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Законодавством України визначено, що питання організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника 

(власників) або уповноваженого органу (посадової особи) [1, ст.8, п.2]. “Під 

організацією бухгалтерського обліку розуміється сукупність дій зі створення 

цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення рівня її 

організованості, функціонування якої спрямоване на забезпечення 

інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір 

форм організації та формування матеріального й інформаційного забезпечення 

облікового процесу” [2, с. 6]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації 

бухгалтерського обліку досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними 

вченими, серед них Р.Ентоні, Ф.Беста, М.Г.Бєлов, Ф.Ф.Бутинець, Н.Р.Вейцман, 

П.Гарньє, М.В.Дембінський, В.С.Єфремов, В.П.Завгородній та ін. Однак, 

недостатньої уваги приділено питанню організації бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів. 

Виклад основного матеріалу. Раціональна організація облікового 

процесу операцій з нематеріальними активами сприяє підвищенню 

ефективності управління шляхом формування достовірних інформаційних 

потоків та прогнозованих майбутніх прибутків. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві включає три 

взаємопов’язані напрями: методичний, технологічний та організаційний [3, с. 

77]. Методичний (передбачає вибір серед існуючих і законодавчо закріплених 

варіантів саме таких методів, які є найбільш прийнятними для конкретного 

підприємства) і технологічний (вибір оптимальної форми ведення 

бухгалтерського обліку, що найбільш повно відповідає галузі та масштабу 

діяльності підприємства, та вирішення інших технічних питань) напрями 

передбачають організацію облікового процесу, організаційний – організацію 

роботи облікового персоналу. 

Необхідно підкреслити, що облікові процеси нематеріальних активів 

насамперед передбачають формальне відображення справедливої оцінки на 

основі документованих дій у реальному часі. А це передбачає створення 

відповідної облікової політики, здатної найбільш адекватно висвітлити підходи 

до аналітичного вирішення проблемних питань, пов’язаних з обліком 

нематеріальних активів. 

Процес розробки облікової політики щодо нематеріальних активів 

пропонується представити як комплекс дій, пов’язаних з імітацією наступних 

подій: 

1. Подія встановлення елемента відповідності існуючого об’єкта обліку 

до класу нематеріальних активів. Подія визнання об’єкта як нематеріального 
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активу має засвідчити факт його незалежного існування у чітко встановленій 

фізичній або іншій формі, а також підтвердження витрат, що відносяться до 

нього. Формально нематеріальний актив може бути ідентифікований внаслідок 

проведення власних розробок, або ж бути отриманим зовні. У випадку 

проведення науково-дослідних робіт факт існування нематеріальних активів 

може бути підтвердженим відповідними документами, що засвідчують 

юридичне право на володіння ним: авторське право, патент, свідоцтво та ін. У 

випадку визнання нематеріального активу, що не є результатом власної 

розробки виникає питання підтвердження достовірності операції по його 

надходженню. В обох випадках, визнання активу має бути зафіксоване у 

реальному часі конкретною датою, що дасть змогу власнику більш точно 

визначити розмір можливої вигоди, отриманої від його цінності шляхом 

майбутніх операцій оренди, продажу, обміну, передачі прав на володіння та ін. 

Подія визнання нематеріальних активів безпосередньо пов’язана з 

фактичним визнанням витрат, пов’язаних з їх створенням та придбанням. 

Особливо це стосується тих активів, що створені працівниками господарства. 

При оцінці науково-дослідних робіт особливо важливим є процес 

акумулювання витрат під конкретний проект на виділеному рахунку, що у разі 

позитивного результату дозволить підтвердити їх належність до конкретного 

нематеріального активу, у протилежному ж випадку такі витрати будуть 

віднесені до витрат поточного періоду. 

Процес визнання витрат невід’ємно пов’язаний із процесом 

фінансування, який формально буде ототожнюватись з моментом надходження 

коштів для проведення науково-дослідних робіт у межах конкретного проекту. 

