться реформування норматив-
ного забезпечення бухгалтерського обліку в бю-
джетних установах шляхом створення системи 

стандартизації бухгалтерського обліку відповідно до 
міжнародних вимог, що вкотре підкреслює необхідність 
наукових досліджень з метою обґрунтування доцільнос-
ті виокремлення конкретних об’єктів обліку, у тому числі 
тих, що характеризують основний капітал, їх аналітичної 
деталізації, класифікації за ознаками, що відповідають 
напрямкам їх формування та використання, методики їх 
вартісного вираження та відображення в обліку. 

Необоротні матеріальні активи є предметом уваги 
економічної науки на різних етапах її розвитку. Значний 
внесок у розробку загальноекономічних та облікових 
теоретичних і практичних аспектів необоротних матері-
альних активів внесли провідні вітчизняні дослідники:  
І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька, Л. В. Горо-
дянська, В. М. Диба, А. Г. Загородній, С. О. Левицька,  
Л. Г. Ловінська, Н. М. Малюга, С. В. Свірко і зарубіжні вче-
ні: В. Є. Ванкевич, Л. В. Зубарєва, Б. Нідлз, М. Р. Метьюс, 
М. Х. Б. Перера, Я. В. Соколов та інші. Однак постійна 
зміна умов існування економічних відносин потребує 
вдосконалення, а інколи й зміни як термінологічного 
наповнення окресленої ділянки, так і підходів до мето-
дики оцінювання активів основного капіталу. Крім того, 
особливість діяльності бюджетних установ вимагає спе-
цифіки ведення обліку тих об’єктів, які забезпечують їх 
діяльність засобами праці для високоякісного надання 
послуг. Такі активи не створюють матеріальні блага,  
а тому не є засобами виробництва і використовуються 
як основні засоби невиробничого призначення. 

Необоротні матеріальні активи в бюджетній діяль-
ності знаходяться в оперативному управлінні бюджет-
них установ або ж з правом повного господарського ві-
дання для державних підприємств і не є їх власністю.

Основними завданнями бухгалтерського обліку 
основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів (далі – ІНМА) є:
 правильне документальне оформлення та своє-

часне відображення в облікових регістрах над-
ходження основних засобів та ІНМА, їх вну-
трішнього переміщення і вибуття;

 достовірне визначення результатів від реалізації 
та іншого вибуття основних засобів та ІНМА;

 точне визначення витрат, пов’язаних з підтри-
манням основних засобів у робочому стані (ви-
трати на технічний огляд і догляд, на проведен-
ня всіх видів ремонту), правильне обчислення 
та відображення в обліку суми амортизації 
основних засобів;

 контроль над збереженням основних засобів, 
прийнятих до бухгалтерського обліку, і ефек-
тивністю їх використання.

Для організації обліку основних засобів та ІНМА, 
що відповідає поставленим вище завданням, важливе 
значення мають такі передумови: дослідження змісту 
поняття «необоротні матеріальні активи» з метою вста-
новлення одиниці обліку предметів основних засобів 
та ІНМА; класифікація НМА; встановлення принципів 
оцінки основних засобів та ІНМА.

В обліковій термінології необоротні матеріальні ак-
тиви є структурним елементом необоротних ак-
тивів, які за вартісним критерієм поділяються на 

основні засоби та ІНМА. Змістове наповнення та форму-
вання поняття «необоротні активи» змінювалось разом 
з розвитком економічної науки в результаті зміни умов 
ведення людиною господарської діяльності. Більшість 
дослідників історії розвитку бухгалтерського обліку пер-
шим поняттям, яке характеризувало наявні об’єкти, при-
значені для господарського життя людини, у тому числі 
й для потреб ведення домашнього господарства, вважа-
ють «майно» [1, 10]. Виникнення цього терміна на тери-
торіях Стародавнього Світу (Греції, Риму, Єгипту) дату-
ється XV ст. до нашої ери. Таке узагальнення об’єктів в 
натуральному вираженні, до яких відносили власність 
у вигляді нерухомого й рухомого майна, коштовностей, 
сировини для виробництва, а також рабів, було спричи-
нене необхідністю здійснення контролю за збереженням 
власних цінностей, а пізніше, починаючи з 487 р. до н. е., 
і з метою оподаткування. 

