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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Професійний футбол є найпопулярнішим видом 

спорту на планеті. За даними UEFA (Союзу Європейських футбольних 

асоціацій), у сезоні 2016-2017 років майже 100 млн глядачів відвідало матчі 

європейських футбольних топ-дивізіонів. Сукупні доходи футбольних клубів, що 

представляють європейські футбольні топ-дивізіони, склали 18,5 млрд євро і 

збільшились у 6,5 рази за останні 20 років.  

Ефективність діяльності професійних футбольних клубів при формуванні 

спортивної послуги – сприяння і проведення футбольного матчу – більшою 

мірою, ніж в інших галузях економіки, залежить від людського капіталу, який 

неможливо замінити точним обладнанням або новими технологіями.  

Продуктивність футбольної команди як результат успішної гри сприяє 

збільшенню популярності клубу та прихильності глядачів, засобів масової 

інформації, дозволяє отримати більш високий рейтинг за результатами 

національних і континентальних змагань, визнання в футбольному світі та 

забезпечує зростання доходів від спортивної діяльності. Наявність статистики 

про футбольні матчі і розвинений трансферний ринок, обсяг якого, за даними 

європейських клубів, у сезоні 2016-2017 років склав 5,6 млрд євро, дає змогу 

здійснити оцінку специфічного людського капіталу – прав реєстрацій гравців – у 

залежності від продуктивності на полі та відобразити у складі нематеріальних 

активів.
1
 

Проблеми теорії і практики обліку операцій з нематеріальними активами 

розглядали у своїх працях В. І. Бачинський, І. А. Бігдан, О. В. Вакун, 

Т. В. Давидюк, В. М. Диба, С. Ф. Легенчук, І. І. Криштопа, Я. Д. Крупка, 

П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, В. О. Озеран, Л. М. Пилипенко, З. П. Плиса, 

Х. І. Скоп, О. В. Сизоненко, М. Ю. Чік, В. С. Шелест, І. Й. Яремко та ін. 

Дослідженню питань обліку й аналізу людських активів у спортивних 

організаціях присвячені праці Е. Аміра, В. Андреффа, Н. М. Батіщевої, 

Ю. О. Бистрової, В. С. Броммера, Р. Брумманса, Г. Вінні, А. К. Галего, В. Гамба, 

І. М. Гарсії-Санчез, А. В. Гошунової, П. Даусона, В. Джерарда, С. Добсона, 

В. В. Євдокимова, Ф. Кармайкл, Л. І. Кулікової, С. Ф. Легенчука, Г. Лівне, 

Ф. Дж. М. Лозано, С. Морроу, Р. Сміта, Д. А. Томаса, Н. Роуботтона, Р. Тунару, 

В.-Б. Опреана, Т. Опрісора, С. Шиманскі та ін.  

Однак, попри значні наукові досягнення з цього напряму, сучасні умови 

діяльності футбольних клубів ставлять нові завдання, вирішення яких необхідне 

для поліпшення інформаційного забезпечення менеджерів і власників футбольних 

клубів. Зокрема, це стосується уточнення умов визнання прав реєстрацій гравців, 

уніфікації облікової політики клубів у частині відображення прав реєстрацій 

гравців, визначення підходів до облікового відображення й розкриття у звітності, 

розробки методики аналізу вартості нематеріальних спортивних активів з 

                                                           
1 Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2016 [Електронний ресурс] // UEFA. – Режим доступу: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DO

WNLOAD.pdf 

 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DOWNLOAD.pdf
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урахуванням змін у системі обліку. Необхідність вирішення вказаних питань 

зумовлюють актуальність обраної теми дослідження, окреслення її мети, завдань 

та основних напрямів дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Львівського національного університету імені Івана Франка: “Розвиток обліку, 

аналізу і контролю в господарській системі України” (державний реєстраційний 

номер 0114U004776), “Регулювання підприємницької діяльності в Україні в 

умовах посилення євроінтеграційних процесів” (державний реєстраційний 

номер 0114U005091). У межах цих наукових тем автором розроблено методичні 

підходи до регулювання діяльності футбольних клубів у частині оцінки, обліку 

та розкриття у звітності інформації про нематеріальні спортивні активи, 

уточнено критерії визнання прав на реєстрації гравців у складі нематеріальних 

спортивних активів, розроблено рекомендації щодо облікового відображення та 

подання у звітності нематеріальних спортивних активів, поглиблено методику 

аналізу вартості нематеріальних спортивних активів у залежності від фізичних 

характеристик та продуктивності гравців і футбольних команд. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове 

обґрунтування теоретико-методичних і організаційних положень, розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аналізу операцій з 

нематеріальними спортивними активами у футбольних клубах. Виходячи з мети 

дослідження, у роботі визначено такі завдання: 

– узагальнити теоретичні положення та підходи до тлумачення економічної 

сутності поняття “нематеріальні активи”, визначити зміст терміна “нематеріальні 

спортивні активи” як об’єкта бухгалтерського обліку; 

– обґрунтувати додаткові критерії визнання нематеріальних спортивних 

активів для уточнення об’єктів обліку прав реєстрацій гравців і тренерів у 

футбольних клубах; 