2. Подія визначення справедливої вартості об’єкта віднесеного до класу 

нематеріальних активів з метою постановки і проведення обліку. Процес 

постановки на балансовий облік нематеріальних активів передбачає визначення 

первісної вартості, до суми якої входять основні витрати регламентовані 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Проте існує можливість переоцінки 
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балансової вартості відповідно до справедливої вартості нематеріальних 

активів. У такому разі виникають деякі ускладнення: 

- по-перше, процедура справедливої оцінки пов’язана з визначенням 

ринкової вартості конкретного нематеріального активу, що передбачає 

існування ринку активів і можливістю оцінити створений нематеріальний актив 

за попередніми аналогами; 

- по-друге, аналітично результати справедливої оцінки можуть бути 

отримані на будь-якому етапі науково-дослідних робіт. 

3. Подія визначення імовірності отримання майбутньої вигоди від 

нематеріальних активів. Подія, що пов’язує в собі виконання процедур 

визначення майбутнього доходу від володіння нематеріальними активами. У 

даному випадку мова йде не про вартість активу, а про той ефект, який буде 

мати власник у майбутні періоди. Вигода, яку ми пов’язуємо з нематеріальними 

активами, може включати складові: 1) вигода, що отримується в результаті 

використання активу; 2) вигода, яка отримується від володіння активом, як 

частка або відсоток оціненої вартості. У першому випадку, вигода 

ототожнюється з доходами отриманими від цінності самого активу. У другому 

випадку вигода обчислюється як платіж – відсоток від володіння правами на 

конкретний нематеріальний актив, що надає власнику право розробляти дієві 

механізми щодо гарантування внутрішньої економічної безпеки. 

4. Подія виконання контрольних процедур над нематеріальними 

активами. Ця подія передбачає систему контролю за використанням 

нематеріальних активів, яка має включати етапи: 1) проведення інвентаризації 

всіх існуючих та постановку на облік неврахованих нематеріальних активів; 2) 

відслідковування платежів роялті з прогнозуванням витрат та доходів, що вони 

утворюють; 3) створення та підтримка патентної служби для забезпечення 

механізмів підтримки надання прав власності; 4) проведення ринкового 

оцінювання об’єктів, що можуть бути віднесені до нематеріальних активів, з 

можливим прогнозом доходу від їх цінності. 
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Нормальна облікова робота окремого підприємства в цілому можлива 

тільки за умови, що необхідна інформація, будь-який документ можуть бути 

швидко знайдені. Це свідчить про необхідність організації на підприємствах 

електронного документообігу. На сьогодні немає чіткої термінології стосовно 

комп’ютерного документообігу. Часто під комп’ютерним документообігом 

розуміють саму комп’ютерну систему управління документами. Але це різні 

поняття. Під документообігом ми повинні розуміти рух документів від моменту 

складання на конкретному підприємстві, або одержання від інших підприємств, 

до здачі після їх опрацювання та систематизації. Для узагальнюючого 

макрообігу під рухом документів у комп’ютерній бухгалтерії потрібно розуміти 

не фізичне переміщення електронних документів, тому що вони зберігаються в 

базі даних, а передачу прав на їх використання з повідомленням користувачів і 

контролем виконання. 

Облікова інформація містить майже всі відомості про діяльність 

підприємства, тому часто вона є об’єктом уваги конкурентів. З метою 

запобігання розголосу змісту такої інформації пропонуємо вжити ряд заходів, 

які б підвищували відповідальність працівників за розголошення такої 

інформації третім особам. Насамперед інформацію, крім фінансової звітності, 

яка повинна оприлюднюватися, слід кваліфікувати як комерційну таємницю 

підприємства. Для цього підприємство повинно: юридично закріпити за собою 

право на комерційну таємницю, тобто в статуті підприємства повинно бути 

зафіксовано таке право; визначити обсяг та склад відомостей, що складають 

комерційну таємницю; організувати її захист.  

