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УРОК 8 

 

ТЕМА:   Облік необоротних активів 
 

Мета вивчення: 

      Знати:  

• поняття та класифікацію необоротних активів; 

• порядок нарахування та відображення в обліку зносу основних засобів; 

• документальне оформлення операцій з необоротними активами. 

           Вміти: 

• класифікувати необоротні активи; 

• складати первинні документи з обліку необоротних активів; 

• формулювати кореспонденцію рахунків з обліку необоротних активів. 

 

 
 

План уроку: 

 

1. Поняття основних засобів та їх оцінка. 

2. Облік надходження основних засобів. 

3. Облік амортизації (зносу) основних засобів. 

4. Облік вибуття основних засобів. 

5. Облік інших необоротних активів. 

 

 

1. Поняття основних засобів та їх оцінка 

 

Згідно з п. 4 П(С)БО 7 (з урахуванням змін) основні засоби - це матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання 

послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 

функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він більше року). 

Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до 

нього. 

Згідно з п. 6 П(С)БО 7 об'єкт ОЗ визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприє-

мство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання і вартість його може бути 

дортощрно визначена. 

Для обліку основних засобів Планом рахунків передбачені два рахунки: 

10  "Основні засоби"; 

11  "Інші необоротні матеріальні активи". 

Завданням бухгалтерського обліку основних засобів є: 

• документально правильне і своєчасне відображення  в облікових   регістрах інформації про 

наявність і рух (надходження та вибуття) об'єктів основних засобів з урахуванням їх 

приналежності підприємству; 

• забезпечення контролю за їх збереженням; 

• визначення ступеня їх зношеності; 

• визначення витрат на відновлення основних засобів тощо. 



 

Згідно з п. 5 П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються: 

1)  основні засоби (рахунок 10; субрахунки 101 - 109); 

2)  інші необоротні матеріальні активи (рахунок 11; субрахунки 111 - 117); 

3)  незавершені капітальні інвестиції (рахунок 15) (доповнено Наказом Мінфіну № 989). 

 

Оцінка основних засобів: 

 

Первісна вартість (згідно з п. 4 П(С)БО 7) - це історична (фактична) собівартість необоротних 

активів у сумі грошових коштів або справедливій вартості інших активів, сплачених (переданих), 

витрачених для придбання (створення) необоротних активів. 

Таким чином, собівартість основних засобів та інших необоротних активів визначається в момент 

їх придбання або спорудження (виготовлення) залежно від способу розрахунків за них за однією з двох 

оцінок: 

—  сумою сплачених грошових коштів (їх еквівалентів); 

—  справедливою вартістю переданих активів. 

Справедлива вартість (згідно П(С)БО 19) - це сума, за якою може бути здійснений обмін активу 

або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. 

Справедлива вартість визначається підприємствами у випадках: 

1)  оприбуткування основних засобів,  отриманих у результаті бартерних операцій; 

2)  оприбуткування основних засобів,  отриманих безплатно (безоплатно); 

3) зарахування на баланс основних засобів, унесених як внесок до статутного капіталу. 

Таким чином, собівартість основних засобів та інших необоротних активів визначається в момент 

їх придбання або спорудження (виготовлення) залежно від способу розрахунків за них за однією з двох 

оцінок: 

—  сумою сплачених грошових коштів (їх еквівалентів); 

—  справедливою вартістю переданих активів. 

 

Справедлива вартість визначається підприємствами у випадках: 

1)  оприбуткування основних засобів,  отриманих у результаті бартерних операцій; 

2)  оприбуткування основних засобів,  отриманих безплатно (безоплатно); 

3) зарахування на баланс основних засобів, унесених як внесок до статутного капіталу. 

Як бачимо, застосування справедливої вартості при зарахуванні основних засобів на баланс - не 

така вже виняткова подія. 

Згідно з п. 15 П(С)БО 7 до собівартості об'єкта основних засобів не включаються затрати на 

ремонти, які підприємство здійснює для підтримання такого об'єкта в робочому стані, а також для 

отримання первісне визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, - такі 

затрати включаються до складу поточних витрат відповідного періоду. 