– запропонувати методику обліку прав реєстрацій гравців, отриманих 

футбольними клубами, зі здійсненням витрат для забезпечення об’єктивного 

процесу формування первісної вартості нематеріальних спортивних активів;  

– удосконалити організацію бухгалтерського обліку нематеріальних 

спортивних активів шляхом уточнення параметрів облікової політики для 

забезпечення потреб управління; 

– розробити методику формування й використання забезпечення 

коригування первісної вартості прав реєстрацій гравців, придбаних за 

трансферними контрактами; 

– розробити методичний підхід до облікового відображення нематеріальних 

спортивних активів, інших прав реєстрацій гравців і тренерів, витрат на їхнє 

утримання;  

– проаналізувати порядок документального оформлення господарських 

операцій з обліку нематеріальних спортивних активів та інших прав реєстрацій 

гравців і тренерів, обґрунтувати доцільність розробки нових первинних 

документів, адаптувавши їх до цілей і завдань обліку; 
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− сформувати пропозиції щодо вдосконалення форм фінансової та 

управлінської звітності з метою забезпечення необхідного розкриття інформації 

про оцінку прав реєстрацій гравців у примітках до звітності; 

– проаналізувати рівень впливу чинників фізичних характеристик і 

продуктивності гравців та статусу футбольних клубів на ціни трансферних 

контрактів за допомогою регресійного аналізу.  

Об’єктом дослідження є облікове відображення та аналіз операцій з 

нематеріальними спортивними активами футбольних клубів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і 

методичних аспектів обліку й аналізу нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. За допомогою 

абстрактно-логічного методу та причинно-наслідкового зв’язку встановлено 

економічну природу та місце нематеріальних спортивних активів у системі 

об’єктів бухгалтерського обліку; з використанням аналізу, синтезу, індукції та 

дедукції розроблено положення облікової політики, вдосконалено організаційно-

методичні засади обліку й аналізу операцій з нематеріальними спортивними 

активами; історичний метод застосовано при дослідженні еволюції відображення 

прав реєстрацій гравців європейськими футбольними клубами та трансформації 

методики обліку нематеріальних спортивних активів; апроксимації та абстракції 

– для розробки моделі визначення цін міжнародних трансферних контрактів, а 

також при обґрунтуванні ефективності використання нематеріальних спортивних 

активів. 

Інформаційною базою написання дисертації є публікації вітчизняних і 

зарубіжних дослідників з проблем обліку й аналізу нематеріальних активів, 

зокрема нематеріальних спортивних активів, нормативно-правові акти з питань 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів, міжнародні стандарти 

фінансової звітності, регламенти та правила FIFA, UEFA та ФФУ, статистичні 

дані (статистична інформація УПЛ, UEFA, Міжнародного центру спортивних 

досліджень (CIES), інформаційного порталу transfermarkt.com, фінансова та 

внутрішньогосподарська звітність українських і європейських футбольних 

клубів, матеріали довідково-інформаційних видань). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці науково-

практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення обліку і аналізу 

операцій з нематеріальними спортивними активами футбольних клубів. У 

процесі проведеного дослідження отримано такі головні наукові результати: 

вперше одержано: 

− теоретичне обґрунтування та методично-організаційне забезпечення 

облікового відображення у складі нематеріальних спортивних активів 

отриманих прав реєстрацій гравців з обґрунтуванням застосування методу 

капіталізації і амортизації (у випадках здійснення клубами витрат на 

продовження контрактів, реєстрації вільних агентів і укладення першого 

професійного контракту з молодими гравцями) як нових груп об’єктів у частині 

визнання й оцінки з відкриттям додаткового субрахунку 126 “Нематеріальні 
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спортивні активи”, що дасть змогу забезпечити якісно новий рівень управління 

людським капіталом у футбольних клубах; 

удосконалено: 

− положення про облікову політику футбольних клубів у частині 

розмежування витрат, що капіталізуються, та витрат на утримання у складі 

собівартості спортивної послуги, відображення трансферних платежів, 

формування резервів для коригування первісної вартості, що забезпечить 

формування достовірних даних про фактичну наявність прав реєстрацій гравців 

та їхню оцінку для прийняття управлінських рішень; 

− методичний підхід формування й використання забезпечення коригування 

первісної вартості прав реєстрацій гравців на суму ймовірних майбутніх платежів 

за продуктивність футболістів за умовами трансферних контрактів, що 

уможливило уточнення первісної вартості нематеріальних спортивних активів, 

придбаних за трансферними контрактами; 

− систему аналітичних рахунків для відображення кожного зареєстрованого 

за клубом права використання футболіста, що підвищить рівень деталізації даних 

фінансової і внутрішньогосподарської звітності відповідно до запитів управління 

та потреб регулювання спортивної діяльності; 

− фінансову звітність за рахунок доповнення додатковими рядками для 

розкриття інформації про нематеріальні спортивні активи, приміток до річної 

фінансової звітності за МСФЗ (формат розкриття інформації про нематеріальні 

спортивні активи), управлінську звітність через розробку звітів про наявність і 

рух прав реєстрацій гравців; 