Важливим етапом історії бухгалтерського обліку 
вважається XІV – XVІ століття, коли поява торгівель-
них відносин приводить до потреби застосування уні-
версальної міри вартості (грошей) з метою вартісної 
оцінки майна. Формування таких економічних відносин 
спричинило появу терміна «матеріальні цінності» для 
характеристики юридичних (визначення частки кон-
кретного власника в структурі майна) та облікових ас-
пектів господарської діяльності. 
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Поява поряд з найдавнішим прийомом бухгалтер-
ського обліку інвентаризації елементу методу «подвій-
ний запис» у XV ст. стала поштовхом для виникнення 
рахунків, нових форм обліку, балансу з відображенням 
в ньому майна (матеріальних цінностей) як «активів» 
суб’єктів господарювання, якими виступали торговці. 
Варто зазначити, що поряд з поняттями «актив», «май-
но», «матеріальні цінності» на території дії континен-
тальної моделі обліку використовувались тотожні за 
змістом поняття «інвентар», «власність».

Розвиток теорії та методології обліку відбувався 
під впливом розвитку економічних поглядів у ці-
лому. Тому при дослідженні історичних аспектів 

виникнення та формування поняття, що характеризува-
ло майно людини як господарюючого суб’єкта, доціль-
но врахувати розвиток загальноекономічних ідей. Так, 
у період становлення торгівельних відносин набувають 
широкої популярності ідеї меркантилістів, що прирів-
нюють гроші або ж багатство до капіталу власника. Та-
кий капітал належить конкретному приватному госпо-
дарству і використовується для отримання додаткового 
доходу. Схожу позицію висловив і засновник класичної 
політекономії В. Петті в XVІІ ст., визначивши суму рухо-
мого й нерухомого майна багатством.

Подальший розвиток економічної думки в ідеоло-
гії фізіократів як наслідок появи альтернативних видів 
господарської діяльності по відношенню до торгівель-
ної дав змогу вбачати в капіталі не лише конкретну гро-
шову суму, а ті засоби виробництва, які власник може 
отримати за гроші. У дослідженнях Ф. Кене, як осново-
положника економічної течії «влада природи», знайшов 
відображення поділ капіталу на дві частини: «початкові 
аванси», до яких відносять сільськогосподарські зна-
ряддя, будови, тварини і все те, що використовується у 
землеробстві протягом декількох виробничих циклів, 
тобто основний капітал, який у бухгалтерській термі-
нології сьогодні тотожний поняттю «НМА» та «щорічні 
аванси» – витрати, понесені протягом одного виробни-
чого циклу, тобто оборотний капітал. 

«Майновий» підхід до капіталу продовжував роз-
вивати послідовник Ф. Кене Адам Сміт, який розглядав 
капітал як нагромаджений запас для розвитку вироб-
ництва, що зумовило його поділ на основний і оборот-
ний [8] (А. Сміт першим і запровадив ці терміни.). До 
основ ного капіталу належали знаряддя праці, будинки, 
споруди, поліпшення якості землі, а також набуті та ко-
рисні здібності усіх мешканців або членів суспільства. 
Під оборотним капіталом він розумів товарний і грошо-
вий капітал, тобто капітал у сфері обігу. Таким чином, 
попри матеріальний критерій віднесення ресурсів, що 
«приносять дохід, не надходячи в обіг або не міняючи 
власника», до основного капіталу, у класичній еконо-
мічній теорії було звернено увагу на нематеріальний ви-
робничий фактор, такий як знання та навики учасників 
виробничого процесу. 

Удосконалення теоретичного обґрунтування капі-
талу продовжив у своїх дослідженнях Д. Рікардо, який, 
поділяючи капітал на основний і оборотний, виокремив 
критерій їх поділу – час. «Залежно від того, як швидко 

зношується капітал і як часто він вимагає відтворення, ка-
пітал зараховується до оборотного або до основного» [5].

Свій внесок у розвиток теорії капіталу вніс і заснов-
ник соціалістичного напрямку розвитку економічної тео - 
рії К. Маркс, який критерієм поділу капіталу на основ-
ний та оборотний визначив різний характер обороту 
його складових частин і спосіб перенесення вартості на 
продукт [7, с. 178]. 