Капіталізуються ж, тобто збільшують первісну вартість об'єктів основних засобів, ті витрати, які 

пов'язані з поліпшенням їх технічних характеристик. Це витрати на модернізацію, реконструкцію, 

капітальний ремонт основних засобів. 

Ліквідаційна вартість – це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує 

отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного 

використання за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквдацією). 

 

2. Облік надходження основних засобів 

 

Основні засоби надходять на підприємство в результаті різних господарських операцій. Якщо 

такі операції згрупувати, то можна виділити такі шляхи надходження основних засобів: 

 отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу засновників (учасників) 

підприємства в обмін на корпоративні права; 



 придбання як нових, так і таких, що були в експлуатації, основних засобів за грошові кошти 

та їх еквіваленти; 

 самостійне виготовлення основних засобів або виготовлення за договором сторонньою 

організацією;                                           

 отримання основних засобів безплатно від юридичної або фізичної особи; 

 отримання основних засобів  у результаті бартерної операції, тобто в обмін на інші об'єкти 

основних засобів або на продукцію, товари, а також у рахунок вартості виконаних робіт або 

наданих послуг. 

Залежно від того, яким шляхом надходять основні засоби на підприємство, формується їх 

первісна вартість - саме по ній основні засоби зараховуються на баланс підприємства. 

 

Придбаваючи, споруджуючи або виготовляючи об'єкти основних засобів, підприємства здійсню-

ють капітальні інвестиції. Згідно з Планом рахунків та Інструкцією № 291 усі затрати, пов'язані зі 

створенням об'єкта основних засобів, "збираються" по дебету таких субрахунків рахунка 15 "Ка-

пітальні інвестиції": 

151  "Капітальне будівництво"; 

152  "Придбання (виготовлення) основних засобів"; 

153  "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"; 

155 "Формування основного стада". 

При прийманні в експлуатацію або введенні в дію об'єктів основних засобів понесені затрати з 

кредиту рахунка 15 списуються в дебет рахунків 10 або 11. 

 

 Внесок до статутного капіталу основними засобами 

Первісна вартість таких об'єктів визначається згідно з п. 10 П(С)БО 7 як узгоджена засновниками 

(учасниками) їх справедлива вартість з урахуванням затрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7. Тому щоб 

виконати вищенаведену норму П(С)БО, засновники (учасники) повинні оцінити об'єкти, що вносяться 

до статутного капіталу і зафіксувати своє рішення складанням та підписанням акта оцінки. Оскільки на 

сьогодні не затверджена форма такого акта, то він може бути довільним. 

До акта слід додати (якщо є) будь-які документи, що підтверджують вартість об'єктів, які 

вносяться до статутного капіталу, їх вартість за бажанням засновників можна визначити експертним 

шляхом. 

Унесені до статутного капіталу об'єкти основних засобів на загальних підставах підлягають 

амортизації в бухгалтерському обліку. 

У податковому обліку такі об'єкти також мають право на амортизацію (податкову), тому їх 

вартість включається до балансової вартості відповідної групи основних фондів. 

Дт 10 – Кт 46 

 
Придбання основних засобів 

Як уже було сказано вище, основні засоби придбаваються за договором купівлі-продажу ж 

рахунок грошових коштів або в результаті бартерної (товарообмінної) операції. 

Згідно з п. 8 П(С)БО 7 первісна вартість придбаних за грошові кошти об'єктів основних засобів 

складається з таких витрат: 

− сум, що сплачуються постачальникам; 

− реєстраційних зборів, держмита, інших аналогічних платежів; 

− сум ввізного мита; 

− сум непрямих податків у зв'язку з придбанням (якщо вони не відшкодовуються підприє-

мству); 

− витрат  на  страхування   ризиків  доставки основних засобів; 

− витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження; 

− інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до   стану, у якому 

вони придатні до використання. 



