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Анотація 
Мета дослідження. Визначення сучасного стану нормативно-
правового забезпечення обліку нематеріальних активів підприємств, 
виділення проблемних аспектів та формування пропозицій щодо можли-
вих векторів його подальшого розвитку. 
Методологія. За допомогою методів аналізу та синтезу визначено 
сутність нормативно-правового регулювання і виділено його складові 
елементи, методи групування та порівняння дозволили детально дос-
лідити вітчизняні та міжнародні стандарти з обліку нематеріальних 
активів. Абстрактно-логічний метод і метод інформаційного моделю-
вання стали основою для формування узагальнень та висновків, а таб-
личний і графічний методи — для наочного представлення результатів 
проведеного дослідження. 
Отримані результати. У статті систематизовано нормативно-
правові акти, які регулюють господарські відносини у сфері інтелекту-
альної власності та облік нематеріальних активів. Досліджено місце 
нематеріальних активів у національних та міжнародних стандартах бу-
хгалтерського обліку. Розглянуто проблемні аспекти нормативного 
регулювання обліку нематеріальних активів та окреслено напрями його 
удосконалення. 
Цінність дослідження. На основі проведеного дослідження визначено 
основні недоліки нормативно-правого регулювання, які перешкоджають 
комплексному відображенню інформації про нематеріальні активи у си-
стемі бухгалтерського обліку та звітності вітчизняних підприємств. 
Окреслені напрями удосконалення системи нормативно-правового за-
безпечення є вкрай важливими для задоволення інформаційних потреб 
широкого кола внутрішніх та зовнішніх користувачів. 
Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальна власність, нор-
мативне регулювання, стандарти бухгалтерського обліку, оцінка. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Основою ефективного функціону-
вання будь-якого суб’єкта господарювання є наявність господар-
ських засобів, відповідних за кількісними та якісними характерис-
тиками особливостям проваджуваної діяльності. Найбільш 
інноваційно спрямованими сучасними господарськими засобами 
можна вважати нематеріальні активи, як несуть суттєві переваги 
для підприємств, що їх використовують. Однак, практика свідчить, 
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що більшість вітчизняних суб’єктів господарювання відображає в 
офіційній звітності нематеріальні активи у зовсім невеликих обся-
гах (у багатьох випадках навіть менше, ніж 1 % у загальній вартос-
ті активів). За даними Державної служби статистики України [1] 
незначним є і обсяг інвестицій в нематеріальну сферу (3,7 % у зага-
льній структурі капітальних інвестицій у 2017 р.). Ці дані свідчать 
не про відсутність нематеріальних об’єктів у практиці господарської 
діяльності, а про те, що необхідним є удосконалення нормативно-
правової бази для більш повного та достовірного відображення 
нематеріальних активів у системі обліку та звітності. 

Актуальність дослідження полягає у необхідності формування 
такої нормативно-правової основи обліку нематеріальних активів, 
яка б якнайкраще відповідала сучасним економічним реаліям. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню норма-
тивно-правового регулювання обліку нематеріальних активів значна 
увага приділяється у працях таких вітчизняних учених, як А.В. 
Гусь, Є.В. Калюга, Г.С. Капніст, С.В. Рилєєв, А.Л. Романчук, І.В. 
Федорова, М.Ю. Чік. Питання конвергенції міжнародних та націо-
нальних нормативних актів у частині нематеріальних активів ви-
вчали Ю.В. Великий, В.М. Диба, В.В. Іванова, О.О. Ляховець, Л.А. 
Половинчак, С.В. Рилєєв, М.В. Рета, Н.В. Харченко, С.В. Чорна.  

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Визнаючи значний внесок 
вітчизняних науковців, до цього часу залишаються невирішени-
ми багато проблемних аспектів, які вимагають подальших науко-
вих досліджень, зокрема неоднозначне трактування окремих 
положень нормативно-правової бази, відсутність належного роз-
криття деяких важливих питань (понятійний апарат, ідентифіка-
ція нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку 
тощо). В свою чергу, якісне законодавчо-нормативне регулюван-
ня з чітко сформульованими вихідними положеннями є необхід-
ною умовою достовірного відображення інформації в обліково-
звітному механізмі підприємства. 

