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В умовах сучасного функціонування економіки, у зв'язку з процесами економічної інтеграції в Україні проблеми
обліку необоротних активів набувають актуальності. Проте слід вказати на факт відсутності чіткого визначення каL
тегорії "необоротний активів". Для задоволення інформаційних потреб науковоLдослідних господарств щодо обліку
необоротних активів визначено категорію "необоротний актив" як " нематеріальні, нематеріальні та фінансові реL
сурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, призначені для реалізації чи використання протяL
гом терміну, що більший ніж 12 місяців чи операційний цикл за умови їх використання у виробничому процесі більше
одного разу". У економічній літературі виділяють матеріальні, нематеріальні та фінансові (монетарні та немонеL
тарні) необоротні активи. Визначено, що основні засоби є найбільш поширеним видом необоротних матеріальним
активів. У статті наведені критерії віднесення об'єктів до складу основних засобів. Досліджено порядок здійснення
капітальних інвестицій, наведена їх класифікація. Визначено, що обсяг капітальних інвестицій за останнє десятиL
ліття має позитивну динаміку. У 2020 році обсяг капітальних інвестицій склав 508217 тис. грн, що втричі перевищує
показник у 2010 р.

У статті розглянуто основні моменту віднесення об'єктів до складу нематеріальних об'єктів для цілей обліку.
Визначено, що НДГ "Агрономічне" Вінницького національного аграрного університету" та УладовоLЛюлинецька
дослідноLселекційна станція — це державні установи, що займаються науковою роботою в галузі селекції та техноL
логії вирощування сільськогосподарських культур та виробництва біоенергетичної продукції. Тому для задоволення
потреб менеджменту інформацією щодо обліку нематеріальних необоротних активів ми пропонуємо визначати
вартість гудвілу. Ці господарства мають дбати про власну ділову репутацію. Піднімати рівень наукової значущості
наукових розробок та виводити Україну на міжнародну арену із конкурентоспроможною продукцією.

In the current functioning of the economy, in connection with the processes of economic integration in Ukraine, the
problem of accounting for nonLcurrent assets becomes relevant. However, it should be noted that there is no clear definition
of the category "nonLcurrent assets". To meet the information needs of research farms on the accounting of nonLcurrent
assets, the category of "nonLcurrent asset" is defined as intangible, intangible and financial resources controlled by the
enterprise as a result of past events, intended for sale or use for more than 12 months or operating cycle provided that
they are used in the production process more than once " In the economic literature there are tangible, intangible and
financial (monetary and nonLmonetary) nonLcurrent assets. It is determined that fixed assets are the most common type
of nonLcurrent tangible assets. The article presents the criteria for classifying objects as fixed assets. The order of capital
investments is investigated, their classification is given. It is determined that the volume of capital investments over the
last decade has a positive trend. In 2020, the volume of capital investments amounted to 508,217,000 hryvnias, which is
three times more than in 2010.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасного функціонування еконо&

міки України, у зв'язку з процесами економіч&
ної інтеграції в Україні проблеми обліку необо&
ротних активів набуває актуальності. Не&
оборотні активи відіграють важливе значення
у діяльності суб'єктів господарювання всіх
форм власності. Вони беруть активну участь у
виробничому процесі підприємств. Під час фор&
мування основних макроекономічних показ&
ників використовуються різні рівні аналітики та
показники щодо наявності та руху необорот&
них активів [13]. Але виникає потреба уточнен&
ня категорії "необоротні активи" як об'єкти
бухгалтерського обліку у науково&дослідних
господарствах, а також підходи до їх класифі&
кації. Тож питання є актуальними, а тому по&
требує подальшого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій
показав, що ефективність формування і вико&
ристання ресурсного потенціалу у сільськогос&
подарських підприємствах, його вплив на
фінансові результати господарської діяльності
та ефективність виробництва сільськогоспо&
дарської продукції описали Гончарук І.В., Бра&
ніцький Ю.Ю., Томашук І.В. [2]. Основам кла&
сифікації та обліку необоротних активів при&
діляли увагу і присвятили свої праці такі нау&
ковці: Гавриловський О.С. [1], Гудзь Н.В. [3],
Майорова Т.В., Крук В.В., Шевчук Я.В. [6],
Семйон В.С. [13; 14], Сук Л.К., Сук П.Л. [15],
Хорунжак Н.М., Рогожкіна В.В. [16]. У робо&
тах даних авторів започатковано розв'язання
проблеми, їх напрацювання стали основою для
написання цієї статті.

