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Анотація. У роботі розглянуто питання сутності та критерії визнання 

необоротних активів, утримуваних для продажу, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та національних Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Висвітлено проблемні місця методики обліку 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та запропоновано шляхи їх 

вирішення. 
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Сучасний стан розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку 

висуває нові вимоги щодо її гармонізації з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (МСФЗ). З цією метою було здійснено низку змін у 

національних Положеннях (стандартах) фінансової звітності (П(С)БО). Проте 

цей процес зумовив деякі неточності у методиці ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктів господарювання. Одним з таких проблемних питань став облік 

необоротних активів, утримуваних для продажу. 

Методику обліку необоротних активів, утримуваних для продажу регулює 

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність” [4], яке побудоване на основі МСФЗ 5 “Непоточні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність [7].  

Відповідно до п. 6 МСФЗ 5 [7] суб’єкт господарювання може 

класифікувати непоточний (необоротний) актив  як утримуваний для продажу, 

якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом 



операції продажу, а не шляхом використання в основній діяльності. Це не 

суперечить вимогам П(С)БО 27. 

Згідно з п. 1 П(С)БО 27 [4] необоротні активи визначаються утримуваними 

для продажу, якщо: 

 економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх 

використання за призначенням; 

 вони придатні до продажу в їх теперішньому стані;  

 їх продаж, як очікується, буде завершено на протязі року з дати визнання 

утримуваними для продажу; 

 умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу подібних 

активів; 

 здійснення їх продажу має високий ризик, наприклад, якщо керівництвом 

підприємства підготовлено відповідний план або підписано твердий 

контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за 

ціною, що відповідає справедливій вартості. 

Таким чином, сутність та критерії визнання необоротних активів, 

утримуваних для продажу, визначені П(С)БО 27 не суперечить вимогам МСФЗ 

5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”. Однак 

виникають суперечності в методиці обліку необоротних активів, утримуваних 

для продажу. 

Відповідно до п. 9 МСФЗ 5 [7] можуть існувати події чи обставини, які 

можуть подовжити період завершення продажу довгострокового активу за межі 

одного року. Але таке подовження періоду завершення продажу не заважає 

класифікації активу як утримуваного для продажу, якщо затримка була 

викликана подіями чи обставинами, що є поза контролем суб’єкта 

господарювання та існує достатнє свідчення того, що суб’єкт господарювання 

продовжує виконання плану продажу. Такої норми не зазначено у П(С)БО 27, 

через що можуть виникати певні проблеми при продажу необоротних активів. 

Тому таку норму варто навести у національному П(С)БО 27 “Необоротні 

активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”. 



Існують деякі проблеми й в узгодженні П(С)БО 27 та Інструкції по 

застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку щодо  продажу основних 

засобів. Згідно із Планом рахунків [2] та Інструкцією до Плану рахунків [1] для 

таких об’єктів передбачено субрахунок 286 “Необоротні активи та групи 

вибуття, утримувані для продажу”, де обліковуються довгострокові активи, які 

не використовуються у виробничих цілях та повинні бути реалізовані протягом 

року. Але цей субрахунок знаходиться у складі рахунку 28 “Товари”, який 

використовується для обліку оборотних активів. Крім того, в Інструкції по 

застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку [1] визначено, що 

рахунок 28 використовується для обліку товарно-матеріальних цінностей, що 

надійшли на підприємство з метою продажу. Однак варто зазначити, що 

необоротні активи можуть надходити на підприємство з метою їх використання 

в операційній діяльності, які згодом можуть бути продані (не є придбаними для 

негайного продажу). Тому обліковувати основні засоби як запаси вважаємо 

необґрунтованим. Для відображення зазначених активів доцільно 

використовувати субрахунок 109 “Інші основні засоби” [5]. 

Суперечними в цьому контексті є зміни, внесені до субрахунків 943 

“Собівартість реалізованих виробничих запасів” та 712 “Дохід від реалізації 

інших оборотних активів”, де, крім собівартості та отриманих доходів від 

реалізованих запасів, обліковують й собівартість та отримані доходи від 

реалізації необоротних активів і груп вибуття. Таке об’єднання різних за 

економічною сутністю засобів праці викривляє інформацію у фінансовій 

звітності. Для вирішення цієї проблеми доцільно використовувати субрахунки 

977 “Інші витрати звичайної діяльності” та 746 “Інші доходи від звичайної 

діяльності” відповідно [5, 6]. 

Досить важливим питанням є відображення у фінансовій звітності 

інформації про необоротні активи, утримувані для продажу. Відповідно до 

П(С)БО 2 “Баланс” [2] для відображення такої інформації передбачено розділ 

IV активу балансу “Необоротні активи та групи вибуття”. Таке розміщення 

цього розділу порушує принцип класифікації статей балансу відповідно до 



збільшення їх ліквідності. Тому для вирішення цього питання пропонується 

відображати інформацію про необоротні активи, утримувані для продажу в 

розділі ІІ активу балансу “Необоротні активи та групи вибуття” після розділу І 

“Необоротні активи”. Це збереже принцип класифікації статей балансу 

відповідно до зростання їх ліквідності. Крім того, це підтвердить те, що 

необоротні активи, утримувані для продажу, не є оборотними активами за 

своєю суттю. 

Таким чином, бухгалтерський облік необоротних активів, утримуваних для 

продажу, потребує удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також 

узгодженості законодавчо-нормативних документів. Тому, запропоновані 

удосконалення бухгалтерського обліку необоротних активів, утримуваних для 

продажу, дозволять гармонізувати вітчизняний бухгалтерський облік і 

зменшити невідповідності та проблемні питання у вітчизняній системі 

бухгалтерського обліку.  
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