− методичний підхід до здійснення факторного аналізу вартості 

придбаних за трансферними контрактами прав реєстрацій гравців із 

застосуванням методів регресійного аналізу через обґрунтування показників 

фізичних характеристик, продуктивності гравців і статусу клубів з урахуванням 

обмежень показника вершини кар’єри гравця, що відповідають потребам 

запропонованої моделі оцінки трансферної вартості та дають змогу визначити 

початкову ціну трансферу гравця;  

− порядок документального оформлення наявності та змін прав реєстрації 

гравців і тренерів через розробку первинних і зведених документів, що 

забезпечує суцільне і безперервне відображення усіх придбаних (отриманих) 

прав реєстрацій для формування показників аналітичного і синтетичного обліку, 

складання фінансової та управлінської звітності; 

набули подальшого розвитку:  

− уточнення сутності поняття “нематеріальні активи” з обґрунтуванням їх 

відмінності від фінансових активів і гудвілу, визначення поняття “нематеріальних 

спортивних активів” як довгострокових прав використання спортивною 

організацією прав реєстрацій спортсменів і тренерів, зареєстрованих у відповідній 

асоціації для надання спортивних послуг, достовірну оцінку яких можливо 

здійснити, що забезпечує відповідність міжнародній термінології та ідентифікації 

важливої для спортивних організацій групи об’єктів обліку; 

− інтерпретація додаткових критеріїв визнання нематеріальних спортивних 

активів (наявність права користування, можливість контролю за використанням, 
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необхідність юридичної реєстрації, використання за призначенням у 

господарській діяльності футбольних клубів), застосування яких є підставою для 

облікового відображення нових об’єктів у складі нематеріальних активів, що 

забезпечує досягнення повноти, здійснення аналізу і контролю ефективності їх 

використання. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

рекомендацій з удосконалення обліку і аналізу операцій з нематеріальними 

спортивними активами футбольних клубів для забезпечення прийняття 

виважених рішень щодо управління ними. 

Основні науково-практичні пропозиції автора впроваджено у практичну 

діяльність футбольних клубів: розроблений пакет первинних документів для 

облікового відображення прав реєстрацій гравців і тренерів використовується в 

діяльності ТзОВ “Клуб професійного футболу “Карпати” (довідка № 577 від 

26.12.2016 р.); пропозиції щодо капіталізації витрат на виховання молодих 

гравців і платежів за лояльність зареєстрованих клубом вільних агентів та 

методика їхнього облікового відображення прийняті до впровадження ТзОВ 

“Футбольний клуб “Верес-Рівне” (довідка №09/12/2016/1 від 9.12.2016 р.); 

запропонована методика відображення прав реєстрацій футболістів у складі 

нематеріальних активів прийнята для використання у діяльність ТзОВ 

“Футбольний клуб “Скала” (довідка № 1 від 04 січня 2017 р.); організаційно-

методичні розробки, пов’язані з відображенням прав реєстрацій вихованих 

клубом молодих гравців у складі нематеріальних спортивних активів у сумі 

фактичних витрат на їхнє виховання, прийняті до впровадження ТзОВ 

“Футбольний клуб “Львів” (довідка № 77/1 від 18.10.2016 р.). 

Окремі положення і результати дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі при викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, 

“Управлінський облік”, “Аналіз господарської діяльності” Львівського 

національного університету імені Івана Франка (довідка № 311-У від 25.01.2017 р.). 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Висновки та наукові розробки, що містяться у роботі, 

належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертації використані лише ті ідеї, які є результатом особистих напрацювань 

автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації апробовано на 10 міжнародних науково-практичних конференціях, 

зокрема: Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 

“Актуальні проблеми розвитку національної економіки України” (13-14 травня 

2011 р., м. Львів); 10-й Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна 2012: Економіка” (19-23 

березня 2012 р., м. Київ); 5-й Міжнародній студентській науковій конференції 

“Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів” (22-23 листопада 2012 р., м. Львів); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій відзначенню “Дня бухгалтера” “Розвиток професії та 

бухгалтерського обліку як науки” (14-15 липня 2014 р., м. Вінниця); 6-й 

Міжнародній науково-теоретичній інтернет-конференції молодих учених, 
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аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність” (25 лютого 

2015 р., м. Хмельницький); 15-й Міжнародній науковій конференції аспірантів та 

студентів “Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних 

систем” (26-27 березня 2015 р., м. Львів); III-osios tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencijos «Ekonomikos Vystymasis: Procesai ir Tendencijos» (29 квітня 2015 р., 

м. Вільнюс, Литовська Республіка); 7-й Міжнародній науково-практичній 

конференції з питань фінансової і банківської економіки “Банковская система: 

устойчивость и перспективы развития” (4-5 квітня 2016 р., м. Пінськ, Республіка 

Білорусь); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні 

питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової 

економіки” (15-16 квітня 2016 р., м. Одеса); 7-й Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції “Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку” 

(16-17 травня 2016 р., м. Хмельницький).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових праць 

загальним обсягом 5,92 друк. арк., з них 6 статей у наукових фахових виданнях 

обсягом 2,74 друк арк., особисто авторові належить 2,49 друк. арк. (з них 2 – у 

виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз обсягом 0,92 

друк. арк.); 2 статті – у наукових періодичних виданнях інших держав, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, обсягом 1,22 друк. арк. і 10 тез 

доповідей і матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій загальним 

обсягом 1,96 друк. арк. – особисто авторові належить 1,82 друк. арк.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 

викладено на 185 сторінках та містить 24 таблиці на 25 сторінках, 26 рисунків 

на 26 сторінках. У роботі міститься 24 додатки на 70 сторінках. Список 

використаних джерел включає 241 найменування на 28 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих наукових результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методичні засади обліку нематеріальних 

спортивних активів” розкрито теоретичні положення обліку операцій 

футбольних клубів з нематеріальними спортивними активами, досліджено 

економіко-правову сутність нематеріальних спортивних активів, їх види та 

місце у структурі нематеріальних активів футбольних клубів, значення у 

спортивній діяльності футбольних клубів. 