Крім того, К. Маркс виокремлює постійний та 
змінний капітал. До першого він відносить ту частину, 
яка перетворюється в процесі господарювання на засо-
би виробництва та не змінює величини своєї вартості 
(машини і обладнання – основний капітал, тобто засоби 
праці, які повністю беруть участь в процесі виробництва 
і переносять по мірі зносу свою вартість на продукт час-
тинами; запаси сировини і матеріалів – оборотний капі-
тал без урахування вартості робочої сили, тобто пред-
мети праці). Однак умовою віднесення засобів виробни-
цтва до капіталу є їх використання у капіталістичному 
процесі виробництва [4, с. 254].

Подальший розвиток теорії капіталу, його крите-
ріїв визнання, форм та умов існування відбував-
ся в рамках розвитку неокласичної політеконо-

мії, де дослідження поширились на макроекономічний 
рівень, де капітал (капітальні блага) – це ресурси, яким 
у людських планах відводиться роль факторів майбут-
нього виробництва.

У цей час в умовах розвитку капіталізму ство-
рилось підґрунтя для появи складніших економічних 
відносин, що супроводжувались наявністю кількох 
власників-учасників господарської діяльності. Тому 
необхідність відокремлення особистого майна власника 
від майна товариства дало поштовх для переосмислення 
змісту категорій, що характеризували майно господарю-
ючого суб’єкта, виокремивши поняття «ресурси». Так, 
представник італійської класичної бухгалтерської школи  
Дж. Дзаппе визначив активами підприємства, що харак-
теризувались раніше як засоби виробництва, ресурси, 
призначені для одержання прибутку в майбутньому [9]. 

Необхідність вартісної оцінки майна підприєм-
ства та джерел його формування в процесі ведення гос-
подарської діяльності привело до появи відповідних ка-
тегорій, еволюція змістового наповнення яких залежно 
від обраного підходу до трактування триває й донині. 
Історичний аналіз економічних поглядів показав спо-
рідненість понять «капітал» та «активи» (рис. 1). 

Вважається, що бухгалтерське розуміння активу 
відображає майно підприємства – його форму, а єдність 
форми і змісту розкривається в економічній категорії 
«капітал». Крім цього виокремлення, теоретиками по-
літекономії в структурі капіталу основного та оборот-
ного створено передумови поділу активів на необоротні 
(основні) та оборотні, який знайшов своє відображення 
в історичному аспекті в працях як зарубіжних дослідни-
ків (А. Гільбо та Е. Леоте (1819 – 1895 рр.), які до складу 
активів включали основні засоби, оборотні засоби, ви-
трачені засоби (вкладені в незакінчені процеси), засоби у 
дебіторів і збитки [1, с. 51]), так і радянських (Р. Я. Вейц-
ман (1870 – 1936 рр.), який усі частини активу згрупу-
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вав у засоби у фазі виробництва та засоби у фазі обігу, 
а також поділив актив на: 1) основні засоби; 2) засоби в 
обігу; 3) засоби поза обігом (вивільнені кошти)). Варто 
відзначити, що дискусії з приводу формальної та зміс-
тової характеристики економічних та облікових понять,  
у тому числі й поняття «необоротні активи», триває в 
науковому просторі й сьогодні.

Щодо формального визначення поняття бухгал-
терського обліку, яке відображає функціональну форму 
капіталу на його другій стадії (основний), то більшість 
науковців, у тому числі й Я. В. Соколов, наголошують на 
умовності поділу активів на оборотні та необоротні [9, 
с. 491], оскільки всі засоби знаходяться в обороті, однак 
у різні проміжки часу. Тому логічною видається пропо-
зиція окремих науковців (Л. Л. Горецької, В. Є. Ванкеви-
ча, Л. Г. Ловінської, М. В. Півторака) щодо зміни назви 
«необоротні активи» на «довгострокові активи» або ж 
«основні активи».

