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Поняття та класифікація біологічних активів 

 
На сьогодні сільське господарство є важливою і невід’ємною складовою 

будь-якого суспільства. Використання механізму ринкового напрямку 
господарювання зобов’язує до поліпшення економічної інформації та 
перетворення облікової інформації у звітність. Нагальною проблемою до 
вирішення на сьогоднішні є встановлення єдиного визначення поняття  
«біологічні активи.  

Зазначена проблема спричиняє дискусії щодо їх визначення, визнання та 
класифікації. Необхідною є розробка чіткої та науково-обґрунтованої 
класифікації. Тому на сьогодні виринає низка невирішених теоретичних та 
практичних питань, пов’язаних з організацією та обліковим відображенням 
операцій з біологічними активами [2]. 

На сьогодні, велика увага присвячена визначення сутності поняття 
біологічні активи, однак єдиного визначення не існує. Автори формують власне 
визначення, підлаштовуючи його під конкретне бачення та потреби. 
Узагальнимо трактування терміну «біологічні активи» в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Економічна суть «біологічний актив» в працях вчених [1] 

Автор Визначення 

Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. 

Актив  біологічний  –  тварина  або  рослина,  яка  в процесі  біологічних  
перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові 
біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди. 

Жук В. М. 
Біологічні активи – живі організми (тварини та рослини), які вирощуються 
підприємством з метою отримання сільськогосподарської продукції або 
утримуються ним з метою отримання інших вигід. 

Сук Л. К., 
Сук П. Л.  

Біологічні активи  – це  «явище життя»,  тобто  живі  тварини  або  
рослини,  які  здатні  до біологічної трансформації. Вони можуть 
забезпечувати процес виробництва нових неживих продуктів. 

 
Як видно з таблиці, дані визначення так чи інакше пов’язані з життям та 

біологією. Окрім цього використовується приналежність до сільського 
господарства. 

Біологічні активи досить різноманітні, з огляду на значну кількість видів  
та  сортів  та  притаманні  їм  економічні  характеристики. Враховуючи  
зазначене,  та  з  метою  більш  повного  й  узагальненого  розуміння  
економічної  сутності біологічних  активів  садівництва,  завершення  процесу  
пізнання,  необхідною  є  їх  обґрунтована  класифікація.  Класифікація  –  це  
поділ  на певні відокремлені класи, в основі поділу якого лежать  визначені  
загальні  ознаки  відповідних об’єктів  і закономірностей зв’язків між ними [3]. 

Головною нагальною  проблемою  при класифікації  біологічних активів  



є  її узагальненість науковцями, що перешкоджає бухгалтерам-практикам 
деталізувати інформацію про стан справ на підприємстві, яку вимагає керівник. 

Здійснивши дослідження з питань класифікації біологічних активів 
узагальнимо результати в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Узагальнена класифікація біологічних активів [4] 

Ознака Вид 

Вид господарської діяльності сільськогосподарські  
не сільськогосподарські 

Галузь сільського 
господарства 

БА рослинництва 
БА тваринництва 

За періодом участі в обороті 
підприємства 

Поточні 
Довгострокові 

Незрілі 

Вартісний підхід 
За справедливою вартістю 

За первісною вартістю 

Право власності Власні 
Орендовані 

Амортизованість Амортизуються 
Не амортизуються 

Зрілість Зрілі 
Незрілі 

Періодичність одержання 
сільськогосподарської продукції 

Споживчі 
Носії 

Екологічне спрямування 
Екологічно чисті 

Традиційні 
ГМО 

Мета використання Для продажу 
Для внутрішніх потреб 

Походження Природні 
Штучно створені 

 
Отже, використання узагальненої класифікації біологічних активів 

дозволить удосконалити їх аналітичний облік, надасть ширший масив 
інформації для проведення аналітичних процедур. Що стосується визначення 
біологічних активів, то даний напрямок потребує подальших досліджень.  
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