Якщо підприємство придбаває основні засоби, які вже були в експлуатації, то при зарахуванні їх 

на баланс можна відобразити і суми наявного зносу (продавець повинен указати його в акті приймання-

передачі). У П(С)БО 7 прямої вказівки про обов'язковість такої операції немає, але зміни до Інструкції 

№ 291 (п. 47.1 Наказу № 1012) передбачають такі проведення:  

Дт 10, 11 - Кт 13. 

Для оформлення зарахування окремих об'єктів до складу основних засобів, їх введення в експ-

луатацію (крім тих випадків, коли введення оформляється особливим порядком), внутрішнього 

переміщення (наприклад, із цеху в цех, з об'єкта на об'єкт і т. д.) застосовується типова форма 

первинного обліку № ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів", затверджена Наказом № 352. 

У податковому обліку затрати на придбання виробничих основних засобів збільшують балансову 

вартість відповідної групи з метою амортизації (пп. 8.4.1 Закону про прибуток) (групи основних засобів 

визначені пп. 8.2.2 Закону про прибуток). 

Придбання основних засобів відображається такими бухгалтерськими проведеннями: 

№ 

пп 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Відображено витрати на придбання основних засобів 152 63, 

66,65,68 

2 Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 152 64 

3 Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів 10 152 

 

Безплатне отримання основних засобів 

Основні засоби можуть бути отримані безплатно як від юридичних, так і від фізичних осіб. 

Первісна вартість таких об'єктів визначається відповідно до норми п. 10 П(С)БО 7: у сумі справедливої 

вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7. 

У момент передачі об'єктів обов'язково складається акт приймання-передачі. 

Якщо основні засоби передаються юридичною особою то складається типова ф. № ОЗ-1, якщо ж 

фізичною особою, - то акт може бути довільної форми або можна скористатися вищеназваною ф. № 

ОЗ-1. 

Акт складається у двох примірниках: перший примірник залишається у сторони, що передає, а 

другий - отримує особа, яка приймає об'єкт(и) від імені власника. При цьому особа, яка одержує об'єкт, 

повинна пред'явити довіреність. 

Якщо сторона, що передає, - юридична особа, то до акта повинна бути додана інвентарна карт-

ка об'єкта, який передається. 

У податковому обліку вартість безплатно отриманих основних фондів включається до валового 

доходу звітного періоду, збільшуючи оподатковуваний прибуток підприємства в такому звітному 

періоді. 

У бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО З підприємство повинне визнати дохід у сумі амор-

тизації вартості безплатно отриманого активу, тобто в сумі амортизації його справедливої вартості: 

Дт 10 - Кт 424   – при отриманні; 

Дт 424 - Кт 745 – у  кожному місяці, у якому нараховується амортизація  

 

Самостійне виготовлення основних засобів 

При самостійному виготовленні основних засобів підприємством слід розрізнювати операції з 

виготовлення залежно від рішення: 

1. Об'єкти, за якими відразу (до початку виготовлення) прийняте рішення, що вони 

виготовляються для власних потреб. 

2. Об'єкти, які були виготовлені як готова продукція, а потім передані (з оборотних активів, 

готової продукції тощо) до складу основних засобів. 

У першому випадку підприємство обліковує затрати на субрахунку 152 "Придбання (виготов-

лення) основних засобів". Після закінчення робіт і введення об'єктів в експлуатацію понесені затрати 



списуються в Дт рахунка 10. 

У другому випадку об'єкти переводяться зі складу оборотних активів, готової продукції в основні 

засоби, а первісна вартість таких об'єктів дорівнює їх собівартості, яка визначається відповідно до норм 

П(С)БО 9 і П(С)БО 16 (п. 11 П(С)БО 7). 

У податковому обліку у разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів 

платником податків для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи збільшується 

на суму всіх виробничих витрат, пов'язаних з їх виготовленням і введенням в експлуатацію (пп. 8.4.2 

Закону про прибуток). 

 

3. Облік амортизації (зносу) основних засобів 

 

У процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються фізично і морально. Не змінюючи 

свою первинну фізичну форму, вони передають частинами свою вартість на собівартість 

новоствореного продукту. 