Нематеріальні активи є важливим джерелом формування ринкової вартості 

компаній, проте більша їх частина залишається невідображеною в обліку через 

невідповідність критеріям визнання. Варіативність підходів до трактування 

нематеріальних активів у теоретичному і практичному розрізах підтверджує 

багатоаспектність цього поняття. Аналіз основних принципів відображення 

нематеріальних активів з економіко-правової точки зору та їхнього місця в 

структурі активів, способів надходження на підприємство й отримання майбутньої 

економічної вигоди дозволив виявити їхню відмінність від фінансових активів і 
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гудвілу, надав змогу уточнити дане поняття: нематеріальний актив – 

немонетарний актив (відмінний від фінансових активів), який не має матеріальної 

форми, може бути ідентифікований та відрізняється від гудвілу. 

Існуючі морально-етичні та інституційні проблеми накладають обмеження 

на відображення людських ресурсів в обліку та звітності через відсутність у 

підприємства права власності й повного контролю над ними, хоча такі об’єкти є 

основним фактором створення вартості футбольних клубів. Запропонований 

концептуальний підхід визначає передумовами їх визнання наявність права 

користування при відповідній мірі юридичного захисту вимог роботодавця до 

працівників, включаючи оцінений розмір майбутньої економічної вигоди та 

довгостроковий період її надходження. Розвинутий трансферний ринок купівлі-

продажу прав реєстрацій гравців, необхідність реєстрації прав використання 

футболістів у національних спортивних асоціаціях дають підстави для 

відображення футбольними клубами придбаних прав реєстрацій гравців у складі 

нематеріальних активів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка активів європейських футбольних клубів вищих дивізіонів 

за 2010-2016 рр. (млрд євро) 
2
  

 

За даними UEFA, у період із 2010 до 2016 року активи європейських клубів 

вищих дивізіонів збільшилися на 41%, права реєстрації гравців – на 36%, доходи – 

на 45%, що показує пряму залежність між зростанням вартості прав реєстрацій 

гравців і отриманих клубами доходів. 

                                                           
2
 Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2016 [Електронний ресурс] // UEFA. – Режим доступу: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DO

WNLOAD.pdf 

 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Clublicensing/02/53/00/22/2530022_DOWNLOAD.pdf
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Ураховуючи специфіку об’єктів зареєстрованих за клубом прав гравців і 

тренерів та виняткове значення для футбольних клубів, що полягає у 

неможливості здійснення без них спортивної діяльності, вважаємо за доцільне 

визначити їх як нематеріальні спортивні активи. Нематеріальні спортивні активи – 

довгострокові права використання спортивною організацією спортсменів і 

тренерів, зареєстрованих у відповідній асоціації для надання спортивних послуг, 

достовірну оцінку яких можливо здійснити. 

Доповнення критеріїв визнання нематеріальних спортивних активів (НСА) 

дало змогу збільшити перелік об’єктів, які визнаються в обліку та звітності за 

П(С)БО. Головними серед них є наявність права користування, можливість 

контролю за використанням, необхідність юридичної реєстрації, використання за 

призначенням у господарській діяльності футбольних клубів, наявність 

документів, які підтверджують права на результати діяльності, що забезпечило 

підстави для відображення в обліку та звітності не тільки придбаних, а й 

отриманих прав реєстрацій гравців зі здійсненням витрат (рис. 2). 

Нематеріальні активи футбольних клубів

Зареєстрований 

бренд

Права на комерційні 

позначення

Права реєстрацій 

гравців і тренерів
Інші нематеріальні 

активи

Придбані права реєстрацій на 

трансферному ринку 

Отримані права реєстрацій гравців зі 

здійсненням витрат

Права 

реєстрацій 

гравців за 

трансферними 

контрактами 

Права реєстрацій 

гравців за 

трансферними 

контрактами на 

умовах оренди

Права 

реєстрацій 

тренерів за 

трансферними 

контрактами

Продовження 

клубами 

контрактів з 

нарахуванням 

плати за 

лояльність  

Укладення 

контрактів з 

вільними агентами 

з нарахуванням 

плати за 

лояльність

Укладення 

перших 

професійних 

контрактів з 

молодими 

гравцями

НЕМАТЕРІАЛЬНІ СПОРТИВНІ АКТИВИ

 Рис. 2. Структура нематеріальних активів футбольних клубів (запропоновано 

автором) 

 

Отримання НСА здійснюється клубами з нарахуванням плати за лояльність 

безпосередньо гравцям і вільним агентам для заохочення продовження та 

укладення контрактів. Підставою для відображення у складі НСА прав реєстрацій 

молодих гравців є капіталізовані витрати на їхнє виховання у футбольній академії 

клубу. Безоплатно отримані права реєстрацій гравців відображаються на 

забалансовому рахунку 03 “Контрактні зобов’язання”. 

