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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ
АСПЕКТИ
У статті розглянуто основні підходи до оцінки необоротних активів. Виявлено проблемні пи
тання оцінки в бухгалтерському обліку. Проаналізовано основні труднощі при оцінці об'єктів
нематеріальних активів в бухгалтерському обліку.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вступ України в Світову організацію торгівлі, праг
нення країни до залучення зовнішніх інвестицій зумов
лює необхідність достовірного відображення вартості
необоротних активів у фінансовій звітності підприємств.
Повна, правдива та неупереджена інформація про
діяльність підприємства та його фінансовий стан може
існувати лише завдяки правильно обраному способу
оцінки. В першу чергу, це стосується необоротних ак
тивів, які становлять суттєву частину активів підприєм
ства, до яких застосовують найбільшу кількість різних
оцінок та різних методів нарахування амортизації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вагомий внесок у дослідження зазначеного питан
ня здійснили такі вітчизняні вчені: М.Т Білуха, Н.О. Гура,
В.М. Добровський, О.І. Коблянська, В.С.Лень, Т.Г. Мель
ник, В.К. Орлова, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, В.Г. Швець
та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Відповідно до чинного законодавства, усі суб'єкти
господарювання незалежно від форми власності по
винні застосовувати вартісну оцінку активів. Порядок
проведення вартісної оцінки активів регулюється Поло
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Оцінка — це однин з найбільш складних елементів
методу бухгалтерського обліку. Саме завдяки оцінці
визначають вартість об'єктів обліку. Велике значення
оцінки бухгалтерського обліку відведено в законодавчій
та нормативній базі обліку в Україні.
У Законі України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" [1] та в П(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" зосереджено увагу
щодо оцінки як до процесу вимірювання вартості
об'єктів бухгалтерського обліку.
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Відповідно до п. 14.1.9. ст. 14 ПКУ балансовою вар
тістю основних засобів, інших необоротних активів та
нематеріальних активів є сума залишкової вартості та
ких засобів та активів, яка визначається як різниця між
первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою
накопиченої амортизації.
Основним принципом, за яким формується первіс
на вартість об'єкта, є принцип нарахування та відповід
ності доходів і витрат. Згідно із цим принципом витрати
відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати…
сплати грошових коштів. У зв'язку з цим не включають
ся до складу первісної вартості об'єктів у бухгалтерсь
кому обліку суми витрат, які виникають не у момент
придбання, а пізніше, зокрема відсотки, сплачені за ко
ристування кредитом, залученим для придбання основ
них засобів, а також курсові різниці по заборгованості
в іноземній валюті, якщо основні засоби придбано у
нерезидента.
Порівняння складових первісної вартості, згідно з
нормами П(С)БО 7 "Основні засоби" та Податкового ко
дексу України, наведено у табл. 1.
Отже, методики формування первісної вартості
об'єктів основних засобів у податковому та бухгалтерсь
кому обліку не відрізняються.
