
39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економі(

ки України, переходу до ринкових відносин, набула особ(

ливого значення інвестиційна діяльність, конкурентоспро(

можність. Вихід України на міжнародний ринок спонукає

використовувати не тільки матеріальні ресурси а й нема(

теріальні активи у майновому потенціалі. Тому нині зрос(

тає роль нематеріальних активів як джерел додаткового

прибутку та виграшу в конкурентній боротьбі як на внутрі(

шньому, так і на зовнішньому ринках.

Нематеріальні активи відіграють велику роль у конку(

рентоспроможності та капіталізації підприємств. У про(

відних країнах світу (США, Японія, країни ЄС) нематері(

альні активи займають велику частку в майні компаній та

забезпечують успішну конкуренцію на світовому ринку.

Тому правильне управління нематеріальними активами за(
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У статті здійснено порівняння бухгалтерського обліку нематеріальних активів за національними,
міжнародними стандартами та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку. Прове�
дене порівняння П(С)БО 8 та МФСЗ 38 і ГААП США показало відмінності ведення бухгалтерського
обліку нематеріальних активів. На основі цього дослідження запропоновано шляхи вдосконалення
обліку нематеріальних активів в вітчизняній системі обліку. В сучасних умовах економіки важливу
роль на світовому ринку відіграють нематеріальні активи як показник конкурентоспроможності та
інвестиційної, інноваційної діяльності підприємства. На сьогодні нематеріальні активи займають
велику частку в структурі капіталу іноземних компаній. За допомогою нематеріальних активів ком�
панії провідних країн світу займають лідируючі позиції на ринку і становлять жорстку конкуренцію
тим компаніям, в яких частка нематеріальних активів набагато менша.

This article compares the accounting records of intangible assets according to national and international
standards and generally accepted accounting principles. The comparison of National Accounting
Standards 8 with International Financial Reporting Standards (IFRS) 38 and Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP) of the USA showed the differences in intangible assets accounting. On the basis of this
research there has been proposed some ways to perfect the intangible assets accounting in the national
accounting system. Under modern economic conditions the important role is played by intangible assets
as an indicator of enterprise's competitiveness and its investment and innovation activity. Nowadays,
intangible assets take a large place in the structure of foreign companies' capital. With the help of
intangible assets, world leading companies occupy the key positions in the world market and pose fierce
competition to those companies where the share of intangible assets is much smaller.
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лежить від правильної організації бухгалтерського обліку

нематеріальних активів, яка надає достовірну інформацію

про їхній стан не тільки керівникам підприємств, а й зару(

біжним партнерам та інвесторам. Нематеріальні активи є

одним із важливих об'єктів бухгалтерського обліку.

Одним із шляхів удосконалення бухгалтерського об(

ліку нематеріальних активів в Україні є вивчення між(

народного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО38) та

Загальноприйнятий принцип бухгалтерського обліку США

(ГААП) 142 "Гудвіл та інші нематеріальні активи" та їх зас(

тосування в вітчизняних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем бухгалтерського обліку нема(

теріальних активів присвячені роботи таких вітчизняних і
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зарубіжних вчених: Дж. Р.Хітчнера, Н. Бонтіса, Т. Стюар(

та, Л. Едвінсона, С. Мелоуна, Р. Булиги, Т. Гараніної, віт(

чизняних: М. Бразілій, Л. Бражна, Ф. Бутинця, Л. Котенко,

Т. Польової та інших учених.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є порівняння бухгалтерсько(

го обліку нематеріальних активів за національними, міжна(

родними стандартами та загальноприйнятими принципами

бухгалтерського обліку та вдосконалення обліку немате(

ріальних активів в вітчизняній системі обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Бухгалтерський облік нематеріальних активів Україні

регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерсь(

кого обліку 8 (П(С)БО 8) "Нематеріальні активи" та Подат(

ковим кодексом України. Іноземні компанії користуються

Міжнародним стандартом фінансової звітності 38 (МСФЗ

38) "Нематеріальні активи" та Загальними принципами об(

ліку США (ГААП) "Гудвіл та інші нематеріальні активи" 142.

Згідно з П(С)БО 8 нематеріальні активи — це немоне(

тарний актив, який не має матеріальної форми та може бути

ідентифікований [2].

За МСФЗ 38 нематеріальний актив — немонетарний

актив, який не має фізичної субстанції та може бути іден(

тифікований [3].

