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Данный резерв назван условным, поскольку его не обязатель-
но формировать на счетах финансового учета и выделять в пуб-
личной отчетности. Его достаточно рассчитывать в системе пока-
зателей управленческого учета и раскрывать по запросам 
заинтересованных пользователей. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ 

 
У сучасній господарській практиці теоретичний рівень науко-

вого знання у сфері бухгалтерського обліку нематеріальних акти-
вів потребує оновленого підходу до вирішення питань, 
пов’язаних з предметом, методом, організацією і технікою, прин-
ципами бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Врахо-
вуючи той факт, що визначення предмета бухгалтерського обліку 
є фундаментом його теорії, в сучасних умовах предмет бухгал-
терського обліку нематеріальних активів пропонується визначати 
на двох рівнях: емпіричному та теоретичному.  

На емпіричному рівні предмет бухгалтерського обліку немате-
ріальних активів суб’єктів господарювання пропонується узгодити 
із визначеною у Законі України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» метою ведення бухгалтерського облі-
ку і складання фінансової звітності, та розуміти як інформаційно-
методичні аспекти надання користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації про нематеріальні 
активи підприємства. На теоретичному рівні предмет бухгалтерсь-
кого обліку нематеріальних активів суб’єктів господарювання 
пропонується розуміти як систему принципів вимірювання, оцін-
ки, реєстрації та узагальнення інформації про нематеріальні активи 
суб’єкта господарювання, що дозволяє виділити закономірності 
інноваційного розвитку і функціонування облікової системи підп-
риємства, орієнтованої на управління інтелектуальним капіталом. 

Метод бухгалтерського обліку нематеріальних активів для цілей 
управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання про-
понується репрезентувати як: 1) систему концепцій вартості немате-
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ріальних активів, що застосовуються під час проведення їх оцінки; 
2) методологічний інструментарій обліку нематеріальних активів; 
3) сукупність принципів, що виступають процедурними регулятива-
ми методології та методики бухгалтерського обліку нематеріальних 
активів для цілей управління інноваційним розвитком підприємства. 

Необхідність забезпечення концепції збереження капіталу у 
процесі його кругообороту за окремими фазами розширеного від-
творення є передумовою виникнення теорії подвійного запису. За 
такого підходу, для потреб бухгалтерського обліку нематеріальні 
активи та інтелектуальний капітал слід вважати рівнозначними та 
взаємозамінними, тотожними поняттями, які виникають залежно 
від фази кругообороту авансованого капіталу у права інтелектуа-
льної власності та потребують подвійної фіксації прояву свого 
кругообороту: в активі — у формі нематеріальних активів і в па-
сиві — у формі інтелектуального капіталу як складової частини 
власного капіталу підприємства. 

Пропонується розрізняти принципи бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів і принципи організації бухгалтерського 
обліку нематеріальних активів. З урахуванням статичної та дина-
мічної теорій балансоведення, принципи бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів пропонується об’єднати у три групи: 
1) принципи, що пов’язані з суб’єктом, від імені котрого ведеться 
облік (самостійність, безперервність діяльності); 2) принципи, що 
пов’язані з організацією системи обліку (цілісність, відносність, 
доповнюваність); 3) принципи, що пов’язані з веденням обліку 
(реєстрація, консерватизм).  

В основу принципів організації бухгалтерського обліку нема-
теріальних активів пропонується покласти такі принципи: прин-
цип розподілу праці; принцип локалізації інформації; принцип 
колації; принцип дієвості бухгалтерії; принцип методологічної 
незалежності; принцип психологічного клімату. Набір наведених 
принципів дозволить здійснити перехід від традиційного до раці-
онального способів осмислення господарських операцій з нема-
теріальними активами з метою наукового управління нематеріа-
льними активами підприємства. 

Детальний розгляд ПСБО 8 «Нематеріальні активи» показав, 
що цей стандарт поєднує у собі окремі елементи статичної та ди-
намічної теорії бухгалтерського обліку, у результаті чого відбува-
ється змішення понять і нормативних конструкцій. У результаті 
цього стаття «Нематеріальні активи», що відображається у фінан-
совій звітності, не дозволяє оцінити ні майновий стан, ні іннова-
ційні процеси на підприємстві, ні його інтелектуальний потенціал. 
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Для надання повної та достовірної інформації про нематеріа-
льні активи підприємства користувачам фінансової звітності для 
прийняття рішень, НМА пропонується класифікувати з ураху-
ванням джерел формування інтелектуального капіталу та перспе-
ктив приросту ринкової цінності підприємства: нематеріальні ак-
тиви, придбані (отримані) у формі майнових прав; нематеріальні 
активи, придбані (отримані) у формі прав інтелектуальної влас-
ності; нематеріальні активи, створені у процесі наукових дослі-
джень і розробки; нематеріальні активи, створені відносинами з 
клієнтами; нематеріальні активи, створені персоналом. Запропо-
нована класифікація нематеріальних активів ґрунтується на перс-
пективах збалансованої системи показників як найефективнішого 
інструмента сучасного управління підприємством (BSC — 
Balanced Score Cards), що включає чотири складові: фінанси, клі-
єнти, внутрішні бізнес-процеси, персонал. 

Для потреб фінансового обліку, джерела походження немате-
ріальних активів (формування інтелектуального капіталу) запро-
поновано класифікувати таким чином: майнові права (права на 
майно), що охороняються ліцензіями; права інтелектуальної вла-
сності, що охороняються патентами та авторськими договорами; 
права власності на нематеріальні переваги, створені у процесі ін-
телектуального виробництва. 
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ЗАПАСИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

 
Розвиток і реформування економічних відносин в Україні ви-

сувають нові вимоги до бухгалтерського обліку як до способу 
контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Ви-
робничі запаси — це предмети праці, які знаходяться на складах 
суб’єкта господарювання, ще не приймали участь у процесі ви-
робництва і призначені для забезпечення його безперервності. 

До виробничих запасів відносять сировину, основні та допомі-
жні матеріали, покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, 
паливо, тару й тарні матеріали, запасні частини та ін. Важливим 
фактором є те, що питома вага витрат виробничих запасів у біль-
шості підприємств становить 70 — 90 % собівартості продукції.  