The article considers the main points of classifying objects as intangible objects for accounting purposes. It has been
determined that NDG "Agronomichne" of Vinnytsia National Agrarian University and UladovoLLiulyntsi Research and
Selection Station of NAAS of Ukraine are state institutions engaged in scientific work in the field of selection and
technology of cultivation of crops and production of bioenergy products.

Therefore, to meet the information management needs of accounting for intangible nonLcurrent assets, we propose
to determine the value of goodwill. These farms must take care of their own business reputation. Raise the level of scientific
significance of scientific developments and bring Ukraine to the international arena with competitive products.

Ключові слова: необоротні активи, класифікація необоротних активів, бухгалтерський
облік активів, основні засоби, капітальні інвестиції, гудвіл.

Key words: non8current assets, classification of non8current assets, asset accounting, fixed assets,
capital investments, goodwill.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити визначення поняття "необо&

ротні активи" як об'єкти бухгалтерського об&
ліку у науково&дослідних господарствах,
уточнити склад та класифікацію необоротних
активів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Науково&дослідні господарства відіграють
важливу роль у розширенні кола наукових
знань, відпрацювання теоретичних розробок на
практиці та формування потенціалу для роз&
витку окремих галузей економіки України.

На Вінниччині функціонує ряд провідних
науково&дослідних господарств, серед них НДГ
"Агрономічне" Вінницького національного аг&
рарного університету" та Уладово&Люлинець&
ка дослідно&селекційна станція, що входить до
структури Інституту біоенергетичних культур
і цукрових буряків. Ці установи створені з ме&
тою організаційно&господарського забезпечен&
ня умов для проведення фундаментальних та
прикладних досліджень в галузі рослинництва,
здійснення науково&дослідних робіт, проведен&
ня досліджень, випробувань і доопрацювання
наукових розробок, їх апробації, проведення
виробничої перевірки і впровадження їх у ви&
робництво та іншої господарської діяльності
[2]. Для задоволення інформаційних потреб
цих господарських структур щодо обліку нео&
боротних активів як бухгалтерського так і
управлінського визначимо категорію "актив" та
"необоротний актив".

Згідно із Законом України "Про бухгал&
терський облік та фінансову звітність в Ук&
раїні", активи — ресурси, контрольовані
підприємством у результаті минулих подій, ви&
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користання яких, як очікується, приведе до
отримання економічних вигод у майбутньому.

У Національному положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" вказано, що необоротні
активи — всі активи, що не є оборотними. У
свою чергу оборотні активи — гроші та їх екві&
валенти, що не обмежені у використанні, а та&
кож інші активи, призначені для реалізації чи
використання протягом операційного циклу чи
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Гудзь Н. В. наводить таке визначення нео&
боротних активів — "це матеріальні, нематері&
альні та фінансові ресурси, призначені для ре&
алізації чи використання протягом терміну, що
більший ніж 12 місяців чи операційний цикл" [3].
Автор наводить ряд критерій щодо визнання
необоротних активів, вказуючи, що ці критерії
використовуються для визнання будь&яких
інших активів:

— існує імовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди, по&
в'язані з використанням об'єкта: у виробництві
товарів чи наданні послуг, призначених для
реалізації підприємством; для обміну на інші
активи; для погашення заборгованості; для
поділу між власниками;

— його вартість може буди достовірно виз&
начена [3].

