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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Одним із необхідних та важливих чинників збільшення обсягу та поліпшення якості виробленої 

сільськогосподарської продукції є забезпеченість підприємств необоротними активами та ефективність їх 

використання. Розширення, підтримання належного функціонального стану, оновлення, модернізація та 

раціональне використання необоротних активів сприятимуть сталому функціонуванню та розвитку 

сільськогосподарських підприємств, а отже, підвищуватимуть рівень їх конкурентоспроможності. Проте 

внаслідок погіршення фінансового становища в сільському господарстві України, трансформації 

структурних одиниць, спостерігається погіршення рівня забезпеченості, якісного складу необоротних 

активів сільського господарства. За таких умов виникає потреба у дослідженні сучасного стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління формуванням, використанням і відтворенням 

необоротних активів та їх ролі у процесі обороту капіталу сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз літературних джерел та досліджень вчених свідчить, що однозначного тлумачення терміну 

та суті необоротних активів не існує, так як кожній складовій необоротних активів у плані рахунків 

бухгалтерського обліку визначено окремий рахунок, оскільки облік потребує більш детальної інформації 

про окремі об'єкти, що призводить до "невикористання" у професійній діяльності бухгалтера такого 

узагальненого визначення як "необоротний актив".  

Підсумовуючи трактування економічної сутності необоротних активів, які наводяться у вітчизняних 

нормативно-правових джерелах, варто відмітити, що не існує єдиного визначення необоротних активів. 

На нашу думку, найповнішою є інтерпретація необоротних активів, яку наводить Фонд державного майна 

України, де окрім класифікації та строку експлуатації активів враховується право на володіння та 

користування необоротними активами.  

Варто відмітити, що те, що в економіці та юриспруденції називають капіталом, в бухгалтерському 

обліку називають активами. Тому однією з теорій походження поділу активів на оборотні та необоротні 

(основні) є класичний поділ капіталу визначним економістом Карлом Марксом на оборотний і основний. 

На думку М.В. Півторака застосування терміну “необоротні активи” є не досить коректним стосовно тих 

об'єктів, які він об'єднує. Автор зазначає, що єдиним активом, який не є оборотним, є земля. Виходячи з 

цього, він пропонує поділяти активи на основні і оборотні, що відповідає класичному принципу поділу 

капіталу [7, с. 6]. Виходячи з цього, необхідним є узгодження нормативних актів України і введення 

єдиного загальноприйнятого тлумачення терміну необоротні активи, яке б достатньою мірою розкривало 

його зміст.  

Необоротні активи знаходяться в постійному русі, а результатом їх використання у сільському 

господарстві є сільськогосподарська продукція. Через амортизаційні відрахування частина вартості 

необоротних активів переходить на новостворену сільськогосподарську продукцію. Отже, необоротні 

активи перебувають в процесі обороту капіталу сільськогосподарських підприємств. 

За своїм економічним змістом і призначенням необоротні активи відносяться до господарських 

засобів підприємства, які змінюються під впливом діяльності людини в напрямку отримання 

сільськогосподарської продукції, або додаткових біологічних активів. Відповідно, в процесі 

господарського обороту, необоротні активи використовуються як ресурсний потенціал для створення 

сільськогосподарської продукції, де частина їх вартості переходить на новостворену продукцію у вигляді 

амортизаційних відрахувань. Отриманий прибуток від реалізації продукції підлягає розподілу, а частина 

коштів направляється на відтворення необоротних засобів. Таким чином відбувається процес обороту 

капіталу, в якому необоротним активам  

Дослідження економічної сутності терміну необоротні активи свідчить, що однозначного 

тлумачення їх змісту в літературних та нормативно-правових джерелах немає. Виходячи з цього, 

необхідним є узгодження нормативних актів України і введення єдиного загальноприйнятого терміну 

необоротні активи, яке б достатньою мірою розкривало його зміст. Необоротні активи знаходяться в 

постійному русі, а результатом їх використання у сільському господарстві є сільськогосподарська 



продукція. Тому, вважаємо за необхідне, уточнити визначення необоротних активів з метою розкриття їх 

економічної сутності, значення та ролі у процесі обороту капіталу сільськогосподарських підприємств.  
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