Формулювання мети і завдань дослідження. Метою статті 
євизначення сучасного стану нормативно-правового забезпечен-
ня обліку нематеріальних активів підприємств, виділення про-
блемних аспектів і формування пропозицій щодо можливих век-
торів його подальшого розвитку. Для досягнення поставленої 
мети у дослідженні пропонується вирішити такі завдання: дослі-
дити сутність поняття «нормативно-правове регулювання обліку 
нематеріальних активів»; виділити рівні нормативного регулю-
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вання бухгалтерського обліку нематеріальних активів; визначити 
ключові аспекти нормативного регулювання господарських від-
носин у сфері інтелектуальної власності; провести порівняльну 
характеристику П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та МСБО 38 
«Нематеріальні активи»; обґрунтувати існуючі проблеми норма-
тивного забезпечення обліку нематеріальних активів та запропо-
нувати шляхи їх можливого вирішення.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Питання органі-
зації та методики обліку нематеріальних активів неможливо роз-
глядати окремо від проблематики їх нормативно-правового 
забезпечення, оскільки саме законодавче середовище має визна-
чальний вплив на те, яка саме інформація про нематеріальні ак-
тиви буде розкрита у звітності підприємств. Підходи науковців 
до сутності нормативно-правового регулювання обліку наведені 
в табл. 1. 

Таблиця 1 

Визначення сутності нормативно-правового регулювання обліку 

Автор,  
джерело Сутність нормативно-правового регулювання обліку 

В. А. Дерій 
[2, c. 77] 

Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю — це суку-
пність нормативно-правових актів найвищих гілок влади у дер-
жаві (законодавчої, виконавчої та представницької), Міністерства 
фінансів України, інших міністерств та відомств, і, власне, кож-
ного підприємства зокрема, які забезпечують повноцінне функці-
онування та динамічний розвиток бухгалтерського обліку, фінан-
сової звітності й економічного контролю в нашій державі. 

В. М. Ро-
желюк 
[3, c. 226] 

Правове регулювання являє собою діяльність держави з вне-
сення організованості, впорядкованості в різні сфери бухгал-
терського життя. Стрижнем і основою правового регулювання 
служить законодавство — сукупність загальнообов’язкових 
правових актів, що видаються органами державної влади з до-
триманням певної процедури і у встановленій формі. 

А. В. Долюк 
[4, c. 186] 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку яв-
ляє собою сукупність законодавчих, нормативних правових та 
методичних документів, затверджених вищими органами влади 
України, які безпосередньо регулюють сферу бухгалтерського 
обліку. 

П. М. Грицюк 
[5, c. 229] 

Під системою нормативно-правового регулювання бухгалтер-
ського обліку варто розуміти сукупність законодавчих, норма-
тивних актів та інших документів, що стосуються бухгалтер-
ського обліку. 
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Враховуючи наведені визначення, під нормативно-правовим 
забезпеченням обліку нематеріальних активів розуміємо взаємо-
пов’язану систему законодавчих і нормативних актів, а також 
всіх інших документів (затверджених як на загальнодержавному 
рівні, так і на рівні певної галузі чи окремого підприємства), що 
забезпечують встановлення правових основ і конкретних правил 
щодо формування інформації про нематеріальні активи в обліко-
вій системі суб’єкта господарювання. 

Вітчизняні науковці [4; 6; 7], як правило, виділяють чотири рі-
вні нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні. Беручи це до уваги, систему нормативно-правового ре-
гулювання обліку нематеріальних активів також структуруємо за 
чотирма рівнями (рис. 1). 