На нашу думку, основним критерієм визна&
чення складової "необоротний" є саме строк
корисного використання активу, що випливає
із визначення категорії "основні засоби", наве&
деного у Національному положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Отже, основні засоби — матеріальні активи, які
підприємство/установа утримує з метою вико&
ристання їх у процесі виробництва/діяльності
або постачання товарів, надання послуг, зда&
вання в оренду іншим особам або для здійснен&
ня адміністративних і соціально&культурних
функцій, очікуваний строк корисного викори&
стання (експлуатації) яких більше одного року
(або операційного циклу, якщо він довший за
рік). Згідно із нормами цього ж положення,
строк корисного використання (експлуатації) —
очікуваний період часу, протягом якого необо&
ротні активи будуть використовуватися під&
приємством/установою або з їх використанням
буде виготовлено (виконано) очікуваний
підприємством/установою обсяг продукції
(робіт, послуг) [7].

Також варто зазначити, що критерієм для
віднесення активу до складу необоротних є те,
що вказані активи неодноразово беруть участь
у процесі виробництва.

Отже, в економічній літературі [3] виділя&
ють матеріальні, нематеріальні та фінансові
(монетарні та немонетарні) необоротні активи.

Матеріальні необоротні активи — це акти&
ви, які мають матеріальну форму, наприклад,
основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, незавершені капітальні інвестиції в ма&
теріальні активи, довгострокові біологічні
активи.

Нематеріальні активи — це немонетарні
активи, які не мають матеріальної форми,
сутність яких полягає у володінні правами на
об'єкти інтелектуальної власності, а також інші
інтелектуальні права, визнані в порядку, вста&
новленому відповідним законодавством, об'єк&
том права власності особи, можуть бути іден&
тифіковані (ототожнені) й утримуються під&
приємством з метою використання протягом
періоду, який більший за рік (або один опера&
ційний цикл, якщо він більший за рік) для ви&
робництва, торгівлі та в адміністративних цілях
або надання в оренду іншим особам.

Фінансові необоротні активи — це довго&
строкові фінансові інвестиції, відстрочені по&
даткові активи, довгострокова дебіторська за&
боргованість. До монетарних активів відносять
кошти та їх еквіваленти, інші активи, які мають
бути отримані у фіксованій або визначеній сумі
грошей — дебіторська заборгованість. Інші
активи є немонетарними [3].

Отже, на нашу думку, досліджувану кате&
горію можна визначити як "необоротні активи
— це нематеріальні, нематеріальні та фінансові
ресурси, контрольовані підприємством у ре&
зультаті минулих подій, призначені для реалі&
зації чи використання протягом терміну, що
більший ніж 12 місяців чи операційний цикл за
умови їх використання у виробничому процесі
більше одного разу".

Основні засоби є найбільш поширеним ви&
дом необоротних активів. Це пояснює значну
увагу науковців до цієї категорії. Досліджують&
ся окремо проблеми обліку операцій надход&
ження та вибуття основних засобів, амортиза&
ційна політика, оцінка та переоцінка, комп'ю&
теризація обліку та облік основних засобів у
різних галузях економіки, в тому числі у бюд&
жетних установах [13].

Оскільки науково&дослідні підприємства є
бюджетними організаціями, то облік на даних
господарствах здійснюється згідно чинного
законодавства з використанням національних
стандартів бухгалтерського обліку в державно&
му секторі та Плану рахунків у державному
секторі. Нормами Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку в держав&
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ному секторі 121 "Основні засоби" визначено,
що основні засоби — матеріальні активи, які
утримуються для використання їх у вироб&
ництві/діяльності або при постачанні товарів,
виконанні робіт і наданні послуг для досягнен&
ня поставленої мети та/або задоволення по&
треб суб'єкта державного сектору або здаван&
ня в оренду іншим особам і використовуються,
за очікуванням, більше одного року [9].

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт
основних засобів, а саме:

1) закінчений пристрій з усіма пристосуван&
нями і приладдям до нього;

2) конструктивно відокремлений предмет,
призначений для виконання певних самостій&
них функцій;

3) відокремлений комплекс конструктивно
з'єднаних предметів однакового або різного
призначення, що мають для їх обслуговування
загальні пристосування, приладдя, керування
та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен
предмет може виконувати свої функції, а ком&
плекс — певну роботу тільки в складі комплек&
су, а не самостійно;

4) інший актив, що відповідає визначенню
основних засобів, або частина такого активу,
що контролюється суб'єктом державного сек&
тору.