Важливість НСА для футбольних клубів зумовлена їх орієнтацією на 

результативність, яка визначається кількістю переможних матчів, забитих голів 
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та отриманих ї нічийних результатів. Для її забезпечення клуби здійснюють 

значні інвестиції на придбання та утримання прав реєстрацій гравців. Зважаючи 

на наявність збитків і значної заборгованості у більшості європейських 

футбольних клубів вищих дивізіонів, UEFA встановив для них обмеження на 

здійснення окремих операцій (вимоги фінансового “фейр-плей”) для досягнення 

беззбитковості та підтримання власного капіталу. Окреслена специфіка діяльності 

футбольних клубів визначила актуальність урахування її впливу на побудову 

обліку НСА: визнання клубом НСА тільки після реєстрації у базі даних ФФУ; 

обмежена тривалість використання НСА терміном дії професійного контракту з 

гравцем та можливість його одностороннього розірвання; необхідність 

урахування вимог Правил з ліцензування клубів і фінансового “фейр-плей” 

щодо відображення у звітності; можливість придбання та отримання НСА зі 

здійсненням витрат. 

Отже, уточнення понятійного апарату та критеріїв визнання, визначення 

місця НСА у складі нематеріальних активів футбольних клубів і особливостей їх 

обліку визначило основу для розуміння сутності та розробки підходів до 

організації обліку операцій з НСА. 

У другому розділі “Облік нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів” розглянуто організаційно-методичне забезпечення обліку 

операцій з НСА у футбольних клубах, уточнено порядок формування первинної 

вартості прав реєстрацій гравців і формування резерву її можливого коригування, 

удосконалено документальне відображення НСА та розкриття у фінансовій 

звітності, запропоновано форми управлінської звітності для відображення прав 

реєстрацій гравців і витрат на їхнє утримання. 

Обґрунтовано необхідність включення у Положенні про облікову політику 

футбольних клубів пункту “Облік нематеріальних спортивних активів”. Для 

конкретизації облікової політики визначено її структурні складові, використання 

яких при організації обліку операцій з НСА дозволить зокрема: обґрунтувати 

використання методу капіталізації і амортизації для відображення об’єктів у 

складі необоротних активів, ідентифікувати отримані зі здійсненням витрат 

права для відображення у складі НСА, здійснити розмежування витрат на 

придбання (отримання) НСА та на їхнє утримання, уточнити склад первісної 

вартості НСА і методику її коригування. 

Відсутність типових форм первинних документів для відображення НСА, 

багатоаспектність підходів до визнання в обліку футбольного клубу прав 

реєстрацій футболістів і тренерів зумовлює необхідність формування відповідної 

системи первинного обліку наявних прав на їхнє використання та відображення 

облікових наслідків від утримання футбольними клубами. Для вирішення цієї 

проблеми було розроблено первинні документи для реєстрації операцій введення 

в користування прав реєстрацій гравців і тренерів, аналітичного обліку наявних 

прав реєстрацій гравців і тренерів, вибуття прав реєстрацій гравців і тренерів, 

забалансового відображення наявних прав реєстрацій гравців і тренерів. Для 

нагромадження інформації про наявність та рух нематеріальних спортивних 

активів запропоновано використовувати описи карток прав реєстрацій гравців і 
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тренерів, відповідні описи позабалансового обліку безоплатно отриманих прав 

реєстрацій. 

Вивчення специфіки діяльності футбольних клубів і значення НСА у 

процесі надання спортивної послуги забезпечило обґрунтування виокремлення 

додаткового субрахунку 126 “Нематеріальні спортивні активи” для їхнього 

відображення. Для отримання інформації про напрями надходження та 

забезпечення облікового відображення прав реєстрацій гравців і тренерів 

запропоновано використання системи аналітичних рахунків до субрахунків 

154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” та 126 “Нематеріальні 

спортивні активи” (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема формування інформації на аналітичних рахунках про 

придбання (отримання) нематеріальних спортивних активів і введення їх у 

користування вітчизняними футбольними клубами (запропоновано автором)  

  

Значна частина НСА, відображених у балансі футбольних клубів, 

купується ними на трансферному ринку. Первісна вартість придбаних прав 

реєстрацій гравців включає чисту трансферну вартість, винагороди агентам, 

реєстраційні збори національної спортивної асоціації, інші прямі витрати і 

зменшується на суми платежів за механізмом солідарності та компенсації на 

підготовку молодих гравців.  

Чиста трансферна вартість надалі може бути відкоригована у випадку 

невиконання гравцем у встановлені терміни умов трансферного контракту щодо 

продуктивності у новому клубі (кількість хвилин перебування на полі під час 

матчів, забитих голів тощо). Для відображення можливого коригування первісної 

вартості НСА доцільно сформувати забезпечення майбутніх витрат і платежів із 

використанням запропонованого субрахунку 4741 “Забезпечення платежів за 

умовами трансферних контрактів”. Враховуючи, що бухгалтерськими 

стандартами не передбачена можливість формування забезпечень переоцінки 
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нематеріальних активів, запропоновано внести такі доповнення до п. 11 П(С)БО 8 

“Нематеріальні активи” – “первісна вартість придбаного об’єкта нематеріальних 

активів може збільшуватись (зменшуватись) з одночасним створенням 

забезпечення виконання умов договорів за вимогами законодавства”. 