Проблема захисту та безпеки статистичних даних полягає в забезпеченні 

всього комплексу організаційно-технічних, організаційно-режимних заходів та 

кадрової роботи, що спрямована на збереження комерційної таємниці та 

належного контролю роботи працівників обліку. Для підвищення якості 

підготовки інформації у зв’язку з безліччю нормативних актів, варто було б 

прийняти єдиний Обліковий Кодекс і створити на підприємствах електронний 
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документообіг з обов’язковою сертифікацією програмного забезпечення для 

ведення обліку на окремих підприємствах. 

Відображення нематеріальних активів, як особливого виду об'єкта 

бухгалтерського обліку, повинно бути забезпечено документацією, яка б 

враховувала специфічні ознаки кожного з таких об'єктів. Раціональна 

організація носіїв облікової інформації має вплив на прийняття управлінських 

рішень та проведення економічного аналізу діяльності підприємства. 

Обліковий процес відображення прав інтелектуальної власності передбачає 

насамперед вибір форм первинної документації та технологію оброблення 

даних по цих об'єктах. 

Питання документального оформлення наявності і руху нематеріальних 

активів розглянуто у низці праць вчених-економістів, висвітлено пропозиції 

щодо запровадження нових бланків документів, вдосконалення існуючих та 

використання комплексних форм для відображення об'єктів права 

інтелектуальної власності. Зокрема, у працях І.А. Бігдан, С.Й.Сажинця, 

В.В.Пастушкової, Л.А.Крятової пропонується використання самостійно 

розроблених та уніфікованих документів [4, 5, 6], І.Жураковська рекомендує 

вдосконалення існуючих форм первинних документів, зокрема зміни та 

скорочення реквізитів [7], Л.М.Котенко, Т.В.Польова пропонують 

використання комплексних первинних документів та реєстрів [8]. 

На підприємствах, незалежно від форми власності, всі господарські 

операції з нематеріальними активами охоплюються документуванням. До 

складу первинних документів входять договори на придбання об'єктів 

нематеріальних активів; акт введення в господарський оборот об'єкта права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма НА-

1); технічна документація (технічний паспорт); науково-технічна документація 

(ліцензійний договір, авторський договір, патент і т. п.);  інвентарна картка з 

обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів 

(типова форма НА-2); акт вибуття (ліквідації)  об'єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів (типова форма НА-3); інвентарний 
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опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів 

(типова форма НА-4); податкова накладна з ПДВ. Обліковими  регістрами 

бухгалтерського обліку НМА є відомість 4.3,  ж/о №4, Книга Головна, 

оборотно-сальдові відомості по рахунку 12 «Нематеріальні активи».  

Документи, які використовують для операцій з об’єктами нематеріальних 

активів, пропонується згрупувати за трьома видами: 

1) документи, які підтверджують права власності на об’єкти 

інтелектуальної власності (патенти, свідоцтва); 

2) документи, які відображають передачу прав користування об’єктами 

нематеріальних активів (ліцензійні договори); 

3) документи, які характеризують рух об’єктів нематеріальних активів на 

підприємстві (надходження, вибуття). 

Для обліку наявності та руху нематеріальних активів застосовують типові 

форми первинного обліку, заповнення яких регламентується Порядком 

застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів [9]. Крім типових форм первинних 

документів також використовують форми первинної облікової документації 

щодо обліку об'єктів права інтелектуальної власності [10], заповнення яких 

передбачено в підрозділах з питань інтелектуальної власності для оперативного 

обліку таких об'єктів. Необхідно зауважити, що Порядок застосування типових 

форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів лише частково вирішує питання відображення в обліку 

"невідчутних" активів і фактично є дублюванням первинної документації з 

обліку основних засобів. Проте, первинна документація щодо об'єктів повинна 

вестись стосовно груп нематеріальних активів та відображати специфіку 

кожного об'єкта. 