Згідно з п. 4 П(С)БО 7 амортизація - це систематичний розподіл амортизовуваної вартості 

необоротних активів, у т. ч. ефектів основних засобів протягом терміну його корисного використання 

(експлуатації). 

ЛВПВАВ −=  

 

Методи амортизації основних засобів 

 

Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку починається з місяця, що настає за місяцем, у 

якому об'єкт основних засобів став придатним до експлуатації. А оскільки введення об'єктів в 

експлуатацію оформляється складанням типової ф. № ОЗ-1, то дата, указана в цьому акті, і буде точкою 

відліку.  

Нарахування амортизації припиняється в місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних 

засобів. Оскільки вибуття об'єктів з експлуатації також оформляється типовими ф. № ОЗ-3 або № ОЗ-4, 

то дата, указана в цих актах, буде орієнтиром для припинення нарахування амортизації. 

Крім того, нарахування амортизації на тих же умовах слід припинити, якщо об'єкт переводиться 

на реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнання (тобто за наявності операцій з поліпшення 

основних засобів, що підлягають капіталізації) або на консервацію, І відновити нарахування амортизації 

після повернення об'єкта в експлуатацію (пі 23, 29 П(С)БО 7). 

 

Прямолінійний метод 

Прямолінійний метод - це метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

що амортизується, на термін корисного використання об'єкта основних засобів. 

Суть цього методу полягає в тому, що розмір амортизації залежить тільки від терміну викорис-

тання об'єкта основних засобів. 

( ) nЛВПВnАВАріч :: −==  

Переваги прямолінійного методу - простота розрахунку амортизації і можливість рівномірного 

розподілу амортизації в кожному звітному періоді, що зручно для співставлення собівартості продукції, 

яка випускається, з доходами від її реалізації. 

Недоліки полягають в тому, що при його застосуванні не враховується моральний знос основних 

засобів і фактор зростання затрат на ремонти у міру його експлуатації, особливо в останні роки 

використання. 

 

 

Метод зменшення залишкової вартості 

При застосуванні методу зменшення залишкової вартості річна сума амортизації (Аріч) визна-

чається як добуток залишкової вартості об'єкта (ЗВ) на початок звітного року (або первісної вартості 

(ПВ) на дату початку нарахування амортизації) і річної норми його амортизації (Н(А)річ): 



річАріч НЗВА )(=  

В свою чергу річна норма амортизації розраховується: 

%100:1)( −= n
річА ПВЛВН  

Метод ґрунтується на тому, що новий об'єкт основних засобів дає велику віддачу на початку терміну 

експлуатації. 

Особливості методу: застосовний тільки у випадку, якщо передбачається наявність ліквідаційної 

вартості (ЛВ ≠ 0). 

 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості 

При застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації 

(Аріч) визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року (або первісної 

вартості на дату початку нарахування амортизації) і річної норми амортизації. Річна норма амортизації 

обчислюється виходячи з терміну корисного використання об'єкта і подвоюється.  

річАріч НЗВА )(=  

2
1

)( =
n

Н річА
 

Кумулятивний метод 

Згідно з кумулятивним методом нарахування амортизації річна сума амортизації (Аріч) визна-

чається як добуток амортизовуваної вартості(АВ) і кумулятивного коефіцієнта (Кк). 

кріч КАВА =  

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця 

очікуваного терміну використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного 

використання. 

Сума чисел років - це сума порядкових номерів років, протягом яких об'єкт експлуатується. 

Переваги методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості 

та кумулятивного для підприємств у тому, що протягом перших років експлуатації об'єкта за допомогою 

нарахування амортизації, яка відноситься на собівартість вироблюваної продукції (робіт, послуг), 

нагромаджується значна сума коштів, необхідних для відновлення основних засобів. 

В останні роки експлуатації основних засобів сума амортизації незначна. 

Але в той же час саме на цей період припадає найбільша кількість ремонтів і відповідно витрат на 

їх проведення. 