Таке обґрунтування зроблено на основі уточнених критеріїв визнання 

НСА, підтверджує можливість здійснення капіталізації витрат на отримання 

футбольними клубами прав реєстрацій гравців при нарахуванні плати за 

лояльність і молодих гравців при укладанні першого професійного контракту. 

Методика формування первинної вартості отриманого права реєстрації вільного 

агента із застосуванням запропонованих аналітичних рахунків наведена на рис. 4.  

Д
т 

 К
т

1544 “Отримання прав 

реєстрації вільних агентів”
Д

т 
 К

т

551 “Довгострокові 

зобов'язання за 

платежами 

лояльності”

Д
т 

 К
т

6851 “Розрахунки з 

ФФУ”Д
т 

 К
т

6852 “Розрахунки з 

футбольними агентами”

800 000

40 000

800 000

40 000

15 000

15 000

885 000

1264 “Права реєстрації 

вільних агентів”

Д
т 

 К
т

885 000

Д
т 

 К
т

6111 “Поточна частина 

довгострокових 

зобов'язань за 

платежами лояльності”
Д

т 
 К

т

236 “Утримання  служби 

селекції”

200 000

30 000

6

2

4

1

3

..… 30 000

5

Зміст господарських операцій: 1 – відображені інвестиції в отримання прав реєстрації вільних 

агентів у сумі нарахованої їм плати за лояльність до клубу із визнанням довгострокових зобов'язань; 2 

– відображені інвестиції в отримання прав реєстрації вільних агентів у сумі витрат на послуги 

футбольних агентів; 3 – закриття рахунка 236 “Утримання служби селекції” в частині здійснених 

витрат на отримання прав реєстрації вільних агентів; 4 – визнані інвестиції у сумі витрат на 

реєстрацію гравця у Базі даних ФФУ; 5 – закриття рахунка 1544 “Отримання прав реєстрації вільних 

агентів” із визнанням об'єкта нематеріальних спортивних активів  “Права реєстрації вільних агентів”; 6 

– відображена поточна частина довгострокових зобов'язань за платежами лояльності   
Рис. 4. Схема обліку формування первісної вартості нематеріальних 

спортивних активів “Права реєстрації вільних агентів” у ТзОВ “Футбольний 

клуб “Верес-Рівне” (запропоновано автором) 

 

Футбольні клуби обачливо ставляться до капіталізації здійснених витрат 

через невизначеність отриманого результату та можливу відмову молодого 

футболіста від укладання першого професійного контракту. Тому витрати на 

утримання футбольної академії доцільно спершу відображати на рахунку 235 

“Утримання футбольної академії” з подальшим віднесенням їх частини на 

рахунок 1545 “Отримання прав реєстрації молодих футболістів” при наявності 
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відповідних спортивних результатів та наміру гравця продовжувати спортивну 

кар’єру, що буде підставою визнання у майбутньому НСА. 

Розроблене документальне забезпечення обліку НСА, запропонований 

робочий план рахунків синтетичного і аналітичного обліку та порядок їх 

використання при відображенні операцій з НСА, інших прав реєстрацій гравців і 

тренерів реалізовані у Положенні про облікову політику нематеріальних 

спортивних активів. 

Отже, розробка автором облікової регламентації операцій з НСА 

забезпечує єдність використовуваної футбольними клубами методики обліку 

об’єктів НСА та є основою для аналізу їх вартості. 

У третьому розділі “Аналіз нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів” розглянуто проблемні питання розкриття інформації про 

операції з НСА футбольних клубів, здійснено аналіз чинників цін НСА і 

футбольних команд із використанням регресійного аналізу та непараметричних 

методів. 

Бухгалтерська звітність футбольного клубу не містить достатньої 

інформації про операції з правами реєстрацій гравців, зокрема про наявність прав 

реєстрацій гравців на початок періоду, придбання й отримання НСА, 

нарахування амортизації, вибуття, визнання втрати корисності та забалансове 

відображення. Така ситуація зумовила необхідність розробки форм 

управлінської звітності (“Реєстр прав реєстрації гравців футбольного клубу”, 

“Відомість обліку витрат футбольного клубу на утримання нематеріальних 

спортивних активів”), що дозволяє визначити вартість наявних прав на кожну 

звітну дату, які відображаються у складі НСА та поза балансом і суму витрат, які 

формують собівартість спортивної послуги. 

Футбольні клуби подають інформацію про НСА у складі інших 

нематеріальних активів, що є недостатнім для отримання усієї інформації про 

наявні об’єкти та здійснені з ними операції. Виходячи з аналізу фінансових звітів 

футбольних клубів, удосконалено фінансову звітність за рахунок доповнення 

звіту про фінансові результати додатковими рядками для відокремленого 

відображення доходів і витрат від припинення утримання прав реєстрацій 

гравців і Приміток до річної фінансової звітності шляхом наведення інформації 

про НСА у рядку 060 “Нематеріальні спортивні активи” і здійснення 

позабалансового розкриття за безоплатно отриманими правами реєстрацій.  