 

 

Рис. 3. Система нормативно-правового регулювання обліку НМА 

Джерело: складено автором на основі аналізу нормативно-правових актів 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку НМА 

І рівень – нормативно-правові акти найвищої юридичної сили 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

Податковий кодекс України (особливо п. 138.3.3) 

ІІ рівень – документи, що визначають загальні принципи, правила і способи ведення 
обліку нематеріальних активів 

НС(П)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; 

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»; МСБО 38 «Нематеріальні 
активи»; ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку 

в Інтернеті» 

Національні стандарти оцінки №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав» та №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій  

ІІІ рівень – методичні вказівки, рекомендації та роз’яснення 

Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань 

ІV рівень – внутрішні документи суб’єктів господарювання 

Наказ про облікову політику в частині нематеріальних активів 

Робочий план рахунків в частині нематеріальних активів 

Графік документообігу 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів 

Національні  
стандарти  

Міжнародні  
стандарти  

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  
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До того ж, з регулюванням обліку нематеріальних активів тісно 
пов’язана правова система регулювання відносин у сфері інте-
лектуальної власності. Таким чином, загальне юридичне зако-
нодавство виступає своєрідним підґрунтям організації обліку 
нематеріальних активів і також потребує уваги при здійсненні 
господарських операцій із використанням об’єктів інтелектуальної 
власності (табл. 2). 

Таблиця 2 
Нормативно-правове регулювання господарських відносин  

у сфері інтелектуальної власності 

Нормативно-правові документи 

За
га
ль
ні

 

 Конституція України (зокрема, ст. 41 та ст. 54); 
 Цивільний кодекс; Кодекс про адміністративні порушення;  
Митний кодекс; Кримінальний кодекс; Кодекс про надра; Водний 
кодекс; Земельний кодекс; Лісовий кодекс; 
 Закон України «Про інноваційну діяльність»; 
 Закон України «Про інвестиційну діяльність»; 
 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

С
пе
ці
ал
ьн
і (
бе
зп
ос
ер
ед
нь
о 
ст
ос
ую

ть
ся

  
ін
те
ле
кт
уа
ль
но
ї в
ла
сн
ос
ті

) 

1) Закони України: 
- «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; 
- «Про охорону прав на промислові зразки»; 
- «Про авторське право і суміжні права»; 
- «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; 
- «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; 
- «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фоно-
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»; 
- «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем». 
2) Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
- Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, та додаток до нього; роз’яснення 
щодо застосування Порядку; 
- Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на вико-
ристання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстро-
ваної топографії інтегральної мікросхеми; 
- Положення про представників у справах інтелектуальної власно-
сті (патентних повірених) 

С
та
нд
ар
ти

 у
 

сф
ер
і і
нт
ел
ек

-
ту
ал
ьн
ої

  
вл
ас
но
ст
і 

1) Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності; 
2) Державні стандарти України (ДСТУ): 
 ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Поря-
док складання та оформлення; 
 ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та по-
рядок проведення 

Джерело: складено автором на основі аналізу нормативно-правових актів та даних [8] 
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Центральне місце у нормативно-правовому регулюванні об-
ліку нематеріальних активів належить Положенню (стандарту) 
бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (П(С)БО 8), 
оскільки в ньому окреслено основоположні принципи та методи 
обліку. Стандарт розроблявся на основі Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (МСБО 38), 
тому між ними є багато спільного (табл. 3).  

Таблиця 3 

Порівняльна характеристика П(С)БО 8 та МСБО 38  

Основні  
положення 

П(С)БО 8 МСБО 38 

Економічна 
сутність 

Нематеріальний актив — не-
монетарний актив, який не має 
матеріальної форми та може 
бути ідентифікований 

Нематеріальний актив — немонетар-
ний актив, який не має фізичної субс-
танції та може бути ідентифікований 

Складові 
елементи 

Нематеріальні активи поділя-
ються на групи: права корис-
тування природними ресурса-
ми; права користування 
майном; права на комерційні 
позначення; права на об’єкти 
промислової власності; автор-
ське право та суміжні з ним 
права; інші нематеріальні  
активи 

Нематеріальні активи поділяються на 
класи, наприклад: назви брендів; за-
головки та назви видань; комп’ютерне 
програмне забезпечення; ліцензії та 
привілеї; авторські права, патенти та 
інші права на промислову власність, 
права на обслуговування та експлуа-
тацію; рецепти, формули, моделі, 
проекти та прототипи; нематеріальні 
активи на етапі розробки 