Якщо один об'єкт основних засобів скла&
дається з частин, які мають різний строк корис&
ного використання (експлуатації), то кожна з
цих частин може визнаватися в бухгалтерсько&
му обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів визнається акти&
вом, коли існує ймовірність отримання суб'єк&
том державного сектору майбутніх економіч&
них вигід, пов'язаних з його використанням, та/
або він має потенціал корисності для суспіль&
ства; і вартість об'єкта основних засобів може
бути визначена.

Основні засоби класифікуються за такими
групами:

1. Основні засоби, до яких включаються:
— земельні ділянки;
— капітальні витрати на поліпшення земель;
— будинки, споруди та передавальні при&

строї;
— машини та обладнання;
— транспортні засоби;
— інструменти, прилади, інвентар;
— тварини, багаторічні насадження та пло&

доносні рослини;
— інші основні засоби [9].
2. Інші необоротні матеріальні активи вклю&

чають:
— музейні фонд;

— бібліотечні фонди;
— малоцінні необоротні матеріальні акти&

ви;
— білизну, постільні речі, одяг та взуття;
— природні ресурси;
— інвентарну тару;
— необоротні матеріальні активи спеціаль&

ного призначення;
— інші необоротні матеріальні активи.
Законом України від 16.01.2020 р. №466&IX

"Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неуз&
годженостей у податковому законодавстві" з
23 травня 2020 року змінено вартісний критерій
визначення основних засобів з 6 до 20 тис. гри&
вень. Цей критерій застосовується до основних
засобів, що вводяться в експлуатацію після
22 травня 2020 року. Основні засоби введені в
експлуатацію до 23 травня 2020 року продов&
жують амортизуватись у обліку як основні за&
соби, навіть якщо їх залишкова балансова
вартість не перевищує 20 тис. гривень [11].

Об'єкт основних засобів оцінюється за пер&
вісною вартістю, якою є:

1) вартість придбання у разі придбання за
плату;

2) собівартість виробництва у разі само&
стійного виготовлення (створення);

3) справедлива вартість у разі отримання
без оплати від фізичних та юридичних осіб
(крім суб'єктів державного сектору);

4) первісна (переоцінена) вартість основних
засобів у разі отримання без оплати від
суб'єктів державного сектору;

5) залишкова вартість переданого об'єкта
основних засобів у разі отримання у результаті
обміну на інший актив;

6) умовна вартість у разі відсутності актив&
ного ринку [9].

Варто зазначити, що первісна вартість
об'єкта основних засобів у разі придбання за
плату складається з таких витрат: суми, що
сплачують постачальникам активів та підряд&
никам за виконання будівельно&монтажних
робіт (без непрямих податків); реєстраційні
збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв'язку з придбанням (отри&
манням) прав на об'єкт основних засобів; суми
ввізного мита; суми непрямих податків у зв'яз&
ку з придбанням (створенням) основних засобів
(якщо вони не відшкодовуються суб'єктові дер&
жавного сектору); витрати зі страхування ри&
зиків доставки основних засобів; витрати на
транспортування, установку, монтаж, налагод&
ження основних засобів; інші витрати, безпо&
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середньо пов'язані з доведенням основних за&
собів до стану, у якому вони придатні для ви&
користання із запланованою метою. Фінансові
витрати не включаються до первісної вартості
основних засобів, придбаних (створених) по&
вністю або частково за рахунок запозичень (за
винятком фінансових витрат, які включаються
до собівартості кваліфікаційних активів відпо&
відно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі)
[9].

Порядку здійснення обліку капітальних
інвестицій приділили свою увагу Майорова Т.В.,
Крук В.В., Шевчук Я.В. У своїй праці, проана&
лізувавши сутнісну характеристику капіталь&
них інвестицій та визначивши їх основні види
та форми, науковці запропонувати авторське
визначення поняття капітальні інвестиції — це
вкладення інвестиційних ресурсів у створення,
придбання або модернізацію матеріальних та
нематеріальних активів суб'єктів господарю&
вання [6].