Складання фінансової звітності за вимогами МСФЗ дає футбольним 

клубам змогу навести у примітках до річної фінансової звітності деталізовану 

інформацію про нематеріальні спортивні активи, надати усі необхідні розкриття 

та пояснення. Запропоновано здійснювати розкриття інформації про НСА в 

примітках до річної звітності за МЗФЗ у такому розрізі: первинне визнання, 

продовження контракту, вибуття, переоцінка та визнання (відновлення) втрати 

корисності, винагороди гравцям і тренерам, амортизація, прибуток (збиток) від 

вибуття реєстрацій гравців, забалансовий облік. 

Враховуючи сучасні вимоги до управління вартістю НСА, встановлені 

вимогами UEFA, розроблено матрицю аналізу для прийняття рішень щодо 

визначення потреб футбольних клубів у придбанні прав реєстрацій гравців, 
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уточнено основні чинники укладання трансферних контрактів 

заінтересованими клубами (табл. 1). 

У матриці визначені цілі діяльності футбольних клубів, визначені 

власниками та становищем у турнірній таблиці в національних змаганнях, 

проведено аналіз зовнішнього середовища функціонування футбольних клубів, 

визначено характеристики гравців, які є важливими для клубу-покупця прав 

реєстрацій гравців та досліджено можливі альтернативи, а також визначені 

можливі переваги придбання прав реєстрацій гравців на трансферному ринку. 
 

Таблиця 1 

Матриця аналізу прийняття рішень щодо придбання прав реєстрацій 

гравців на трансферному ринку (розроблено автором) 

І. Аналіз стратегічних цілей спортивної діяльності  футбольних клубів 

Підвищення 

рейтингу в 

національній лізі

Збереження 

позиції у 

національній лізі

Уникнення 

пониження в 

дивізіоні

Кваліфікація на участь 

у континентальних 

змаганнях

ІІ. Аналіз зовнішнього середовища 

Наявність пропозицій 

з продажу прав 

реєстрацій гравців на 

трансферному ринку 

та вільних агентів 

Аналіз трансферних 

і ринкових цін на 

права реєстрацій 

гравців

Організаційні та 

дисциплінарні 

обмеження 

УЄФА і ФФУ

Вимоги 

фінансового 

„фейр-плей”

ІІІ. Аналіз характеристик гравців і статусів клубів (продавців і покупців) у 

попередньому сезоні (до дати  відкриття трансферного вікна)

Прямі чинники цін 

трансферних контрактів

Непрямі чинники цін 

трансферних контрактів

Показники статусу 

клубів 

Вік та зріст гравців

Матчі з участю гравців

Забиті гравцями голи

Пропущені ігри через 

травми

Позиція на полі 

(захисник, півзахисник, 

нападник, воротар)

Вид трансферу

Громадянство

Позиція в лізі
Різниця голів 

Участь у 
континентальних 

змаганнях
Пониження в дивізіоні

Зміна тренера

ІV. Аналіз наявних альтернатив потенційних  трансферів

Можливість

отримання прав 

реєстрацій вільних 

агентів

Можливість отримання 

прав реєстрацій молодих 

гравців, вихованих 

клубом

Збереження постійного 

(незмінного) 

складу команди 

V. Прогнозування переваг  від прийняття рішення щодо придбання прав 

реєстрацій гравців на трансферному ринку

Досягнення стратегічної 

цілі спортивної 

діяльності у найближчій 

перспективі 

Зростання доходів клубу 

унаслідок покращення 

спортивних результатів 

Збільшення вартості 

нематеріальних 

спортивних активів

 
 

Для врахування впливу віку гравця на ціну трансферного контракту 

запропоновано використовувати показник вершини кар’єри гравця, застосування 

якого дає змогу визначити оптимальний вік гравців українських клубів, що 

забезпечує найкращу ціну трансферного контракту. З використанням методу 

найменших квадратів за даними міжнародних трансферів українських клубів, 

здійснених за період 2011-2016 рр., розраховано, що вершина кар’єри гравця 

українського клубу становить 24 роки 11 місяців ± 2 роки. 
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Доведено необхідність виявлення найбільш детермінуючих чинників цін 

трансферних контрактів з використанням елементів регресійного моделювання. 

При дослідженні факторів ціни трансферного контракту обґрунтовано 

використовувати лінійний множинний регресійний аналіз. За результуючий 

показник взято ціну трансферного контракту, а в ролі чинників – показники 

характеристик гравців, їхньої позиції на полі та статусу футбольних клубів. 

Розрахована математична залежність цін 118 міжнародних трансферних 

контрактів, укладених українськими футбольними клубами за період 2011-2016 

рр., від характеристик гравців і статусу клубів, адекватна для аналізу рівня цін 

трансферів за обраними чинниками, має вигляд:  

 

де P – ціна трансферу,  – характеристики гравців, – характеристики 

клубів-покупців,  – характеристики клубів-продавців прав реєстрацій 

гравців. 