Умови  
визнання 

1. Існує ймовірність одержання 
майбутніх економічних вигід. 
2. Вартість може бути достові-
рно визначена 

1. Можливість ідентифікації (може 
бути відокремлений; виникає внаслі-
док договірних або інших юридич-
них прав). 
2. Є контроль над ресурсом. 
3. Існує ймовірність отримання май-
бутніх економічних вигід 

Первісне  
визнання 

За первісною вартістю: 
1) ціна придбання (крім отри-
маних торговельних знижок), 
мито, непрямі податки, що не 
підлягають відшкодуванню,  
2) інші витрати, безпосередньо 
пов’язані з його придбанням та 
доведенням до стану, у якому 
він придатний для використання

За собівартістю: 
1) ціна придбання, включаючи вві-
зне мито та невідшкодовувані подат-
ки на придбання після вирахування 
торговельних та інших знижок;  
2) будь-які витрати, які можна 
прямо віднести до підготовки цього 
активу для використання за призна-
ченням 

Оцінка піс-
ля визнання

За залишковою або переоціне-
ною вартістю (щодо активів, 
для яких існує активний ринок)

Модель собівартості або модель пе-
реоцінки 

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9, 10] 
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Однак, більшість вітчизняних науковців [11–17] наголошують 
на недосконалості вітчизняних стандартів у частині нематеріаль-
них активів та необхідності їх більшої гармонізації з міжнарод-
ними. Відповідно, необхідним є чітке розуміння основних розбі-
жностей між стандартами. 

Проведене дослідження (табл. 3) свідчить, що суттєва різниця 
виникає лише стосовно питання класифікації нематеріальних ак-
тивів. Так, П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» висуває чіткі вимо-
ги щодо виділення 6 основних груп, натомість у міжнародних 
стандартах міститься лише приблизний перелік можливих класів 
нематеріальних активів. 

Важливим питанням є систематичний розподіл вартості не-
матеріальних активів у часі. Облікові стандарти, як національні, 
так і міжнародні, ставлять чітку вимогу: амортизації підлягають 
лише нематеріальні активи з визначеним терміном експлуатації. 
Активи з невизначеним строком не амортизуються. До останніх 
належать ті, щодо яких підприємством не визначено обмеження 
строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів 
(чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних  
активів. 

Звертаємо увагу на існування деяких розбіжностей у визна-
ченні основних методів амортизації (табл. 4). Так, у МСБО не 
передбачено застосування кумулятивного методу нарахування 
амортизації. 

Таблиця 4 

Методи амортизації нематеріальних активів 

П(С)БО 8 (з посиланням на П(С)БО 7) МСБО 38 

прямолінійний метод прямолінійний метод 

метод зменшення залишкової вартості 
метод зменшення  

залишку метод прискореного зменшення залишкової вартості 

кумулятивний метод метод суми одиниць 
продукції виробничий метод 

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9, 10] 
 
І міжнародні, і національні стандарти обліку не розподіляють 

нематеріальні активи за термінами корисного використання (на 
відміну від Податкового кодексу України), проте містять чіткі 
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вимоги до встановлення цих термінів (рис. 2). Дані, наведені на 
рис. 2, свідчать, що МСБО 38 містить деталізованіший і ґрунто-
вніший підхід до визначення строків корисної експлуатації не-
матеріальних активів. 