Проведений аналіз форм первинної документації за їх сутністю та 

змістом показав, що вони повною мірою не відповідають обліковим завданням, 

зокрема виникають сумніви в доцільності складання інвентарної картки форми 

№ НА-2, оскільки об'єкт нематеріальних активів надходить в господарський 
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обіг на основі підтверджувальних документів права власності (або 

користування) на об'єкт, а факт надходження цих об'єктів оформляють актом 

введення в господарський обіг об'єкта права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів (форма № НА-1). Виходячи з цього, бачимо 

дублювання інформації в цих документах, що не сприяє спрощенню 

формування облікових відомостей.  

Вважаємо, що аналітичний облік об'єктів нематеріальних активів 

доцільно та достатньо вести по оформлених актах, складених за окремими 

групами нематеріальних активів стосовно субрахунків до рахунку 12 

"Нематеріальні активи". Тобто пропонується надходження об'єктів права 

інтелектуальної власності оформляти не уніфікованим документом, а 

конкретизувати, тобто замінити одну форму № НА-1 на декілька форм, які б 

відображали інформацію за групами нематеріальних активів. Для цілей 

аналітичного розкриття інформації доцільним є оформлення "Аналітичної 

картки обліку руху об'єкта нематеріальних активів" на підставі актів про 

приймання/списання нематеріальних активів щодо кожного об'єкта. 

З метою дотримання коректності пропонуємо замінити назву форми НА-3 

"Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів" на "Акт списання об'єкта права інтелектуальної 

власності", оскільки термін "ліквідація" можна застосовувати лише до об'єктів, 

що мають матеріальну форму вираження. 

Варто зауважити, що загалом первинні документи для обліку операцій з 

нематеріальними активами розроблені тільки для таких їх видів, як об’єкти 

права інтелектуальної власності. Для обліку інших видів нематеріальних 

активів на підприємствах використовують типові форми з обліку основних 

засобів. Вдосконалення первинного обліку нематеріальних активів повинно 

відбуватись у напрямках посилення змістового навантаження під час 

розроблення конкретної форми з метою забезпечити відображення всіх 

особливостей кожного об'єкта інтелектуального виробництва. Використання 

раціональних форм первинних документів сприятиме оперативності прийняття 
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управлінських рішень, отриманню необхідних даних для управлінського обліку 

та економічного аналізу, впливатиме на достовірність оцінки об'єктів 

нематеріальних активів. 

        Термін «нематеріальні активи» у вітчизняній практиці з’явився з 1988 

року, коли почали стрімко створюватися спільні підприємства. Це в основному 

були вкладення іноземних інвесторів до статутного капіталу українських 

підприємств, але вони не знаходили відображення у балансах у зв’язку з 

відсутністю поняття «інтелектуальної власності». При цьому усі витрати цього 

напрямку відносилися на витрати майбутніх періодів, а потім списувались на 

собівартість виробленої продукції. 

Першим документом, який регулював правові відносини у сфері 

інтелектуальної власності та визначав поняття об’єктів прав інтелектуальної 

власності був прийнятий у 1991 році Закон України «Про власність», завдяки 

чому з’явилась можливість визнати нематеріальні активи об’єктами 

бухгалтерського обліку. У 1993 році прийнято ряд законодавчих актів про 

охорону прав інтелектуальної власності: «Про охорону прав на сорти рослин», 

«Про науково-технічну інформацію», «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

З 1994 року, згідно Указу Президента України від 11.06.1998 № 615/1998 

«Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу», Україна обрала курс 

на розвиток національної економіки за інноваційною моделлю. Обрання такого 

курсу означало, що головним джерелом економічного зростання країни мають 

стати нові наукові знання та процеси їх розширеного продукування і 

комерційного використання. 

Законодавче регулювання правовідносин по різних об'єктах 

інтелектуальної власності є однією з умов здійснення державної інноваційної 

діяльності. Розвиток інноваційної складової конкурентних переваг і 

вдосконалення процесу виробництва на підприємствах різних видів 

економічної діяльності, які пов’язані з розширенням і вдосконаленням видів 

нематеріальних активів, зумовлюють необхідність внесення змін до 
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нормативно-правової бази, що регулює облік операцій з нематеріальними 

активами. 