Таким чином, протягом експлуатації таких об'єктів витрати немовби балансуються. 

 

Виробничий метод 

Якщо в розглянутих вище чотирьох методах амортизації визначалася річна сума амортизації, то 

при виробничому методі розраховується місячна сума амортизації (Аміс). 

Визначається вона як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (Vміс) і 

виробничої ставки амортизації (Н(А)вир) окремих видів основних засобів: 

вирАмісміс НVА )(=  

Виробнича ставка амортизації (Н(А)вир)  визначається діленням вартості амортизовуваного об'єкта 

на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство має намір провести (виконати) з 

використанням конкретного об'єкта основних засобів протягом терміну його експлуатації. 

Цей метод навряд чи хто буде застосовувати на сьогодні. У період нестабільної економіки 

складно прогнозувати обсяги продукції, робіт на кілька (у середньому 7-8) років. 

Відразу після введення в дію П(С)БО 7 багато підприємств, скориставшись нормою останнього 

абзацу п. 26 П(С)БО 7 залишили в бухгалтерському обліку "податковий" метод амортизації, гадаючи, 

що таким чином позбудуться необхідності нарахування "подвійної" амортизації. 

Відразу після введення в дію П(С)БО 7 багато підприємств, скориставшись нормою останнього 

абзацу п. 26 П(С)БО 7 залишили в бухгалтерському обліку "податковий" метод амортизації, гадаючи, 



що таким чином позбудуться необхідності нарахування "подвійної" амортизації. 

 

 

4. Облік вибуття основних засобів 

 

Згідно з п. 33 П(С)БО 7 об'єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у 

разі його вибуття в результаті: 

—   продажу; 

—   безплатної (безоплатної) передачі; 

—   невідповідності критеріям визнання активом. 

Фінансовий результат від вибуття основних засобів незалежно від причини вибуття визначається 

також за загальновстановленим п. 34 П(С)БО 7 правилом: відніманням з доходів від вибуття основних 

засобів їх залишкової вартості, непрямих податків І витрат, пов'язаних з вибуттям. 

 

Продаж основних засобів 

Операція продажу основних засобів, як і будь-яка операція продажу, передбачає отримання 

доходу за проданий об'єкт. Інша справа, що величина цього доходу може бути різною залежно від 

зношеності, стану, попиту та інших причин. 

Оскільки основні засоби - це матеріальні цінності, які поступово переносять свою вартість у 

вигляді амортизації на затрати з виготовлення продукції, то їх залишкова вартість є тією величиною, яка 

може характеризувати об'єкти основних засобів на будь-який момент. 

У бухгалтерському обліку дохід від реалізації (продажу) основних засобів відображається на 

окремому, передбаченому для цих цілей субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" 

рахунка 74 "Інші доходи". У дебет указаного субрахунка (у загальному порядку) списується сума 

податкових зобов'язань з ПДВ. 

Залишкова вартість будь-якого об'єкта основних засобів, що продається, списується в дебет 

також передбаченого для таких операцій субрахунка 972 "Собівартість реалізованих необоротних 

активів" рахунка 97 "Інші витрати" як витрати періоду. 

Згідно з Інструкцією № 291 у дебет указаного субрахунка списуються всі витрати, пов'язані з 

продажем відповідного об'єкта основних засобів. 

№ 

пп 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Відображено дохід від реалізації основних засобів 37 742 

2 Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 742 64 

3 Списано знос реалізованих основних засобів 131 10 

4 Відображено залишкову вартість реалізованих основних 

засобів 

972 10 

5 
Відображено фінансовий результат від реалізації основних 

засобів 

793 

742 

972 

793 

 

 

Безплатна передача основних засобів 

Операція безплатної передачі основних фондів відрізняється від операції продажу тим, що дохід 

у результаті такої операції дорівнює нулю (відсутній). Тому і в бухгалтерському обліку немає якихось 

великих відмінностей при відображенні операції безплатної передачі основних засобів. Хіба що 

залишкова вартість об'єктів, що безплатно передаються, і витрати, пов'язані з такою передачею, згідно з 

Планом рахунків та Інструкцією № 291 відображаються це на субрахунку 972, а на субрахунку 976 

"Списання необоротних активів". 

