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На сьогодні, бухгалтерський облік має визначальну роль у формуванні довгострокової стратегії підприємства і поточного 

плану задля її досягнення, а також вивчення впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, які призводять до відхилень, виявлення 

резервів підвищення ефективності господарської діяльності, відображаючи процеси господарювання та  створюючи підґрунтя 

для фінансового аналізу діяльності підприємства. 

Аналіз останніх наукових досліджень у сфері бухгалтерського обліку свідчить про наявність існування  великої кількості  

недоліків у відображенні певних аспектів діяльності підприємства, проте одним із найскладніших та найсуперечливіших питань 

став віднедавна і залишається таким у реаліях сьогодення облік нематеріальних активів. Загалом, можна визначити наступні 

проблемні питання у сфері обліку нематеріальних активів: 

-  у науковій літературі та нормативно-правових актах України  немає єдиного тлумачення поняття «нематеріальні активи»;  

- проблеми у визнанні нематеріальних активів та  підходах до їх класифікації;  

- некоректне визнання та оцінка витрат на амортизацію; 

- відсутність методики інвентаризації та дооцінки нематеріальних активів; 

- некоректне відображення операцій з нематеріальними активами в обліку та формування статей звітності, що суперечать 

вимогам Інструкції про застосування Плану рахунків та призводять до некоректного подання інформації у фінансових 

звітах; 

- відсутність механізмів оцінки, обліку і контролю нематеріальних активів на підприємстві. 

З огляду на вищезазначені проблеми, пропонуємо загальні рекомендації, щодо їх вирішення: перегляд чинної 

нормативної-правової бази з обліку НМА та її удосконалення; узгодження єдиного тлумачення поняття  «нематеріальні активи» 

та розробка критериальної системи їх визнання, згідно з якою підприємства матимуть можливість точно визначати групу 

конкретного об`єкта НМА; запровадження  у практику вітчизняних суб’єктів господарювання єдиного підходу до визначення 

вартості НМА; пошук нових чи удосконалення наявних форм оцінки, контролю та обліку НМА; розробка системи необхідної 

підготовки та перекваліфікації бухгалтерів на підприємствах  у зв’язку зі змінами у досліджуваній сфері. 
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