Аналіз чинного законодавства у сфері нематеріальних активів (табл.2.4), 

а також порівняння його із зарубіжними підходами і тенденціями в цій сфері 

дозволяють сформулювати наступну сукупність проблем в діючому в Україні 

механізмі регулювання економічних відносин, пов’язаних з нематеріальними 

активами. 

 

Таблиця 2.4 

Перелік основних чинних нормативних документів, що регулюють 

операції з нематеріальними активами та їх облік на вітчизняних підприємствах 

№ 
п/п Назва документу 

Рік 
затверд-
ження 

(у хроно-
логічному 
порядку) 

Правове поле 

1. 
Закон України «Про авторське право і 
суміжні права», затверджений Верховною 
Радою України [11] 

1993 
регулює особисті немайнові права і майнові права авторів 
та їх правонаступників, пов'язані із створенням та 
використанням творів науки, літератури і мистецтва - 
авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і 
відеограм та організацій мовлення - суміжні права 

2. 
Закон України «Про охорону прав на 
сорти рослин», затверджений Верховною 
Радою України [12] 

1993 
 
 

регулює майнові і особисті немайнові відносини, що 
виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом 
прав інтелектуальної власності на сорти рослин 

3. 
Закон України «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», затверджений 
Верховною Радою [13] 

1993 

зазначає, що обсяг правової охорони визначається 
формулою винаходу (корисної моделі). Пріоритет, 
авторство і право власності на винахід засвідчуються 
патентом. Використанням винаходу (корисної моделі) 
визнається: виготовлення продукту із застосуванням 
запатентованого винаходу (корисної  моделі); застосування 
процесу, що охороняється патентом 

4. 
Закон України «Про охорону прав на 
промислові зразки», затверджений 
Верховною Радою України [14] 

1993 

Встановлює, що об'єктом промислового зразка може 
бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, 
які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і 
призначені для задоволення естетичних та ергономічних 
потреб. Право власності на промисловий зразок 
засвідчується патентом. Використанням промислового 
зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням 
запатентованого промислового зразка 

5. 
Закон України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг», затверджений 
Верховною Радою України [15] 

1993 
регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і 
здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в 
Україні 

6. 
Закон України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних 
системах» , затверджений Верховною 
Радою України [16] 

1994 

Дається визначення інформаційної (автоматизованої) 
системи як організаційно-технічної системи, в якій 
реалізується технологія обробки інформації з 
використанням технічних і програмних засобів. Об'єктами 
захисту в системі є інформація, що обробляється в ній, та 
програмне забезпечення, яке призначено для обробки цієї 
інформації 

7. 

Інструкція по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів 
і документів та розрахунків, затверджена 
Мінфін [17] 

1994 

Визначає, що основними завданнями інвентаризації є: а) 
виявлення  фактичної наявності … нематеріальних активів 
…в натурі; б) установлення лишку або нестачі цінностей і 
коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними 
бухгалтерського обліку 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3792-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3792-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3689-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/3689-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/80/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/80/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/80/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0202-94
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0202-94
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0202-94
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0202-94
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8. 
Порядок експертної оцінки 
нематеріальних активів, затверджений 
наказом Фонду державного майна [18] 

1995 

У п.2.: Експертна оцінка нематеріальних активів 
відповідно до цього Порядку проводиться щодо об'єктів 
приватизації, у разі створення на їх основі  акціонерних  
товариств; п.3:Експертній оцінці згідно з цим Порядком 
підлягають нематеріальні активи, не відображені в балансі 
підприємства; п.8: До нематеріальних активів належать: … 
п.8.8 - Право власності на базу даних; п.8.9. - Право 
власності на науково-технічну інформацію; п.10.1 - 
Економічні вигоди від користування монопольним 
положенням ринку; п.10.2. - Права на використання 
економічних та інших привілей 

9. 
Закон України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», затверд-
жений Верховною Радою України [19] 

1996 
визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і 
споживачів від недобросовісної конкуренції; спрямований 
на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших 
чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні 
господарської діяльності в умовах ринкових відносин 

10. 
Закон України «Про охорону прав на 
топографії інтегральних мікросхем», 
затверджений Верховною Радою [20] 

1997 
регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і 
здійсненням права власності на топографії інтегральних 
мікросхем в Україні 
 
 

11. 