Зауважимо: за безоплатно отриманими основними
засобами платнику податків згідно з п.п. 136.1.21 ПКУ
в податковому обліку доведеться "рівномірно" відоб
ражати доходи — у сумі, пропорційній нарахованій в
бухобліку амортизації. Виняток становлять безоплатно
отримані (енерго, газо, тепло, водо тощо) об'єкти,
перелічені в останньому абзаці п. 144.1 ПКУ, які підля
гають амортизації в податковому обліку з одночасним
"рівномірним" визнанням (у сумі нарахованої аморти
зації) доходів згідно з п. 137.17 ПКУ. Водночас у подат
ковому обліку згідно з п. 146.1 ПКУ дозволяється амор
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тизувати витрати на ремонти та
Таблиця 1. Порівняння складових первісної вартості згідно з
нормами П(С)БО 7 "Основні засоби" та статті 146 ПКУ
поліпшення безоплатно отрима
них основних засобів
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ ɜ
Первісну вартість основних
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩ. 8 ɉ(ɋ)ȻɈ 7
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɫɬɚɬɬɿ 146 ɉɄɍ
ɧɨɪɦɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
засобів збільшують на витрати, ɋɭɦɢ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ
ɋɭɦɢ, ɳɨ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
пов'язані з поліпшенням об'єкта ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
(модернізація, модифікація, до ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
будова, дообладнання, реконст ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɛɟɡ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɛɟɡ
ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ)
ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ)
рукція), яке призводить до Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɛɨɪɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɡɛɨɪɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɦɢɬɨ ȼɿɞɫɭɬɧɹ
збільшення майбутніх економіч ɦɢɬɨ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɳɨ
ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɳɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ 3
них вигід, первісно очікуваних від ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ
(ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ) ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ/ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜ ɧɚ
використання об'єкта. А от витра ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ
ɨɛ 'ɽɤɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɨɛ 'ɽɤɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ти на підтримання об'єкта в робо ɋɭɦɢ ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ
ɋɭɦɢ ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
чому стані (проведення технічно ɋɭɦɢ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɋɭɦɢ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ȼɿɞɫɭɬɧɹ
ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ)
го огляду, нагляд, обслуговуван ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ)
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ
ня, ремонт) та одержання первіс ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ)
ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɥɚɬɧɢɤɭ)
но визначеної суми майбутніх еко ȼɢɬɪɚɬɢ ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
номічних вигід від його викорис ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ,
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
тання включають до витрат пері ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ,
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɦɨɧɬɚɠ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɧɬɚɠ,
оду [7].
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
Формування первісної вар Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɟ
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɹɤɢɯ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
тості об'єкта основних засобів при ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
ремонті та переоцінці узагальне ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ (ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ) ɩɨɜɧɿɫɬɸ
но в табл. 3.
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɨɛɥɿɤɭ
У П(С)БО 7 п. 14 доповнено ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ
реченням такого змісту: "Первіс ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
на (переоцінена) вартість основ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ
них засобів може бути збільшена ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
на суму витрат, пов'язаних з поліп (ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ 31 "Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ")
шенням та ремонтом об'єкта, виз ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
начену у порядку, встановленому ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɭ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ
податковим законодавством". Це ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɫɬɚɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ
ɩɪɢɞɚɬɧɿ
ɞɥɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɿɡ
ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɡ
означає, що з набуттям чинності ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɸ
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɸ
цими змінами у податковому об
ліку згідно з нормами п. 146.12 ст. 146 ПКУ усі ремонти кількість нормативних актів не забезпечує належної ува
і поліпшення основних засобів, у тому числі орендова ги щодо визначення первісної вартості нематеріальних
них, у межах 10% сукупної балансової вартості всіх груп активів.
Щоб зрозуміти економічну сутність поняття "нема
основних засобів на початок звітного року ми матиме
мо право відносити до витрат того звітного податково теріальні активи", необхідно звернутися до її першоос
го періоду, у якому такі ремонт та поліпшення були нов.
Так, згідно з статтею 14 Податкового кодексу Ук
здійснені.
Тобто ідентично як у податковому, так і в бухгал раїни, нематеріальні активи — право власності на ре
терському обліку. Отже, не потрібно аналізувати, які це зультати інтелектуальної діяльності, у тому числі про
роботи — ремонт чи поліпшення, у межах 10% збіль мислової власності, а також інші аналогічні права, виз
шуємо витрати. При перевищенні 10% збільшуватиме нані об'єктом права власності (інтелектуальної влас
ності), право користування майном та майновими пра
мо вартість окремих об'єктів.
У світлі прийняття ПКУ, пункт 16 П(С)БО 7 доповне вами платника податку у встановленому законодавством
но абзацом такого змісту: "Первісна (переоцінена) порядку, у тому числі набуті у встановленому законо
вартість об'єкта основних засобів може бути збільше давством порядку права користування природними ре
на на суму індексації, проведеної у порядку, встановле сурсами, майном та майновими правами.
Існує два основних види оцінки нематеріальних ак
ному податковим законодавством, з відображенням у
бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пун тивів: експертна та бухгалтерська. Законом України
ктами 19—21 Положення (стандарту) 7". Отже, індек "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оці
сація може розглядатися для цілей бухгалтерського ночну діяльність в Україні" визначено обов'язковість
оцінки об'єктів майнових прав:
обліку як дооцінка.