За Положенням "Гудвіл та інші нематеріальні активи" 142

поняття нематеріальних активів значно ширше, тому дуже ча(

сто активи, що не відносяться до нематеріальних у вітчизняно(

му обліку в системі обліку США є складовими нематеріальних

активів. Особливістю ГААП США є умовна класифікація не(

матеріальних активів на дві групи: ті, що можна конкретно виз(

начити, і ті, що неможливо точно ідентифікувати [9, с. 140].

У таблиці 1 розглянуто порівняння між П(С)БО 8,

МСФЗ 38 та ПСФЗ 142 у частині визнання, оцінки та шля(

хи отримання нематеріальних активів, що дозволить по(

бачити різницю національних стандартів з міжнародними

стандартами бухгалтерського обліку.

Відповідно до таблиці 1, П(С)БО 8 МСФЗ 38 та ПСФЗ

142 мають низку спільних та відмінних рис у П(С)БО 8 іден(

тифікація, визнання та первісна оцінка нині повністю співпа(

дає з МСБО 38 і ПСФЗ 142; придбані нематеріальні активи

зараховуються на баланс підприємства за первинною вар(

тістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих по(

датків, що не підлягають відшкодуванню, а також інших вит(

рат, пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, в

якому він придатний до використання за призначенням, а

відмінність полягає у шляху отримання та переоцінці нема(

теріальних активів [8, с. 66]. Шляхи отримання нематеріаль(

них активів у П(С)БО 8 набагато ширший ніж в МСФЗ 38 та

ПСФЗ 142; переоцінка в ПСФЗ 142 забороняється згідно

вимогами ГААП США на відмінно від П(С)БО 8 та МСФЗ 38.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів в П(С)БО

8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142 ведеться за групами. В таблиці 2

наведено порівняння класифікації нематеріальних активів

національних стандартів з міжнародними стандартами бух(

галтерського обліку.

Відповідно до таблиці 2, з наведеної в МСБО 38 кла(

сифікації видно, що вона дещо відрізняється від наведе(

них груп нематеріальних активів в П(С)БО 8, але теж зво(

диться до переліку видів нематеріальних активів з метою

привласнення їм облікового рахунку. Що стосується

П(С)БО 8, то облік ведеться щодо кожного об'єкта за гру(

пами, а в МСБО 38 не визначається [11, с. 141].

Для того, щоб якось сконструювати креативність бізне(

су і сприяти стійкості його фінансовій моделі, ГААП класи(

фікував нематеріальні активи в рамках п'яти категоріях (табл.

2). ГААП дає пояснення та приклади за кожним з цих кате(

горій. Примітно, що сукупність робочої сили виключається з

числа нематеріальних активів, оскільки не задовольняє кри(

терію. Компанія може мати кращих і високооплачуваних пра(

цівників в світі, але вони втрачають свою значимість і цінність,

будучи відокремленими від бізнесу даної компанії [12, с. 13].

В Україні Податковим кодексом України [1] передба(

чено, що термін корисного використання встановлюється

відповідно до групи нематеріальних активів, яких визначе(

но шість, зокрема для кожної групи застосовуються стро(

ки, протягом яких нараховується амортизація, що зазначені

у правовстановлюючому документі. В деяких групах (чет(

верта та п'ята) зазначено мінімальний строк, протягом яко(

го нараховується амортизація: відповідно не менш як 5 років

та не менш як 2 роки. В той же час, якщо відповідно до пра(

вовстановлюючого документа строк дії права користуван(

ня нематеріального активу не встановлено, такий строк корис(

ного використання визначається платником податку само(

стійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Таблиця 1. Порівняння визнання, оцінки та шляхи отримання нематеріальних активів
у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [2; 4; 11; 13].

Ознака П(С)БО8 
«Нематеріальні активи» 

М(С)БО38 
«Нематеріальні активи» 

ПСФЗ 
«Гудвіл та інші нематеріальні 

активи» 142 
Ідентифікація Ідентифікувати так, щоб 

відокремлювати від гудвілу 
Ідентифікувати так, щоб 
відокремлювати від гудвілу 

Ідентифікувати так, щоб 
відокремлювати від гудвілу 

Визнання  Одержання майбутніх економічних 
вигод, вартість може бути 
достовірно визначена 

Одержання майбутніх 
економічних вигод та 
собівартість активу можна 
достовірно оцінити 