 

 

Рис. 4. Критерії, що впливають на визначення строку  
корисного використання нематеріальних активів 

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9, 10] 
 
З урахуванням проведеного порівняльного огляду та беручи 

до уваги погляди вітчизняних науковців [11–17] з цього питання, 
окреслимо основні переваги міжнародних стандартів порівняно з 
вітчизняними. Так, при відносній свободі у розподілі нематеріаль-
них активів за класами, закріплено детальніший і узагальнюючий 
їх опис по відношення до строку корисного використання та міс-

м  П(С)БО 8 

строки корисного 
використання подібних 

активів 

моральний знос, що 
передбачається 

правові або інші 
подібні обмеження 
щодо строків його 
використання 

очікуваний спосіб 
використання 

нематеріального 
активу підприємством 

залежність строку 
корисного 

використання 
нематеріального 
активу від строку 

корисного 
використання  
інших активів 
підприємства 

МСБО 38 

очікуване використання активу суб'єктом господарювання 
та спроможність іншої групи управлінського персоналу 

ефективно управляти активом 

життєві цикли типових продуктів для активу та відкриту 
інформацію щодо оцінок строків корисної експлуатації 

подібних активів, що їх використовують у подібний спосіб 

технічний, технологічний, комерційний та інші види зносу 

стабільність галузі, в якій функціонує актив,  
та зміни ринкового попиту на обсяг продуктів чи послуг  

від цього активу 

очікувані дії конкурентів або потенційних конкурентів 

рівень видатків на обслуговування, необхідного для 
отримання очікуваних майбутніх економічних вигід від 
активу, та здатність і намір суб'єкта господарювання 

досягти такого рівня 

період контролю над активом та юридичні або подібні до 
них обмеження використання активу, такі як дати 

закінчення строку пов’язаних з ним угод про оренду 

залежність строку корисної експлуатації активу від строку 
корисної експлуатації інших активів 
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ця створення (внутрішньо генеровані чи придбані). До того ж 
міжнародні стандарти демонструють різні критерії оцінки залеж-
но від ситуації, конкретизують чинники визначення терміну ко-
рисного використання, дають детальніший опис багатьох ключо-
вих положень (наприклад проблематиці ідентифікації) і дають 
розгорнутіший опис розкриття інформації у примітках до фінан-
сової звітності.  

Узагальнюючи думки вітчизняних науковців [11, 18, 19], виді-
лимо основні проблеми в нормативно-правовому регулюванні 
нематеріальних активів підприємств: 

1) неоднозначне розуміння економічної природи та юридич-
ного змісту нематеріальних активів як результат недостатньої ро-
зробленості понятійного апарату; 

2) брак у вітчизняних і міжнародних стандартах гнучких 
підходів у визначенні критеріїв визнання нематеріальних активів 
і, як наслідок, складність їхньої ідентифікації; 

3) відсутність в нормативних актах дієвої та сучасної мето-
дики оцінки нематеріальних активів, що призводить до занижен-
ня їхньої вартості, або взагалі невизнання об’єктів у складі нема-
теріальних активів. 

Розвиваючи останнє твердження, підкреслимо, що проблемно-
дискусійним питанням, яке не знаходить рішення в нормативній 
базі, є як загальноекономічний, так і обліковий аспекти такого 
поняття, як інтелектуальний капітал підприємства та його взає-
мозв’язок з нематеріальними активами. Хоча, згадка про окремі 
його елементи міститься в облікових стандартах. Так, і в націо-
нальних, і в міжнародних стандартах підкреслюється, що людсь-
кі, клієнтські активи не відповідають критеріям визнання активу і 
не підлягають відображенню у звітності (рис. 3). 

Враховуючи думки вітчизняних дослідників [14; 16; 19], мож-
ливими перспективними напрямами вдосконалення нормативно-
правової бази обліку нематеріальних активів можуть бути: 

1) подальша гармонізація бухгалтерського обліку нематеріа-
льних активів в Україні зі світовим; 

2) постійне оновлення законодавства, що регулює захист ви-
нахідницьких, авторських, ліцензійних прав; відповідно до су-
часних викликів; 

3) систематизація існуючої нормативної бази чи навіть уза-
гальнення окремих нормативно-правових актів з питань інтелек-
туальної власності у єдиний комплексний нормативний доку-
мент, беручи до уваги досвід розвинених країн (наприклад, 
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дослідницький кодекс чи концепція управління нематеріальними 
активами);  

4) удосконалення облікових процедур з нематеріальними ак-
тивами через більш досконале законодавче регулювання таких 
аспектів, як оцінка їхньої вартості, контроль ефективності вико-
ристання тощо. 