Щодо можливості достовірної оцінки, виходячи з
— створення підприємств (господарських това
положень П(С)БО 7 та Інструкції про застосування Пла риств) на базі державного майна або мана, що є у кому
ну рахунків, підприємство повинно використовувати дві нальній власності;
— реорганізації, банкрутства, ліквідації державних,
оцінки первісної вартості основного засобу: історичну
собівартість; справедливу собівартість.
комунальних підприємств та підприємств (господарсь
Якщо ж говорити про нематеріальні активи, то труд ких товариств) з державною часткою майна (часткою
нощі пов'язані з вибором методу оцінки. Величезна комунального майна);
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державного майна,
майна, що є у кому
нальній власності, а
Ʉɚɧɚɥ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɰɿ
також повернення
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɉ(ɋ)ȻɈ 7
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɦɢ ɉɄɍ
ɜ ɧɨɪɦɚɯ
цього майна на під
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
1. ɉɪɢɞɛɚɧɢɯ ɡɿ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɩ. 8)
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ (ɩ. 146.5)
ȼɿɞɫɭɬɧɹ
ставі рішення суду;
ɫɬɨɪɨɧɢ
— переоцінки ос
2. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ,
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ
новних
фондів для
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ
ɹɤɚ ɚɦɨɪɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ
цілей бухгалтерського
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɬɨɜɚɪɿɜ, ɝɨɬɨɜɨʀ ɧɚ ɫɭɦɭ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ,
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ʀʀ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ,
ɨɛɥɿɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ
обліку;
ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
— оподаткування
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɚ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɭ
майна
згідно з зако
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ
ɬɚɤɨɠ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ
ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɛɟɡ
ɨɛɥɿɤɭ 9 «Ɂɚɩɚɫɢ» ɬɚ 16 «ȼɢɬɪɚɬɢ»
ном;
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɟɧɨɝɨ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ
(ɩ. ɉ)
— визначення збит
ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ
ків
або розміру від
ɩɥɚɬɧɢɤ ɩɨɞɚɬɤɭ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ
шкодування у випад
ɩɥɚɬɧɢɤɨɦ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥ
ках, встановлених за
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ (ɩ. 146.6)
коном;
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ
3. Ɂɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ,
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ
— в інших випад
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɰɿɽʀ ɫɭɦɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɰɿɽʀ ɫɭɦɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɧɟ
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ
ɞɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ
ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɰɿɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ
ках за рішенням суду
ɫɭɦɨɸ
ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɩ. 9)
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ) (ɩ. 146.7)
ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɰɿɧɿ
або у зв'язку з необхі
4. Ȼɟɡɨɩɥɚɬɧɨ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɰɟ
Ȼɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ
«ɉɨɞɚɬɤɨɜɚ»
дністю захисту сус
ɨɬɪɢɦɚɧɿ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɡɚɫɨɛɢ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɜɿɫɧɚ (ɳɨ
пільних інтересів.
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ,
ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯ
ɚɦɨɪɬɢɡɭɽɬɶɫɹ)
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 8
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ (ɩ 144.1 ɉɄɍ), ɧɟ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚ
Бухгалтерська оц
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ) 7 (ɩ.10)
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ «ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ»
ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜінка
нематеріальних
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ.
ɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɟ
активів розглядається
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ —
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ
багатьма вітчизняними
ɧɨɪɦɢ ɜ ɉɄɍ
вченими та викладена
ɧɟɦɚɽ.
в їх працях.
5. ȼɧɟɫɟɧɿ ɞɨ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɩɨɝɨɞɠɟɧɚ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ,
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ
Так, Н.М. Ткачен
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ (ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ)
ɩɨɝɨɞɠɟɧɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɧɟ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ʀɯ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ
(ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ) ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
ко зосереджує увагу
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ,
ɜɢɳɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɰɿɧɢ (ɩ. 146.8)
ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɰɿɧɿ
на застосуванні таких
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɨɦ 8 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ
видів оцінки: первісна,
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ) ȻɈ 7 (ɩ.) 10
Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜ ɨɰɿɧɰɿ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɜɚɪɬɿɫɬɶ
6. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɰɟ ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ
амортизаційна, лік
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɨɛɦɿɧ ɧɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ
відаційна, переоціне
ɨɛ'ɽɤɬɚ
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɚ ɚɦɨɪɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɡɚ
ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɨɛ'ɽɤɬ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. əɤɳɨ ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ
на, справедлива та за
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɬɨ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɳɟ
лишкова вартість [4, с.