Одержання майбутніх 
економічних вигод, вартість не 
можна достовірно оцінити 

Первинна 
оцінка  

Нематеріальний актив потрібно 
оцінювати за справедливою 
собівартістю 

Нематеріальний актив слід 
первинно оцінювати за 
собівартістю 

Нематеріальний актив потрібно 
визнавати окремо по його 
справедливій вартості 

Шляхи 
отримання  

Отриманий в результаті розробки;
за оплату грошовими коштами;  
обмін на подібний актив;  
обмін на не подібний актив; 
безоплатно отриманий; 
як внесок до статутного капіталу; 
через об’єднання підприємств 

Окреме придбання.
Придбання як частина 
об’єднання бізнесу. 
Придбаний шляхом 
державних грантів. 
Отримання шляхом обміну 

Придбання за грошові кошти. 
Придбання як частина об’єднання 
бізнесу 

Переоцінка Підприємство/установа може 
здійснювати переоцінку за  
справедливою вартістю на дату 
балансу тих нематеріальних 
активів, щодо яких існує активний 
ринок 

Модель переоцінки 
застосовується після того, як 
актив було первинно визнано 
за собівартістю  

Згідно з вимогами Гаап США 
переоцінка нематеріальних 
активів забороняється, що 
збільшує вартість 
нематеріального активу 
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Однак у П(С)БО 8 також вказано, що нематеріальні активи

з невизначеним строком корисного використання аморти(

зації не підлягають. Така неконкретність викликає багато

питань у бухгалтерській практиці [7].

Щодо методів амортизації нематеріальних активів, то

як податковим законодавством, так і П(С)БО 8 передбаче(

но, що можуть застосовуватися усі п'ять методів амортизації,

якщо їх застосування є доцільним. При неможливості виз(

начення умов отримання майбутніх економічних вигід пере(

вага має віддаватися прямолінійному методу. В цьому по(

лягає основна відмінність принципів американського та ук(

раїнського обліку нематеріальних активів. З одного боку,

українське законодавство припускає набагато більше мож(

ливостей для планування амортизаційних відрахування з не(

матеріальних активів, в той час як американська система об(

межена двома методами. З іншого боку, відмінності в амор(

тизаційній політиці підприємств одного виду економічної

діяльності сприятиме погіршенню конкурентних переваг од(

ного з них, але в той же час надаватиме більше альтернатив

для покращення фінансового становища компаній [7].

На відміну від основних засобів, для списання нематеріаль(

них активів не потрібно очікувати їх повного фізичного зносу

або продажу. Переважно списання здійснюється при досягненні

нульової вартості, за винятком випадків, коли існує невідмовне

зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкту на(

прикінці строку його корисного використання та коли ліквіда(

ційна вартість може бути визначена на підставі інформації існу(

ючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме

наприкінці строку корисного використання цього об'єкта [9].

У таблиці 3 наведено порівняльну характеристику,

щодо нарахування амортизації та строку корисного вико(

ристання об'єкта нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ

38 та ПСФЗ 142.

Відповідно до таблиці 3, було виявлено кілька протиріч

між чинними П(С)БО і відповідними їм МСБО. Протиріччя

пов'язані з тим, що деякі вимоги або підходи, викладені в

П(С)БО, відрізняються чи суперечать вимогам і підходам, яких

вимагають МСБО. Яскравий приклад таких протиріч — підхід

до нарахування амортизації. П(С)БО 7 "Основні засоби" про(

понує п'ять методів амортизації і, як альтернативу, дозволяє

використання методів амортизації, передбачених податковим

законодавством. МСБО 16 "Основні засоби" пропонує зас(

тосовувати різноманітні методи амортизації до суми активу,

що підлягає амортизації, протягом строку корисної експлуа(

тації цього активу. Згідно з МСБО метод амортизації має

відображати модель, за якою економічні вигоди від активу

споживаються підприємством. У цьому випадку податкові

методи амортизації можуть бути недоречними, оскільки вони

призначені для цілей оподаткування [8, с. 67].

Згідно з МСФЗ 142 нематеріальні активи з обмеженим

терміном служби амортизація нараховується протягом

всього терміну використання прямолінійним методом, крім

ситуації, коли для цілей достовірного представлення да(

них про діяльності компанії доцільніше використання іншо(

го методу. Розрахунок амортизації нематеріальних активів

прямолінійним способом здійснюється рівними частками

протягом всього терміну використання. Причому характер(

ним є її розрахунок за всіма видами амортизованих нео(

боротних (довгострокових) активів в кінці звітного періо(

ду (кварталу, року) на дату складання звітності [10, с. 27].