Інструкція про порядок обліку, зберігання 
і використання документів, справ, видань 
та інших матеріальних носіїв інформації, 
які містять службову інформацію, 
затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України [21] 
 

1998 

забороняє співробітникам (виконавцям), допущеним до 
роботи з документами з грифом "Для службового 
користування", повідомляти усно або письмово будь-кому 
відомості,  що містяться у цих документах, якщо це не 
викликано службовою потребою 

12. 
Закон України «Про охорону прав на 
зазначення походження товарів», 
затверджений Верховною Радою [22] 

1999 
визначає правові засади охорони прав на зазначення 
походження товарів в Україні та регулює відносини, що 
виникають у зв'язку з їх набуттям, використанням та 
захистом 

13. 
Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», 
затверджений Верховною Радою [1] 

1999 
Визначає термін активи у такому значенні: активи - 

ресурси, контрольовані підприємством у результаті 
минулих подій, використання яких, як очікується, приведе 
до отримання економічних вигод у майбутньому 

14. 
Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 8 "Нематеріальні активи" (із 
змінами), затверджене наказом Мінфін 
України [23] 

1999 

Визначає термін нематеріальний актив як немонетарний 
актив, який не має матеріальної  форми  та може бути 
ідентифікований.  

У п.25 зазначає: нематеріальні активи з невизначеним 
строком корисного використання амортизації не 
підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним 
строком корисного використання належать ті, щодо яких 
підприємством (у розпорядчому акті) не визначено 
обмеження строку, протягом якого очікується збільшення 
грошових коштів (чи їх еквівалентів) від  використання 
таких нематеріальних активів 

15. 

Інструкція про застосування Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, 
затверджена Мінфін України (із змінами) 
[24] 

1999 

Встановлює, що на рахунках класу 1 узагальнюється 
інформація про наявність і рух необоротних активів, 
належних підприємству на праві власності. За дебетом 
рахунку 12 "Нематеріальні  активи" відображається 
придбання або отримання нематеріальних активів, які 
обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки 
таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, 
безоплатної передачі або неможливості отримання 
підприємством надалі економічних вигод від його 
використання та сума уцінки нематеріальних активів 

16. 
Примітки до річної фінансової звітності 
(форма №5), затверджені наказом Мінфін 
[25] 

2000 
У частині І розкривають інформацію про рух, 

переоцінку, нарахування амортизації та зменшення 
корисності нематеріальних активів за групами, 
визначеними ПСБО 8 плюс інформація про гудвіл  

17. 
Закон України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності», 
затверджений Верховною Радою України 
[26] 

2000 
У п.5 ст.9 зазначає: «видобування корисних копалин із 

родовищ, що мають загальнодержавне значення …» 
виключено із переліку видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, на підставі Закону N 4196-VI від 
20.12.2011 

18. 
Закон України «Про захист економічної 
конкуренції», затверджений Верховною 
Радою України [27] 

2001 
визначає правові засади підтримки та захисту економічної 
конкуренції, обмеження монополізму в господарській 
діяльності і спрямований на забезпечення ефективного 
функціонування економіки України на основі розвитку 
конкурентних відносин 

19. 
Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», затверджений 
Верховною Радою України [28] 

2001 

У цьому Законі майном, яке може оцінюватися, 
вважаються … нематеріальні активи, в тому числі об'єкти 
права інтелектуальної власності; майновими правами, які 
можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з 
майном, відмінні від права власності, у тому числі права, 
які є складовими частинами права власності (права  

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0292-95
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0292-95
http://zakon.rada.gov.ua/go/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/752-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/752-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0904-00
http://zakon.rada.gov.ua/go/1775-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1775-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14


 12 

володіння, розпорядження, користування)  

20. Цивільний кодекс України, затверджений 
Верховною Радою [29] 2003 

Глава 32. Право користування чужим майном - може 
бути встановлене щодо земельної ділянки, інших 
природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого 
нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб. 

