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Постановка проблеми. З кожним етапом 

розвитку в Україні збільшується частка 

нематеріальних активів, які в свою чергу не 

лише збільшують економічні вигоди 

підприємства, а й впливають на підвищення 

його конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості. 

Раніше проведені дослідження багатьма 

науковцями в системі чинного вітчизняного 

законодавства стосовно обліку нематеріальних 

активів засвідчили, що на сьогоднішній час в 

Україні нормативно-правова база потребує 

удосконалення, а саме проведення низки захо-

дів, наприклад, подальша гармонізація вітчиз-

няних стандартів до міжнародних, постійне 

оновлення та удосконалення законодавчої 

бази, що регулює захист різних прав власності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем обліку, а саме, тракту-

ванню, класифікації та оцінки нематеріальних 

активів як на вітчизняному, так і на зарубіжно-

му рівні приділили увагу у своїх працях такі 

вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, Н.В. 

Герасимчук, В.П.Завгородній, М.В.Кужельний, 

В.Ф.Палій, В.Я.Савченко, Л.В.Чижевська та ін. 

Мета статті. Мета даної статті полягає у 

визначенні розбіжностей  обліку  нематеріаль-

них  активів  згідно  з  національними  та між-

народними стандартами з метою проведення 

порівняльної характеристики щодо ведення їх 

обліку. 

Основні результати дослідження. На 

сьогоднішній день міжнародні стандарти  не 

лише узагальнюють накопичений досвід  

різних країн, а й активно впливають на 

розвиток національної системи бухгалтерсь-

кого обліку та звітності. У свою чергу, існує 

багато спільних рис між П(С)БО та МСБО. 

Методологічні основи формування бухгалтер-

ського обліку інформації про нематеріальні 

активи регламентується Положенням (стандар-

том) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи» (далі П(С)БО 8). Загальні правила 

ведення обліку нематеріальних активів 

відображені і Міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні 

активи» (далі МСБО 38). 

Згідно з П(С)БО 8, нематеріальний актив  

(далі НМА) – це немонетарний актив, який не 

має матеріальної форми та може бути 

ідентифікований [2]. У свою чергу, МСБО 38 

трактує поняття «нематеріальний актив» як - 

немонетарний актив, який не має фізичної 

субстанції та може бути ідентифікований [3]. 

Окрім трактування поняття «нематері-

альний актив» доцільно порівняти класифікації 

об’єкта за МСБО 38 та П(С)БО 8. У п.119 

МСБО 38 сказано, що клас нематеріальних ак-

тивів є групою активів, подібних за характером 

та використанням у діяльності суб'єкта госпо-

дарювання. Різновид рекомендованих класів 

нематеріальних активів наведений на рис.1. 
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Рис. 1. Класи нематеріальних активів згідно з МСБО 38 (розроблено на основі [3]) 

 

У свою чергу, у п.5 П(С)БО 8 виділені наступні групи нематеріальних активів ( рис. 2). 

 

Рис. 2. Групи нематеріальних активів за П(С)БО 8 (розроблено на основі [2]) 

 

Таблиця 1 

Порівняльні аспекти щодо оцінки нематеріальних активів  

у П(С)БО 8 та МСБО 38 

Ознака П(С)БО 8 МСБО 38 

1 2 3 

Шляхи отримання 

об’єкту [2,3] 

- створений власними силами; 

- з оплатою грошовими коштами; 

- в обмін на подібний актив; 

- в обмін на неподібний актив; 

- безоплатно отриманий актив; 

- як внесок до статутного капіталу; 

- при об’єднані підприємств; 

- НМА, сплачені загальною сумою. 

- придбавати окремо; 

- придбавати як частину 

об’єднання бізнесу; 

- придбавати за рахунок 

державних грантів; 

- отримувати шляхом обміну; 

- внутрішньо генерувати. 