У міжнародній практиці в нематеріальних активах ви(

діляють гудвіл (ділова репутація) — це різниця між ціною,

заплаченої за підприємство, придбане на аукціоні або за

конкурсом, і оцінкою вартості його майна [6, с. 154].

Згідно з МСФЗ 3 гудвіл це актив, який втілює у собі

майбутні економічні вигоди, що виникають від інших ак(

тивів, придбаних в об'єднанні бізнесу, які неможливо інди(

відуально ідентифікувати та окремо визнати [5].

Гудвіл (вартість ділової репутації) — нематеріальний актив,

вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та

балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майно(

вого комплексу, що виникає в результаті використання кращих

управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, по(

слуг, нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амор(

тизації і не враховується під час визначення витрат платника

податку, щодо активів якого виник такий гудвіл [1].

П(С)БО 19 Гудвіл — перевищення вартості придбання

над часткою покупця у справедливій вартості придбаних

ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених

зобов'язань на дату придбання [3].

 У зарубіжній практиці існують різні методи обліку та

оцінки гудвілу: метод капіталізації, тобто відображення в

складі активів без амортизації; метод капіталізації з по(

дальшою періодичною амортизацією; негайне списання за

рахунок власного капіталу. В Україні гудвіл не ідентифі(

кують. У міжнародній практиці бухгалтерського обліку

питання щодо відображення гудвілу досить складний і ви(

рішується в різних країнах по(різному [6, с. 154—155].

ВИСНОВКИ
У ході проведеного дослідження різних стандартів бух(

галтерського обліку було виявлено суттєві відмінності у

шляху отримання, переоцінці, класифікації, строку корис(

ного використання та амортизації нематеріальних активів.

Порівняльний аналіз національних та міжнародних стан(

дартів показує, що МСБО 38 є базою для інших стандартів.
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Таблиця 2. Порівняння класифікації нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [2; 4; 12, с.13].

К
ла
си
фі
ка
ці
я 

П(С)БО 8 МСФЗ 38 ПСФЗ 142 
- права користування природними 
ресурсами; 
- права користування майном; 
- права на комерційні позначення; 
- права на об'єкти промислової 
власності; 
- авторське право та суміжні з ним 
права; 
- інші нематеріальні активи 

- назви брендів;
- заголовки та назви видань; 
- комп'ютерне програмне забезпечення; 
- ліцензії та привілеї; 
- авторські права, 
 - патенти та інші права на промислову власність, 
права на обслуговування та експлуатацію; 
- рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи;  
- нематеріальні активи на етапі розробки 

Нематеріальні активи: 
- пов’язані з маркетингом; 
- пов’язані з клієнтами; 
- пов’язані з мистецтвом; 
- засновані на договорах; 
- засновані на технологіях 
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Стаття надійшла до редакції 13.11. 2017 р.

Таблиця 3. Порівняльна характеристика, щодо нарахування амортизації та строку корисного
використання об'єкта нематеріальних активів у П(С)БО 8, МСФЗ 38 та ПСФЗ 142

Джерело: складено за [1; 4; 7].

Система 
обліку Термін корисного використання Метод амортизації Нарахування амортизації 

П(С)БО 8 Строк корисного використання обмежується 
тим, що зазначений у правовстановлюючому 
документі; для 4 і 5 груп – відповідно не менше 
5 і 2 років; в інших випадках – 10 років. Якщо 
відповідно до правовстановлюючого документа 
строк дії права користування нематеріального 
активу не встановлено, такий строк корисного 
використання визначається платником податку 
самостійно, але не може становити менше двох 
та більше 10 років 

Прямолінійний метод.
Метод зменшення 
залишкової вартості. 
Метод прискореного 
зменшення 
залишкової вартості. 
Кумулятивний метод. 
Виробничий метод 
 

Відповідно до п. 25 – нарахування 
амортизації здійснюється протягом 
строку їх корисного використання, 
який встановлюється підприємство при 
визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні на баланс) 

МСБО 38 Термін корисного використання обмежений 
строком отримання економічних вигод від 
нематеріального активу; якщо його неможливо 
визначити, то приймається термін у 20 років 

Виключно 
прямолінійний метод 

Відповідно до п. 97 – нарахування 
амортизації слід починати, коли цей 
актив є наявним для використання 

МСФЗ 142 Термін корисного використання чітко не 
визначено; залежить від терміну, протягом 
якого актив приносить економічні вигоди 

Основний – лінійний;
в деяких випадках – 
кумулятивний 

Амортизація нараховується протягом 
всього терміну корисного 
використання 