Операцію безплатної передачі об'єктів основних засобів оформляють складанням акта 

приймання-передачі вже знайомої нам форми ф. № ОЗ-1. Акт складається у двох примірниках: перший 

- залишається на підприємстві, а другий - передасться особі, яка приймає об'єкт від імені нового 



власника (наявність у неї довіреності обов'язкова). 

До акта приймання-передачі додається інвентарна картка обліку переданого об'єкта. 

 

№ 

пп 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Списано знос безоплатно переданих основних засобів 131 10 

3 
Відображено залишкову вартість безоплатно переданих 

основних засобів 
976 10 

4 
Відображено фінансовий результат від безоплатної 

передачі основних засобів 

793 

742 

976 

793 

 

Ліквідація основних засобів 

У випадку якщо об'єкти основних засобів не виповідають критеріям визнання активом, то жадно 

з п. 33 П(С)БО 7 вони ліквідуються. 

Розрізнюють повну і часткову ліквідацію об'єкта. 

Відповідно до п. 35 П(С)БО 7 у разі часткової ліквідації об'єкта його первісна (переоцінена) 

вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості і зносу ліквідованої 

частини об'єкта. 

У бухгалтерському обліку для відображення операції ліквідації Планом рахунків передбачений 

спеціально призначений для цих цілей субрахунок 976 "Списання необоротних активів" рахунка 97. 

У дебет указаного субрахунку підприємства списують залишкову вартість ліквідованого об'єкта і 

витрати, пов'язані з його ліквідацією (розбирання, демонтаж тощо). 

У разі оприбуткування будь-яких матеріальних цінностей, придатних до використання (у 

власному виробництві або з метою продажу, безплатної передачі), підприємства зобов'язані визнати 

дохід, який у бухгалтерському обліку відображається на субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної 

діяльності" рахунка 74 "Інші доходи". 

Основні засоби ліквідуються з різних причин: унаслідок повного їх зносу і ветхості, унаслідок 

аварій, унаслідок розкрадання або псування тощо. 

№ 

пп 

Зміст господарської операції Дебет Кредит 

1 Списано знос ліквідованих основних засобів 131 10 

2 
Відображено залишкову вартість ліквідованих основних 

засобів 

976 10 

3 Відображено витрати на ліквідацію основних засобів 976 66,65,68…. 

4 
Відображено дохід від ліквідації основних засобів 20, 22, 

28… 

746 

5 
Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ (на 

недоамортизовану вартість) 

976 64 

6 
Відображено фінансовий результат від реалізації основних 

засобів 

793 

746 

976 

793 

 

5. Облік інших необоротних активів 

 

Для обліку інших необоротних активів призначений рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи», де необоротні активи відображуються за первісною вартістю. 

На рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» відображуються вартість активів, 

термін корисного використання яких більше 1 року, але вартість яких менша за граничну межу, 

встановлену на підприємстві (для податкового обліку 1 000 грн.) 

Надходження малоцінних необоротних активів відображається по Дт 153 «Придбання 

(виготовлення) інших необоротних активів», а при введенні в експлуатацію здійснюється запис Дт 

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»  Кт 153 Придбання (виготовлення) інших 



необоротних активів». 

Знос таких активів нараховується за рішенням підприємства за одним з методів: 

1) 50% в першому місяці використання та 50% у місяці списання з балансу; 

2) 100% в першому місяці використання. 

 

Дт 23, 91, 92, 93, 94  -  Кт 132  

 

 

 

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований (відділений від підприємства) і утримується підприємством з метою використання 

протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) 

для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам (П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи») 

 

Отже, відмінними особливостями нематеріальних активів є: 

o відсутність матеріальної форми; 

o використання протягом тривалого часу; 

o здатність приносити економічну вигоду підприємству. 

