
ТЕМА 6  :
ОБЛІК ІНШИХ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ



ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (ДАЛІ – ІНМА)-
МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ БІЛЬШЕ ОДНОГО РОКУ (АБО
ОПЕРАЦІЙНОГО ЦИКЛУ, ЯКЩО ВІН БІЛЬШЕ ОДНОГО РОКУ) І
ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

КЛАСИФІКАЦІЮ ІНМА НАВЕДЕНО У СХЕМІ 6.1. ШЛЯХИ
НАДХОДЖЕННЯ ІНМА ТА СТРУКТУРА ПЕРВІСНОЇ ЇХ ОЦІНКИ
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ П(С)БО 7 " ОСНОВНІ ЗАСОБИ " І ПРОВОДИТЬСЯ
АНАЛОГІЧНО З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІНМА ТАКОЖ АНАЛОГІЧНЕ
ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ
ЗАСОБАМИ.











ТЕМА 7  :
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ







ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ НА ТА СТРУКТУРА ЇХ ПЕРВІСНОЇ
ОЦІНКИ

Нематеріальні
активи

Витрати, які входять до первісної вартості

Придбані Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торгівельних знижок): мита, 
непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню , інші витрати, 
безпосередньо пов’язані з придбанням НА та доведенням до стану , в якому він
придатний для використання за призначенням.
Витрати на сплату відсотків за кредит не включається до первісної вартості НА, 
придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку

Безоплатно отримані Первісною вартістю є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням
витрат, передбачених п.11 П(С)БО 8

Внесені до статутного
капіталу

Первісною вартістю визначається погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 
П(С)БО 8

Самостійно створені
підприємством

Первісною вартість НА включає: прямі витрати на оплату праці, прямі
матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням цього
НА та приведенням його до стану придатного для використання за
призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизації патентів, 
ліцензій тощо)

Отримані в обмін на
подібний об’єкт

Первісною вартість НА , придбаного в результаті обміну на подібний об’єкт, 
дорівнює залишковій вартості переданого НА. Якщо залишкова вартість
переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість , то первісною вартістю
НА , отриманого в обмін на подібний об’єкт , є його справедлива вартість із
включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду

Придбані в обмін на
неподібний об’єкт

Первісна вартість НА, придбаного в обмін на неподібний об’єкт, дорівнює
справедливі вартості переданого НА, збільшений (зменшений) на суму
грошових коштів чи їх еквівалентів , що була передана (отримана) під час
обміну

Отримані внаслідок
об’єднання підприємств

НА оцінюються за їх справедливою вартістю



ВИЗНАННЯ НА

Придбаний або отриманий НА відображається в балансі, якщо існує
імовірність одержання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його
використанням, та його вартість може бути достовірно визначеню

НА , отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, 
якщо підприємство має:

Намір, технічну можливість та ресурси для доведення НА до стану, 
в якому він придатний для реалізації або використання;

Можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання НА;

Інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою НА