 

 

Рис. 5. Підходи до людської та клієнтської складової  
інтелектуального капіталу у вітчизняних і міжнародних стандартах 

Джерело: узагальнено автором за джерелами [9, 10]. 

 
До того ж, перспективним і вкрай необхідним напрямом є 

приділення уваги на законодавчому рівні нематеріальним акти-
вам, які на сьогодні не знаходять відображення в обліковій сис-
темі, але мають визначальний вплив на ринкову вартість 
суб’єктів господарювання. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Таким чином, перенесення акценту зі сфери матеріа-
льного виробництва у сферу управління інформацією та сучас-
ними технологіями створює умови для активного використання 
суб’єктами господарювання нематеріальних активів. 

Складність і багатоманітність нематеріальних активів як 
об’єктів бухгалтерського обліку потребує підвищеної уваги до 
проблематики їх нормативно-правового забезпечення. До того ж 

 
ПСБО 8 МСБО 38 

Не визнаються нематеріальним 
активом, а підлягають відображенню у 
складі витрат того звітного періоду, в 
якому вони були здійснені (п. 9): 

1) Витрати на дослідження; 
2) Витрати на підготовку та 

перепідготовку кадрів; 
3) Витрати на рекламу та просування 

продукції на ринку; 
4) Витрати на підвищення ділової 

репутації підприємства, витрати на 
створення торгових марок (товарних 
знаків). 

Суб’єкт господарювання не має 
достатнього контролю над очікуваними 
економічними вигодами, отримуваними 
від групи кваліфікованих працівників і 
від навчання, щоб вважати ці об’єкти 
нематеріальними активами (п.15). 
Суб’єкт господарювання не може 
розглядати портфель клієнтів, частку 
ринку, взаємовідносини з клієнтами та 
їхню лояльність як такі, що відповідають 
визначенню нематеріальних активів  
(п. 16). 
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важливим є і законодавство щодо захисту прав інтелектуальної 
власності, що є тісно пов’язаним з інноваційною діяльністю 
суб’єктів господарювання. 

Однак, недосконалість правової бази створює ситуацію непо-
вного відображення (або відображення за заниженою вартістю) 
нематеріальних активів у фінансовій звітності підприємств. Уз-
годження нормативно-правового регулювання нематеріальних 
активів із актуальними викликами сучасності (гармонізація з 
міжнародними нормативно-правовими актами, розширення спек-
тру нематеріальних активів, розробка новітньої методики оцінки 
вартості тощо) є важливим підґрунтям для удосконалення облі-
кового процесу.  

Перспективним напрямом подальших досліджень є розгляд 
нормативно-правового підґрунтя гудвілу як окремого елемента 
нематеріальних активів. 
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Regulatory and legal adjustment  
of enterprises’ intangible assets accounting:  

current state and prospects 
 

Abstract 
Research objective. The aim is to determine the current state of regulatory 
and legal adjustment of enterprises’ intangible assets accounting, detect the 
problem aspects, and formulate the proposals on possible vectors of its further 
development. 
Methodology. Based on analysis and synthesis, the author determined the 
essence of regulatory and legal adjustment, and its components. The study of 
national and international accounting standards of intangible assets used the 
methods of comparison and grouping. Method of abstract logic and information 
simulation contributed to the generalization and conclusions, and tables and 
graphs supported presentation of the research results. 
Findings. The paper systematized the regulatory framework of economic 
relations in the field of intellectual property and intangible assets accounting. 
The author examined intangible assets according to the national and 
international accounting standards. The study reviewed the current state of 
intangible assets accounting regulation and outlined directions of its 
improvement. 
Value added. Based on the study, the author defined the main shortcomings of 
the regulatory and legal adjustment that hinder the integrated approach to the 
intangible assets information in national enterprises’ accounting and reporting. 
The outlined directions of improving the regulatory framework are extremely 
important to meet the information needs of a wide range of internal and 
external users. 
Key words: intangible assets, intellectual property, regulation, accounting 
standards, valuation. 

 
 
 
 
 