Значно важливішим за формальне визначення є 
змі стовне наповнення поняття. Так, основними 
критеріями віднесення активів до необоротних, 

як вважають представники американської школи бух-
галтерського обліку Б. Нідлз, Х. Андерсен і Д. Колдуелл, 
є: термін корисного використання більше одного року; 
використання в діяльності підприємства; відсутність 
перепродажу покупцям [6, с. 196]. Такі критерії відпо-

відають вимогам міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку (у т. ч. і для державного сектора), відповідно до 
яких активи поділяють на довгострокові (непоточні) та 
поточні (для представлення фінансової звітності за прин-
ципом зростання ліквідності активів (п. 60 МСБО 1)).  
У свою чергу термін «непоточні» характеризує матеріаль-
ні (операційні), нематеріальні та фінансові активи довго-
строкового характеру. Умовою віднесення активів до по-
точних є: суб’єкт господарювання сподівається реалізу-
вати цей актив або має намір продати чи спожити його у 
своєму нормальному операційному циклі; утримує актив 
в основному з метою продажу; сподівається реалізувати 
актив протягом дванадцяти місяців після звітного пері-
оду; або актив є грошовими коштами чи еквівалентами 
грошових коштів, якщо немає обмежень щодо обміну чи 
використання цього активу для погашення зобов’язання 
принаймні протягом дванадцяти місяців після звітного 
періоду (п. 66 МСБО 1, п. 79 МСБОДС 1). 

Варто зазначити, що у вітчизняних нормативних 
документах відсутнє адекватне визначення поняття «не-
оборотні активи» (відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» необоротні активи – це 
активи, які не є оборотними), що привертає увагу на-
уковців з бухгалтерського обліку. Так, В. М. Диба ха-
рактеризує необоротні активи як сукупність майнових 
цінностей підприємства, які багаторазово беруть участь 
у процесі господарської діяльності і які переносять на 

 

Матеріальні цінності 

Майно 

Майно: рухоме і нерухоме   Капітал – гроші, багатство   

Бухгалтерський підхід Економічний підхід 

Капітал – «майновий підхід»:
«початкові аванси», «щорічні аванси»

  

 
Актив – засоби виробництва
(пасив – відображення частки
власників матеріальних цінностей)

  
 

 

Капітал: 
постійний (основний та оборотний, 
тобто засоби праці та предмети праці);
змінний (вартість робочої сили) 

 

 
 

Актив – надходження матеріальних
цінностей (пасив – вибуття)

 
– 

 
Активи – ресурси, призначені для
одержання прибутку  

 
 

 

Активи: основні засоби, оборотні
засоби, витрачені засоби (вкладені
в незакінчені процеси), засоби
у дебіторів і збитки 
 

Активи: основні засоби, засоби
в обігу, засоби поза обігом (вивільнені
кошти)

 

 

Капітал: 
основний (приносить дохід,
не змінюючи власника);
оборотний (частина запасів,
не використана на споживання)

 

 

 

Капітал – ресурси, фактори
майбутнього виробництва

 
 

Капітал – єдність форми та змісту
майна підприємства

 
 

Активи – форма майна підприємства   

Рис. 1. підходи до характеристики майна господарюючого суб’єкта в історичному аспекті
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продукцію свою вартість частинами [2]. На наш погляд, 
таке визначення не є бухгалтерським, оскільки не опе-
рує термінами, визначеними в нормативних докумен-
тах, що регламентують ведення бухгалтерського обліку, 
а саме: поняття «майнові цінності». Так, відповідно до 
ст. 139 Господарського кодексу України майнові цін-
ності підприємства, тобто майно, уособлює сукупність 
речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні 
активи), які мають вартісне визначення, виробляються 
чи використовуються у діяльності суб’єктів господарю-
вання та відображаються в їх балансі або враховуються 
в інших передбачених законом формах обліку майна цих 
суб’єктів і залежно від економічної форми, якої набуває 
майно, воно може належати до основних фондів, обо-
ротних засобів, коштів, товарів. Однак даний регламент 
не наводить критерії зміни економічної форми майна. 

Вважаємо, що основними критеріями віднесення 
активів до складу необоротних повинні бути: належ-
ність підприємству, довгострокове використання (біль-
ше одного року або одного операційного циклу), вико-
ристання в діяльності підприємства. 