Первісна оцінка 

нематеріальних 

активів [4] 

Відповідно до п.13 – первісною 

вартістю є їх справедлива вартість на 

дату отримання з урахуванням 

витрат, передбачених п. 11 П(С)БО 8. 

Підприємство може вибрати 

початкове визнання, як 

нематеріальних активів, так і 

гранту за справедливою вартістю. 

Переоцінка 

нематеріальних 

активів [5] 

Відповідно до п. 19 – переоцінка 

може проводитись за справедливою 

вартістю на дату балансу тих 

нематеріальних активів, щодо яких 

існує активний ринок. У разі 

переоцінки окремого об’єкта немате-

ріального активу слід переоцінювати 

всі інші активи групи, до якої 

належить цей нематеріальний актив. 

Два підходи: 

1-ий - після первісного визнання 

нематеріальний актив повинен 

враховуватися за собівартістю; 

2-ий - після первісного визнання 

нематеріальний актив повинен 

враховуватися за переоціненою 

вартістю, яка є його справедливою 

вартістю на дату переоцінки. 
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Отже, з наведеної в МСБО 38 класифікації 

видно, що вона дещо відрізняється від наведе-

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

але теж зводиться до переліку видів нематеріа-

льних активів з метою привласнення їм 

облікового рахунку. 

Що стосується П(С)БО 8, то облік ведеться 

щодо кожного об’єкта за групами, а в МСБО 

38 цей момент не визначається. 

Дуже важливим моментом є оцінка об’єкта, 

а саме: первісна оцінка, переоцінка (уцінка, 

дооцінка) (табл.1). 

Наступним напрямом дослідження виступає 

процес нарахування амортизації на об’єкти 

нематеріальних активів. У П(С)БО 8 нараху-

вання здійснюється протягом строку їх корис-

ного використання, який встановлюється під-

приємством при визнанні цього об'єкта акти-

вом, у МСБО 38  - слід починати, коли цей ак-

тив є наочним для використання. У свою чергу 

існують об’єкти з визначеним та невизначеним 

строком корисного використання (рис. 3). 

Окремі аспекти щодо нарахування 

амортизації та строку корисного використання 

об'єкта нематеріальних активів наведені в 

таблиці 2 [1,2,3]. 

 

Рис. 3. Нарахування амортизації на нематеріальні активи  (розроблено на основі [2]) 

 

Таблиця 2 

Порівняльні аспекти щодо нарахування амортизації та строку корисного використання 

об’єкта нематеріальних активів  

Ознака П(С)БО 8 МСБО 38 

1 2 3 

При визначенні строку 

корисної експлуатації 

необхідно враховувати: 

 - строки корисного використання подібних активів; 

- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання; 

- моральний знос, що 

передбачається; 

- очікуваний спосіб 

використання  активу 

підприємством/установою; 

- залежність строку корисного 

використання нематеріального 

активу від строку корисного 

використання інших активів 

підприємства/установи. 

- технічне, технологічне та інші 

види старіння; 

- стабільність галузі, в якій функ-

ціонує актив, зміни попиту на 

нього; 

- очікувані дії конкурентів і  

потенційних конкурентів; 

- рівень видатків на обслуговуван-

ня, необхідних для отримання очі-

куваних майбутніх економічних 

вигід для активу; 

- залежність строку корисної 

експлуатації активу від строку 

корисної експлуатації інших 

активів підприємства. 

Методи нарахування 

амортизації 

- прямолінійний метод; 

- метод зменшення залишкової 

вартості; 

- метод прискореного зменшення 

залишкової вартості; 

- кумулятивний метод; 

- виробничий метод. 

- прямолінійний метод; 

- метод зменшення залишку;     

- метод суми одиниць продукції. 

На об’єкти з 

визначеним 

строком корисного 

використання 
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Періодичність 

нарахування 

амортизації 

- початок нарахування - з місяця, 

наступного за місяцем зарахування 

об’єкта на баланс підприємства;  

- завершення нарахування – з 

місяця, наступного за місяцем 

вибуття об’єкта. 