Згідно з НП(С)БО 7 "Ос&
новні засоби", капітальні інве&
стиції в необоротні матеріальні
активи — витрати на будівниц&
тво, реконструкцію, модерні&
зацію (інші поліпшення, що
збільшують первісну (переоці&
нену) вартість), виготовлення,
придбання об'єктів матеріаль&
них необоротних активів (у
тому числі необоротних мате&
ріальних активів, призначених
для заміни діючих, і устатку&
вання для монтажу), що здійс&
нюються підприємством.

За даними Держстату Ук&
раїни, визначено, що обсяг ка&

пітальних інвестицій за останнє десятиліття має
позитивну динаміку. У 2020 році обсяг капіталь&
них інвестицій склав 508217 тис. грн, що втричі
перевищує показник на початку досліджувано&
го періоду (рис. 1).

Основну частину капітальних інвестицій
складають інвестиції саме у матеріальні необо&
ротні активи, а саме у машини обладнання
інвентар. Обсяг капітальних інвестицій у вка&
зані об'єкти у 2020 році склав 16636,6 тис. грн
(рис. 2).

Водночас процес залучення капітальних
інвестицій в економіку України суттєво загаль&
мований впливом політичної та економічної
криз останніх років. Унаслідок цього активізу&
вались інфляційні процеси, знизився інвести&
ційний потенціал державного бюджету, по&
гіршився фінансовий стан підприємств, зріс
відплив банківських депозитів, збільшилась
кількість збиткових фінансово&кредитних ус&
танов, скоротились обсяги банківського креди&
тування підприємств, знизилась інвестиційна
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Рис. 1. Динаміка обсягу капітальних інвестицій

за 2010—2020 роки, тис. грн

Джерело: сформовано автором на основі [5].
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Рис. 2. Капітальні інвестиції за видами активів у 2020 році, тис. грн
Джерело: сформовано автором на основі [5].
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активність іноземних інвес&
торів. Чималою мірою впов&
ільнення інвестиційного про&
цесу в Україні зумовлене ко&
рупцією органів державної
влади, потужним податко&
вим тягарем та недоскона&
лою законодавчою базою,
насамперед у сфері захисту
прав інвесторів [6].

У "Звіті про капітальні
інвестиції, вибуття й амор&
тизацію активів" за формою
№ 2&інвестиції (річна), що
затверджена наказом Держ&
стату 21.07.2017 № 195 пе&
редбачено розподіл капі&
тальних інвестицій за видами
активів та розподіл капіталь&
них інвестицій за джерелами
фінансування. Результати
класифікації капітальних інве&
стицій згруповано у таблиці 1.

Діяльність науково&до&
слідних господарства прово&
диться із залученням немате&
ріальних активів. Згідно із
нормами Національного по&
ложення (стандарту) бухгал&
терського обліку в державно&
му секторі 122 "Нематеріальні
активи" нематеріальний актив
визнається активом, якщо
його можна ідентифікувати
(може бути виділений чи відокремлений від інших
активів) та існує ймовірність отримання суб'єк&
том державного сектору майбутніх економічних
вигід, пов'язаних з його використанням, та/або
якщо він має потенціал корисності і його вартість
може бути достовірно визначена [10].

Для цілей бухгалтерського обліку немате&
ріальні активи включають:

1) авторське та суміжні з ним права (право
на літературні, художні, музичні твори, комп'&
ютерні програми, програми для електронно&
обчислювальних машин, компіляції даних (бази
даних), виконання, фонограми, відеограми, пе&
редачі (програми) організацій мовлення тощо);

2) права користування природними ресур&
сами (право користування надрами, іншими
ресурсами природного середовища, геологіч&
ною та іншою інформацією про природне се&
редовище тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (то&
варні знаки, торгові марки, фірмові наймену&
вання тощо);

4) права користування майном (право кори&
стування земельною ділянкою, крім права по&
стійного користування земельною ділянкою,
право користування будівлею, право на орен&
ду приміщень тощо);

5) права на об'єкти промислової власності
(право на винаходи, розробки, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин, породи тва&
рин, захист від недобросовісної конкуренції
тощо);

6) інші нематеріальні активи (право на про&
вадження діяльності, використання економіч&
них та інших привілеїв тощо) [10].