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɰɿɧɢ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɩɟɪɜɿɫɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɨɛ'ɽɤɬɚ
373].
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜ ɨɛɦɿɧ (ɩ.
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜ
У економічній лі
146.9)
ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɨɛ'ɽɤɬ, ɽ
тературі також виді
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ
ɨɛ'ɽɤɬɚ ɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɰɿ ɞɨ
ляється три класичних
ɜɢɬɪɚɬ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɩ. 12)
підходи стосовно оці
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ
ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ — ɜɚɪɬɿɫɬɶ
7. ɉɪɢɞɛɚɧɿ ɜ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ
нки нематеріальних
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ
ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɨɛɦɿɧ (ɚɛɨ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɧɟ
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɚ ɚɦɨɪɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɡɚ
ɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɨɛɦɿɧ) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ
активів: витратний, по
ɧɚ ɧɟɩɨɞɿɛɧɢɣ
(ɡɦɟɧɲɟɧɚ) ɧɚ ɫɭɦɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ
ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ
ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɰɿɧɿ
рівняльний та підхід
ɤɨɲɬɿɜ ɱɢ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɚ
ɨɛ'ɽɤɬ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ,
прибутковості. Найча
ɩɟɪɟɞɚɧɚ (ɨɬɪɢɦɚɧɚ) ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɦɿɧɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɿɣ/ɡɦɟɧɲɟɧɿɣ ɧɚ ɫɭɦɭ
стіше на підприєм
(ɩ. 13)
ɤɨɲɬɿɜ ɱɢ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ, ɳɨ ɛɭɥɚ
ɩɟɪɟɞɚɧɚ/ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɦɿɧɭ,
ствах України викори
ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɳɟ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɰɿɧɢ
стовують перший під
ɨɛ'ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ,
хід [3, с. 151].
ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜ ɨɛɦɿɧ (146.10)
Якщо прогнозова
— виділення або визначення частки майна у спільно ний прибуток є нестабільним, то застосовується витрат
му майні, в якому є державна частка (частка комуналь ний підхід при оцінці вартості нематеріальних активів.
Він полягає у врахуванні всіх витрат, таких як вит
ного майна);
— визначення вартості внесків учасників та заснов рати на страхування ризиків, витрати на вирішення
ників господарського товариства вноситься майно гос правових конфліктів, маркетингові та рекламні вит
подарських товариств з державною часткою (часткою рати, витрати понесені у зв'язку із забезпеченням
комунального майна), а також у разі виходу (виключен власної діяльності — логотипа, ліцензій, сертифікатів
ня) учасника або засновника зі складу такого товари тощо.
ства;
Порівняльний підхід має ще одну назву — ринко
— приватизації та іншого відчуження у випадках, вий. Використовується у разі розвинутого ринку прода
встановлених законом, оренди, обміну, страхування жу нематеріальних активів, де інвестори купують та
Таблиця 2. Відмінності в обліку показників первісної вартості залежно від
каналу надходження об'єкта
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Таблиця 3. Формування первісної вартості об'єкта основних
засобів при ремонті та переоцінці у відповідності до ПКУ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ

ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɢ ɬɚ
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
(ɭɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɿ ɬɚ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ
ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ)

Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɧɢɤ
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɦɨɠɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɭ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɈɁ ɧɚ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ

ɇɨɪɦɚ
ɉɨɞɚɬɤɨɜɨɝ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ
ɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ɋɟɦɨɧɬɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ «ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ» ɜɢɬɪɚɬ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 10 % «ɪɟɦɨɧɬɧɢɣ» ɥɿɦɿɬ ɹɤ 10 %
ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ:
— ɫɭɦɚ «ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ» ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɦɟɠɚɯ 10 % ɥɿɦɿɬɭ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɩɩ. 146.11,
ɚɛɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɶ (ɩ 138.8, ɩ.ɩ. «ɝ» ɩ.ɩ. 138.10.1, ɩ.ɩ. «ɜ»
146.12
ɩ.ɩ. 138.10.2, ɩ.ɩ. «ɞ» ɩ.ɩ. 138.10.3, ɩ.ɩ. «ɜ» ɩ.ɩ. 138.10.4
ɉɄɍ);
— ɫɭɦɚ «ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ» ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ 10 %
ɥɿɦɿɬ, ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ
(ɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹ) (ɩ.ɩ. 139.1.5 ɉɄɍ)
ɉɟɪɟɨɰɿɧɤɚ (ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ) ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ
ɉɟɪɟɨɰɿɧɤɚ ɈɁ (ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɪɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 110 % (ɜ
ɿɧɲɨɦɭ ɪɚɡɿ «ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ» ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɤɭ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɚ (ɩɟɪɜɿɫɧɚ)
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɈɁ ɬɚ ɫɭɦɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ
ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ (Ʉi), ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:
Ʉi = [I(a-1) - 10] : 100,
ɞɟ I(a-1) — ɿɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɪɨɤɭ, ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ.