- нарахування амортизації слід 

починати, коли цей актив стає 

придатним для використання; 

- припинення - на одну з двох дат, 

яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікується як 

утримуваний для продажу (або 

включається до ліквідаційної 

групи) відповідно до МСФЗ 5, або 

на дату, з якої припиняється 

визнання цього активу (п. 97). 

Ліквідаційна вартість Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість 

нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків: 

- коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання 

цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання; 

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації 

існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме 

наприкінці строку корисного використання цього об'єкта. 

 

Отже, підприємства згідно з п. 27 П(С)БО 8 

можуть самостійно обирати метод нарахування 

амортизації нематеріальних активів та 

переглядати їх в кінці звітного року, якщо в 

наступному періоді очікуються зміни строку 

корисного використання активу або зміни 

умов отримання майбутніх економічних вигід. 

 

Таким чином, здійснений порівняльний 

аналіз П(С)БО та МСБО свідчить, що існують 

певні розбіжності щодо обліку нематеріальних 

активів. В свою чергу, для удосконалення 

нормативно-правової бази необхідним є 

проведення низки заходів (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Можливі заходи для удосконалення нормативно-правової бази з обліку НМА 

(розроблено на основі [6]) 

 

Запропоновані заходи забезпечать належну 

систематизацію вітчизняної законодавчої бази 

облікової системи, її гармонізацію та 

узгодженість із міжнародними стандартами 

фінансової звітності, що сприятиме належній 

організації, веденню та відображенню у 

фінансовій звітності об’єктивної й 

неупередженої інформації про нематеріальні 

активи [6]. 

 

Висновки та пропозиції. Таким чином, між 

національними та міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку є ряд як спільних, так і 

відмінних рис. Однак, у аспекті оцінки, 

переоцінки, визначення строку корисного 

використання є вагомі відмінності. 

У П(С)БО 8 відсутні положення та 

пояснення щодо можливості ідентифікації 

нематеріального активу для розмежування 

його з гудвілом. У МСБО 38 наведено критерії 

можливості ідентифікації у визначенні немате-

Подальша гармонізація вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку до 

міжнародних стандартів, а саме внесення ознак ідентифікації нематеріальних 

активів у П(С)БО 8 
 

Постійне оновлення та удосконалення законодавчої бази, що регулює захист 

винахідницьких, авторських, ліцензійних та патентних прав 
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час приватизації 
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ріального активу. У МСБО 38 цьому питанню 

присвячені пункти 33-43, тоді як у П(С)БО 8 

про таке надходження нематеріального активу 

не згадується. У МСБО 38 є розділ 

«Внутрішньо генерований гудвіл» (п.п. 48-50). 

У П(С)БО 8 взагалі відсутнє поняття «гудвіл» і 

будь-які положення і пояснення щодо цього 

[7]. П(С)БО мають дещо обмежені вимоги 

щодо розкриття інформації. Це позбавляє 

користувачів фінансових звітів, складених за 

П(С)БО, корисної інформації, необхідної для 

прийняття рішень. 

Проте, є ряд спільних рис. У П(С)БО 8 на 

даний час  визначення нематеріального активу 

повністю приведено у відповідність до МСБО 

38. Схожа класифікація нематеріальних 

активів. Придбані нематеріальні активи 

зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю, яка складається з ціни 

придбання, мита, непрямих податків, що не 

підлягають відшкодуванню, та інших витрат 

пов’язаних з його придбанням і доведенням до 

стану, в якому він придатний до використання 

за призначенням [4]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В статье осуществлен сравнительный анализ учета нематериальных активов по национальным и 

международным стандартам бухгалтерского учета. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING 

OF INTANGIBLE ASSETS 

The article compares the analysis of intangible assets accounting according to national and international accounting 

standards. 
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