Книга 4. Право інтелектуальної власності (гл.35-46) 
визначає захист прав за такими групами: гл.36 – на 
літературний, художній та інший твір; гл.37 – на виконання, 
фонограму, відеограму та програму (передачу) організації 
мовлення; гл.38 – на наукове відкриття; гл.39 – на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок; гл.40 – на 
компонування інтегральної мікросхеми; гл.41 – на 
раціоналізаторську пропозицію; гл.42 – на сорт рослин, 
породу тварин; гл.43 – на комерційне найменування; гл.44 – 
на торговельну марку; гл.45 – на географічне зазначення; 
гл.46 – на комерційну таємницю 

21. Господарський кодекс України, 
затверджений Верховною Радою [30] 2003 

Глава 15. Використання природних ресурсів у сфері 
господарювання – регулює наявність права експлуатувати 
корисні властивості наданих природних ресурсів; 
використовувати для господарських потреб корисні 
копалини, що знаходяться на наданій земельній ділянці; 
одержувати доходи від результатів господарської 
діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів. 
Господарська діяльність здійснюється на підставі 
спеціальних дозволів (рішень). 

Глава 16. Використання у господарській діяльності 
прав інтелектуальної власності (ст.154-162) - визнає 
об’єктами прав інтелектуальної власності у сфері 
господарювання: винаходи та корисні моделі; промислові 
зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) 
найменування; географічне зазначення; комерційна 
таємниця; комп’ютерні програми 

 
 

22. 
Національний стандарт оцінки №1 
"Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав", затверджений постановою Кабміну 
[31] 

2003 

Вживає такі поняття: «об'єкти оцінки у нематеріальній 
формі» - об'єкти  оцінки, які не існують у матеріальній 
формі, але дають змогу отримувати певну економічну 
вигоду. До об'єктів у нематеріальній формі належать 
фінансові інтереси, а також інші майнові права; 
«ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав» - 
встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним 
вихідним даним та інформації про нього; «спеціалізоване 
майно» - майно, що, як правило, не буває самостійним 
об'єктом продажу на ринку і має найбільшу корисність та 
цінність у складі цілісного майнового комплексу. 

У п.33 зазначає: оцінка майна з метою відображення її 
результатів у бухгалтерському обліку проводиться з 
урахуванням того, що: справедлива вартість активу 
дорівнює його ринковій вартості; справедлива вартість 
активу, який може бути віднесено до спеціалізованого 
майна, дорівнює його залишковій вартості заміщення 
(відтворення). Результати проведення оцінки активів для 
цілей бухгалтерського обліку вважаються їх переоціненою 
вартістю 

23. 

Порядок застосування типових форм 
первинного обліку об’єктів права 
інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів, затверджений 
наказом Мінфін [9] 

2004 

Затверджує типові форми первинного обліку: НА-1 "Акт 
введення в господарський оборот об'єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"; 
НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"; 
НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"; 
НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" 

24. 

Інструкція щодо заповнення форм 
первинної облікової документації з обліку 
об'єктів права інтелектуальної власності 
(винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, компонувань 
(топографій) інтегральних мікросхем і 
раціоналізаторських пропозицій, 
затверджена Держкомстатом [10] 