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɈɁ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ (ɞɚɬɭ ɛɚɥɚɧɫɭ —
31 ɝɪɭɞɧɹ), ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩ. 146.21
ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɚ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɿɡ ɫɿɱɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ,
«ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ» ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ
ɩɟɪɟɨɰɿɧɟɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɈɁ (ɩ. 144.1 ɉɄɍ).
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ ɜ
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɜ ɩ.ɩ. 8.3.3 Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ
ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɡɚ
2010 ɪɿɤ ɪɿɱɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɫɤɥɚɜ 109,1 % (ɬɨɛɬɨ
ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɦɟɧɲɟ 110 %), ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2010 ɪɨɤɭ
«ɩɨɞɚɬɤɨɜɚ» ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ (ɞɢɜ. ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ
ɰɟ ɫɬɚɬɬɸ «ɋɤɥɚɞɚɽɦɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɸ ɡ ɩɨɞɚɬɤɭ ɧɚ
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɡɚ I ɤɜɚɪɬɚɥ 2011 ɪɨɤɭ: ɭɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɩɟɜɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ» // «ɉɨɞɚɬɤɢ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ»,
2011, ʋ 31, ɫ. 27)

продають активи, приймаючи при цьому незалежні інди
відуальні рішення.
Підхід прибутковості використовується при оцінці
патентів і ліцензій, економічних вигід, пов'язаних з от
риманням прибутку за рахунок нематеріальних активів,
не відображених на балансі підприємства [3, с. 152].
Необхідно звернути увагу на спірний момент, де не
матеріальні активи надійшли на підприємство за справед
ливою вартістю. Відповідно до п. 4 П(С)БО 19 "Об'єд
нання підприємств", справедлива вартість — це сума,
за якою може бути здійснений обмін активу або оплата
зобов'язання в результаті операції між обізнаними, за
цікавленими та незалежними сторонами. Справедлива
вартість нематеріальних активів визначається через по
рівнювання до поточної ринкової вартості.
За відсутності даних про ринкову вартість — спра
ведливою вартістю нематеріальних активів вважається
оціночна вартість — яку підприємство сплатило б за
актив у разі операцій між обізнаними, зацікавленими та
незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації
[6].
Згідно з п. 19 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи",
підприємство може здійснювати переоцінку за справед

ливою вартістю. У разі переоціню
вання окремого об'єкта нематері
ального активу необхідно переоці
нювати всі інші активи групи, до
якої належить цей нематеріальний
актив (окрім тих, щодо яких не існує
активного ринку) [7].

ВИСНОВКИ

У внесених змінах до П(С)БО
простежується бажання змінити
стандарти бухгалтерського обліку
під правила ведення обліку згідно
податкового кодексу. Зближення
норм фінансового та податкового
обліків у частині оцінки необорот
них активів сприяє зменшенню зат
рат часу облікових працівників на
обробку первинної інформації для
формування показників звітності та
прийняття оптимальних управлінсь
ких рішень.
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