Нематеріальний актив, який виникає в ре&
зультаті розробок (чи на етапі розробок внут&
рішнього проекту), визнається активом за умов,
якщо суб'єкт державного сектору має: намір,
технічну можливість та ресурси для доведення
нематеріального активу до стану, у якому він
придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних
вигід або потенціалу корисності від реалізації

Таблиця 1. Класифікація капітальних інвестицій

Джерело: сформовано автором на основі [4].

Класифікаційна 
ознака Характеристика 

Будівлі житлові 
З них житлові будівлі, що будуються з метою 
подальшого продажу (передачі) 
Будівлі нежитлові 
Інженерні споруди 
Машини, обладнання та інвентар  
З них електричне й електронне устаткування 
Транспортні засоби 
Земля  
Довгострокові біологічні активи рослинництва 
Довгострокові біологічні активи тваринництва 
Інші матеріальні активи 

Матеріальні 
активи   

Обладнання, що забезпечує функціонування 
будівель та інженерних споруд 
Права користування природними  
Ресурсами та майном 
З них права користування земельною ділянкою 
Права на комерційні позначення, об'єкти 
промислової власності, авторські та суміжні права, 
патенти, ліцензії, концесії тощо 
Програмне забезпечення та бази даних 
Витрати на розвідування корисних копалин 
Оплата послуг юристів, оцінювачів, агентів з 
нерухомості тощо, які пов'язані з передачею прав 
власності на невироблені активи  

Капітальні 
інвестиції за 
видами активів 

Нематеріальні 
активи 

Розважальні програми й оригінали літературних і 
художніх творів 
Кошти державного бюджету     
Кошти місцевих бюджетів (міста, району, області 
тощо) 
Власні кошти підприємств і організацій 
з них амортизаційні відрахування  
Кредити банків та інші позики 
з них кредити іноземних банків  
Кошти інвестиційних компаній, фондів тощо 
Кошти іноземних інвесторів 
Кошти населення на будівництво житла 

Капітальні інвестиції за джерелами 
фінансування 

Інші джерела фінансування 
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або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення ви&
трат, пов'язаних із розробкою нематеріально&
го активу.

Об'єкт нематеріальних активів оцінюється
за первісною вартістю, якою є: вартість прид&
бання у разі придбання за плату; собівартість
виробництва у разі самостійного виготовлен&
ня (створення); справедлива вартість у разі
отримання без оплати від фізичних та юридич&
них осіб (крім суб'єктів державного сектору);
первісна (переоцінена) вартість нематеріальних
активів у разі отримання без оплати від
суб'єктів державного сектору; залишкова вар&
тість переданого нематеріального активу у разі
отримання в результаті обміну на інший актив
[10].

Первісна вартість придбаного нематеріаль&
ного активу складається з ціни (вартості) прид&
бання (крім отриманих торговельних знижок),
мита, непрямих податків, що не підлягають
відшкодуванню, та інших витрат, безпосеред&
ньо пов'язаних з його придбанням та доведен&
ням до стану, у якому він придатний для вико&
ристання за призначенням.

Фінансові витрати не включаються до пер&
вісної вартості нематеріальних активів, прид&
баних (створених) повністю або частково за
рахунок запозичень (за винятком фінансових
витрат, які включаються до собівартості квалі&
фікаційних активів відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
у державному секторі) [10].

Згідно пп. 138.3.4 Податкового Кодексу Ук&
раїни нематеріальні активи теж розділено на
шість груп:

група 1 — права користування природними
ресурсами (право користування надрами, інши&
ми ресурсами природного середовища, геоло&
гічною та іншою інформацією про природне
середовище) (строк дії права користування —
відповідно до правовстановлюючого документа);

група 2 — права користування майном (пра&
во користування земельною ділянкою, крім
права постійного користування земельною
ділянкою відповідно до закону, право корис&
тування будівлею, право на оренду приміщень
тощо) (строк дії права користування — відпо&
відно до правовстановлюючого документа);