 

Первинна вартість, яка визначається за об'єктами, формується в залежності від способу 

придбання: 

 

Джерело надходження Первісна вартість 

придбані за плату фактична ціна (вартість) їх придбання (крім одержаних торгових 

знижок) + мито + непрямі податки, які не підлягають 

відшкодуванню, + інші витрати, безпосередньо пов'язаних з їх 

придбанням і доведенням до стану, придатного до використання за 

призначенням.    

 

*Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до 

первинної вартості нематеріальних активів, придбаних за рахунок 

кредиту банка 

 

внесок до статутного 

капіталу 

справедлива вартість (узгоджена засновниками) 

виготовлені власними 

силами 

матеріальні витрати + витрати на оплату праці + інші витрати, 

пов’язані з виробництвом нематеріального активу та доведенням 

його до стану придатності для використання за призначенням 

(оплата реєстрації юридичного права тощо).  

      

*При цьому право інтелектуальної власності, одержаного в 

процесі виконання завдання, належить його автору, але право 

використання — підприємству (юридичній особі), за завданням 

якого право створено. 

отримані безоплатно справедлива вартість 

отримано в обмін на 

інший нематеріальний 

актив 

залишкова   вартість   переданого   об'єкта.    

Якщо   залишкова вартість передатного об'єкта перевищує його 

справедливу вартість, то первинною вартістю одержаного в обмін 

нематеріального активу є його справедлива вартість з віднесенням 

різниці на фінансові результати (витрати) звітного періоду 



отримано в обмін на 

інший об’єкт 

справедлива вартість переданого нематеріального активу, 

збільшеною (зменшеною) на суму грошових коштів, переданих 

(отриманих) під час обміну 

отриманий в результаті 

об’єднання підприємств 

справедлива вартість 

 

Синтетичний облік надходження нематеріальних активів: 

 

Джерело 

надходженн

я 

Зміст господарської операції 
Кореспондуючі рахунки 

Дебет Кредит 

Придбання 

за плату 

Придбані нематеріальні активи (на умовах авансової 

оплати) 

а) сума за договором 

б) ПДВ 

 

 

154 

641 

 

 

631 

631 

Зарахування придбаного об’єкта до складу 

нематеріальних активів 
12 154 

Виготовлен

ня 

власними 

силами 

Понесені витрати на створення програмного 

забезпечення 154 

20,22,66, 

65, 685… 

 

Зарахування до складу нематеріальних активів, 

програмне забезпечення, створене власними силами 12 154 

Отримані 

безоплатно 

Оприбутковано безкоштовно отримані нематеріальні 

активи 
12 424 

Внесок до 

статутного 

капіталу 

Внесок до статутного капіталу у вигляді 

нематеріального активу 12 46 

 

Вибуття НМА: 

Нематеріальні активи можуть вибувати з підприємства в результаті: 

- ліквідації після закінчення нормативного строку їх корисного використання (фізичного, 

морального зносу); 

- реалізації; 

- безоплатної передачі іншим юридичним і фізичним особам; 

- передачі (інвестування) до статутного капіталу інших підприємств. 

 

В усіх випадках вибуття нематеріальних активів з підприємства оформляється відповідними 

актами, у яких зазначаються причина вибуття об'єкта, первинна вартість, сума нарахованого зносу, 

залишкова вартість, витрати і доходи, пов'язані з вибуттям об'єктів. 
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Контрольні питання 

 

1. Що таке необоротні активи? 

2. Як оцінюються необоротні активи? 

3. Що таке основні засоби та який порядок обліку надходження і вибуття основних засобів за 

різними джерелами? 

4. Що таке знос та які методи його нарахування існують у бухгалтерському обліку? 

5. Що таке малоцінні матеріальні необоротні активи? 

6. У чому особливість обліку руху та нарахування зносу малоцінних матеріальних необоротних 

активів? 

7. Що таке нематеріальні активи? 

8. Як оцінюються і обліковуються НМА у бухгалтерському обліку? 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку.  

- Усно дати відповіді на контрольні питання 

- Для зв’яку з викладчем: e-mail  2573562@ukr.net 