Таким чином, необоротні (довгострокові) акти-
ви – це сукупність матеріальних, біологічних, не-
матеріальних активів і фінансових вкладень, які 

забезпечують функціонування підприємства в процесі 
його діяльності, очікуваний строк корисного викорис-
тання (експлуатації) яких більше одного року (або опе-
раційного циклу, якщо він довший за рік).

Оскільки необоротні матеріальні активи є складо-
вою необоротних активів, то й базові критерії визнан-
ня будуть аналогічними. Разом з тим, доречним буде 
застосування критеріїв наявності матеріальної осно-
ви, виробничого та (або) невиробничого призначення, 
перенесення вартості частинами впродовж строку їх 
корисного використання (експлуатації). Так, Р. Ентоні 
та Дж. Ріс відповідно до критерію матеріальності по-
діляють довготермінові активи на матеріальні – ті, які 
мають фізичний стан, і нематеріальні – котрі не мають 
фізичної основи [11]. Важливим моментом зарахування 
до складу необоротних матеріальних активів має бути, 
як вірно зазначає З. В. Задорожний, і введення таких ак-
тивів в експлуатацію [3, с. 19]. Варто зазначити, що за на-
явності таких критеріїв виокремлення довгострокових 
матеріальних активів поза увагою залишається відносно 
новий для бухгалтерської практики актив – інвестицій-
на нерухомість (земля чи будівля), який не переносить 
своєї вартості частинами на новостворений продукт, 
тобто не амортизується і використовується лише як 
об’єкт інвестиційної діяльності, а тому має особливо сті 
організації та ведення обліку. Оскільки класифікуватись 
об’єкти, у тому числі й у бухгалтерському обліку, повинні 
за спільними ознаками, властивостями, то такі об’єкти 
як інвестиційна нерухомість (земля, будівлі, споруди), 
непоточні (необоротні) активи, призначені для прода-
жу – однакові за формою (у натуральному чи вартісно-
му вираженні), але різні за економічною сутністю мають 
групуватись окремо.

Відтак необоротні (довгострокові) матеріальні ак-
тиви – сукупність введених в експлуатацію матеріаль-

них активів виробничого та невиробничого призначен-
ня, які підприємство утримує з метою їх використання в 
процесі його діяльності та які переносять свою вартість 
частинами впродовж строку їх корисного використання 
(експлуатації), який триває більше одного року (або опе-
раційного циклу, якщо він довший за рік).

У свою чергу, вітчизняними П(С)БОДС термін 
«необоротні активи» не використовується. Натомість, 
активи звіту про фінансовий стан суб’єктів господарю-
вання в державному секторі поділяються на фінансові 
та нефінансові і наводяться без урахування принципу 
відображення активів за порядком їх ліквідності. Тому 
вважаємо за доцільне при складанні балансу бюджетних 
установ використати принцип відображення активів за 
порядком їх ліквідності та врахувати термін їх корисно-
го використання.

Отже, необоротними (довгостроковими) матері-
альними активами бюджетних установ про-
понуємо називати сукупність введених в екс-

плуатацію матеріальних активів, які належать установі, 
забезпечують її функціонування в процесі діяльності й 
амортизуються впродовж строку їх корисного викорис-
тання (експлуатації), який триває більше одного року. 

Термін корисної експлуатації встановлюється мі-
ністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо 
нормативні документи відсутні) самостійно бюджетною 
установою при придбанні об’єкта. При встановленні 
терміну корисної експлуатації необхідно враховувати 
очікуване використання активу, очікуваний фізичний 
знос, а також інформацію, наведену в паспорті об’єкта 
чи довідкових даних, з метою забезпечення своєчасного 
відтворення основних ресурсів. 

ВИСНОВКИ
Визначено чіткі критерії ідентифікації об’єктів не-

обо ротних (довгострокових) матеріальних активів бю-
джетних установ на основі аналізу чинного законодав-
ства та наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних 
учених з урахуванням історичних аспектів формування 
змістового наповнення таких об’єктів бухгалтерського 
обліку, що стануть передумовою належного інформацій-
ного забезпечення у відповідних аналітичних розрізах 
для прийняття раціональних рішень розпорядниками 
бюджетних коштів щодо простого чи розширеного від-
творення таких ресурсів.                    
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