2004 

Встановлює перелік форм первинної облікової 
документації: Форма ІВ-1 «Журнал реєстрації заявок на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що 
подані в Україні»; Форма ІВ-2 «Журнал реєстрації заявок на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що 
подані до компетентних органів іноземних держав»; Форма 
ІВ-3 «Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) 
інтегральних мікросхем»; Форма ІВ-4 «Журнал реєстрації 
раціоналізаторських пропозицій»; Форма ІВ-5 «Заява про 
раціоналізаторську пропозицію»; Форма ІВ-6 «Акт про 
використання об'єкта права інтелектуальної власності» 

http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1054-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1054-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1054-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1054-04
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25. 
Національний стандарт N 4 "Оцінка 
майнових прав інтелектуальної 
власності", затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України [32] 

2007 

У п.25 визначає, що під час обстеження об'єкта права 
інтелектуальної власності, яке проводиться з метою його 
ідентифікації, з'ясовується наявність матеріального носія 
об'єкта та документів, що засвідчують майнові права 
інтелектуальної власності і факт видачі дозволу на 
використання об'єкта права інтелектуальної власності. До 
таких документів належать: патент; свідоцтво; договір про 
створення за замовленням і  використання  об'єкта права 
інтелектуальної власності; договір про передання 
виключних майнових прав інтелектуальної власності; 
ліцензійний договір; договір комерційної концесії; договір 
про трансфер технологій; інші договори щодо 
розпорядження майновими правами інтелектуальної 
власності; інші документи, пов'язані з ідентифікацією 
майнових прав інтелектуальної власності 

26. 
Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів, затверджені Наказом Мінфіну 
[33] 

2009 

Вказують на те, що для систематизації на рахунках 
бухгалтерського обліку інформації щодо операцій з 
нематеріальними активами, можуть застосовуватися такі 
регістри синтетичного та аналітичного обліку: журнал 4, 
відомість 4.1 і відомість 4.3, або відомість 4-м (для малих 
підприємств). У п.2.12 зазначають: «Витрати на придбання, 
створення та удосконалення об'єктів нематеріальних 
активів відображаються на субрахунку 154 "Придбання 
(створення) нематеріальних активів"; п.2.14 - об'єкт 
нематеріальних активів, отриманий в користування, 
обліковується користувачем (ліцензіатом) на 
позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із 
розміру винагороди, встановленого в договорі 

27. 
Податковий кодекс України (із змінами), 
затверджений Верховною Радою України 
[34] 

2010 

У п.14.1.120 визначає поняття «нематеріальні активи» 
у такому значенні: право власності на результати 
інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової 
власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом 
права власності (інтелектуальної власності), право 
користування майном та майновими правами платника 
податку  

28. 

План рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і 
організацій, затверджений наказом 
Мінфін України (у новій редакції) [35] 

2011 

Уточнює, що нові синтетичні рахунки можуть 
уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів 
України за відповідними клопотаннями щодо 
бухгалтерського обліку специфічних операцій. Субрахунки 
до синтетичних рахунків уводяться підприємствами 
самостійно виходячи з потреб управління, контролю, 
аналізу та звітності. Для обліку нематеріальних активів 
призначається синтетичний рахунок 12. 

 

• у вітчизняному господарському середовищі відсутня яка-небудь 

одноманітність в підходах до управління нематеріальними активами в цілому і 

інтелектуальними продуктами зокрема. У цій галузі немає ні концепції, ні 

типових методів і прийомів; 

• правовий захист нематеріальних активів далекий від вдосконалення і 

створює можливість легальної діяльності на вітчизняному ринку професійних 

"перехоплювачів" товарних знаків, від яких не захищені ні іноземні, ні 

вітчизняні власники патентів і брендів. Наприклад, товарний знак є об'єктом 

промислової власності, його юридичний захист здійснюється на основі Закону 

України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Офіційну 

реєстрацію товарних знаків (ТЗ) виконує Держпатент України. Навіть у разі 

захисту виняткових прав в Держпатенті України, по патентних суперечках 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1185-2007-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1185-2007-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/1185-2007-%D0%BF
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Антимонопольному Комітету України або в суді проблематично визначити 

збиток в результаті порушення прав на інтелектуальну власність, і тим більше 

стягнути його. 
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	Глава 32. Право користування чужим майном - може бути встановлене щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб.