група 3 — права на комерційні позначення
(права на торговельні марки (знаки для товарів
і послуг), комерційні (фірмові) найменування
тощо), крім тих, витрати на придбання яких
визнаються роялті (строк дії права користуван&
ня — відповідно до правовстановлюючого до&
кумента);

група 4 — права на об'єкти промислової
власності (право на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин, породи
тварин, компонування (топографії) інтег&
ральних мікросхем, комерційні таємниці, в
тому числі ноу&хау, захист від недобросовіс&
ної конкуренції тощо), крім тих, витрати на
придбання яких визнаються роялті (строк дії
права користування — відповідно до право&
встановлюючого документа, але не менш як
5 років);

група 5 — авторське право та суміжні з ним
права (право на літературні, художні, музичні
твори, комп'ютерні програми, програми для
електронно&обчислювальних машин, компі&
ляції даних (баз даних), фонограми, відеогра&
ми, передач (програми) організацій мовлення
тощо), крім тих, витрати на придбання яких
визнаються роялті (строк дії права користуван&
ня — відповідно до правовстановлюючого до&
кумента, але не менш як 2 роки);

група 6 — інші нематеріальні активи (право
на ведення діяльності, використання еконо&
мічних та інших привілеїв тощо) (строк дії пра&
ва користування — відповідно до правовста&
новлюючого документа).

Якщо відповідно до правовстановлюючого
документа строк дії права користування нема&
теріального активу не встановлено, такий строк
корисного використання визначається платни&
ком податку самостійно, але не може станови&
ти менше двох та більше 10 років.

Останнім часом в Україні набула популяр&
ності практика щодо укладання угод з придбан&
ня та злиття підприємств. Водночас відобра&
ження цих процесів в обліку пов'язане з виник&
ненням такого об'єкта обліку, як гудвіл. Особ&
ливістю гудвілу є те, що він набуває ознак акти&
ву з можливістю його достовірної оцінки лише
в разі придбання підприємства як цілісного
майнового комплексу. Проте він створюється
всередині підприємства впродовж багатьох
років на основі знань, зв'язків, сучасних інфор&
маційних, виробничих і збутових технологій та
інших чинників його майбутніх конкурентних
переваг [12].

Є такі визначення гудвілу:
1. Гудвіл — активи, капітал фірми, який не

піддається матеріальному вимірюванню (репу&
тація, технічна компетенція, зв'язки, вплив.

2. Гудвіл — це передусім громадська думка
про назву, стиль, товарний знак, логотип, про&
екти, товари і будь&які інші предмети, що зна&
ходяться у власності або під контролем ком&
панії, а також взаємовідносини з клієнтами і за&
мовниками [12].
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Л.К. Сук класифікує нематеріальні активи
на:

— торгові марки;
— заголовки та назви видань;
— комп'ютерне програмне забезпечення;
— ліцензії та привілеї;
— авторські права, патенти та інші права на

промислову власність, права на обслуговуван&
ня та експлуатацію;

— рецепти, формули, моделі, проекти та
прототипи;

— нематеріальні активи на етапі розробки
[15]. Об'єднані всі перелічені активи уособлю&
ються в понятті "гудвіл".

На думку Ридзевської О.В., Сало A.B., ство&
рений гудвіл стає домінуючим чинником, який
покладено в основу ринкової ціни компанії і,
подібно до людського капіталу, не може бути
визначений калькуляцією об'єктивних вартіс&
них показників [12]. Л. Сук і П. Сук у своїх до&
слідженнях, поряд з поняттям гудвілу виділя&
ють його обернену форму — негативний гудвіл.
Він виникає, коли покупець при купівлі підприє&
мства платить за нього ціну меншу, ніж сукуп&
на вартість його активів згідно з балансом. Це
буває у випадках, коли купується підприємство
розташоване у віддаленій місцевості або на те&
риторії з погано розвиненою інфраструктурою,
або за умови вкладення покупцем в придбане
підприємство власного капіталу [12; 15].

На нашу думку, науково&дослідні господар&
ства мають дбати про власну ділову репутацію.
Піднімати рівень наукової значущості науко&
вих розробок та виводити Україну на міжна&
родну арену із конкуретноспоможною продук&
цією.
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