 

На основі проведених розрахунків встановлено, що найбільший 

позитивний вплив на ціни трансферних контрактів мають кількість забитих 

гравцями голів, кількість зіграних матчів і позиція гравця, суттєвим чинником 

негативного впливу є кількість пропущених матчів через травми. 

Обґрунтовано необхідність використання непараметричних методів 

аналізу для визначення впливу спортивної результативності футбольних команд 

на вартість НСА, зокрема методу аналізу середовища функціонування з 

урахуванням ефекту масштабу. Одиницями, що приймають рішення, обрані 

футбольні клуби української Прем’єр-ліги. Алгоритм розрахунку передбачає 

вирішення задач максимізації від 0 до 1 за вибраними вхідними показниками, а 

саме: кількість забитих голів, переможних матчів і отриманих нічийних 

результатів на вихідний показник – ринкову вартість НСА. Ефект масштабу 

врахований, виходячи з кількості гравців, зареєстрованих за кожним клубом 

УПЛ у футбольному сезоні 2015-2016 рр. Розрахунки проведено з 

використанням програми “DEA-frontier”.  

Отже, проведений аналіз дозволив визначити рейтинг спортивної 

ефективності команд за впливом на ринкову вартість НСА з урахуванням 

кількості зареєстрованих за клубами гравців. Результати застосування 

запропонованих підходів до аналізу вартості придбаних за трансферними 

контрактами об’єктів та НСА команд футбольних клубів української Прем’єр-

ліги доводить доцільність представлених розробок з метою використання у 

практиці клубів для забезпечення потреб управління вартістю НСА.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних 

положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку і 



 15 

аналізу нематеріальних спортивних активів футбольних клубів. Основні 

висновки, що підтверджують результати дослідження, полягають у наступному:  

1. Досліджено особливості діяльності футбольних клубів, спрямованої на 

підготовку і проведення футбольних матчів та визначальну роль прав 

реєстрацій гравців і тренерів у її здійсненні. Нематеріальні спортивні активи 

визначено як довгострокові права використання спортивною організацією прав 

реєстрації спортсменів і тренерів, зареєстрованих у відповідній асоціації для 

надання спортивних послуг, достовірну оцінку яких можливо здійснити. 

Встановлено, що нематеріальні спортивні активи є частиною нематеріальних 

активів футбольних клубів, обґрунтовано їхню відмінність від фінансових 

активів і гудвілу. Для виявлення тенденцій облікового відображення операцій з 

нематеріальними активами у фінансовій звітності підприємств та футбольних 

клубах досліджено генезис трансформації цих понять у П(С)БО та МСФЗ, 

економічній літературі, що дозволило гармонізувати зміст цих понять 

відповідно до міжнародної термінології. 

2. Наявність розвиненого трансферного ринку, можливість стимулювання 

гравців для укладання контрактів з клубами зі здійсненням плати за лояльність, 

інших обов’язкових витрат на придбання та отримання прав реєстрацій гравців і 

тренерів надає підстави для достовірної оцінки здійснених витрат. Уточнення 

визначених П(С)БО та МСФЗ критеріїв визнання нематеріальних активів потребує 

доповнення, з урахуванням специфіки ідентифікації і використання 

нематеріальних спортивних активів таких критеріїв: наявність права 

користування; можливість контролю за використанням; наявність документів, що 

підтверджують права на результати діяльності; необхідність юридичної 

реєстрації; використання за призначенням у господарській діяльності, що дає 

змогу розширити перелік об’єктів обліку нематеріальних спортивних активів. 

3. Раціональна організація бухгалтерського обліку нематеріальних 

спортивних активів повинна забезпечувати інформаційні потреби не тільки 

управлінського персоналу футбольних клубів, а й спортивних конфедерацій та 

асоціацій щодо розкриття мінімальної інформації про гравців. З огляду на це 

запропоновано внести в Положення про облікову політику футбольних клубів 

розділ “Організація бухгалтерського обліку операцій з нематеріальними 

спортивними активами” та виокремити в ньому елементи щодо формування 

первісної вартості придбаних за трансферними контрактами прав реєстрацій 

гравців і тренерів, відображення плати за лояльність, умовних трансферних 

платежів, капіталізації витрат на виховання молодих гравців, визнання 

(відновлення) втрати корисності, амортизації, вибуття, організації забалансового 

обліку безоплатно отриманих прав реєстрацій. Розроблені елементи Положення 

дозволяють конкретизувати підходи до узагальнення даних про операції з 

нематеріальними спортивними активами та підходи до їхнього облікового 

відображення й більш предметно врахувати вимоги чинних стандартів 

бухгалтерського обліку, контролюючих спортивних організацій.  

4. З’ясовано особливості застосування футбольними клубами методик 

відображення придбаних та отриманих прав реєстрацій гравців і виявлено 

перспективи їх розвитку в межах застосування методу капіталізації і амортизації 
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та уточнення об’єктів обліку, що створює передумови для здійснення 

капіталізації певної їх частини. Обґрунтовано можливість доповнення переліку 

таких об’єктів нематеріальних спортивних активів: придбаних трансферними 

контрактами на умовах оренди прав реєстрацій гравців, прав реєстрацій тренерів; 

отриманих клубами прав із нарахуванням плати за лояльність гравцям за 

продовження чинних контрактів і вільним агентам; молодими гравцями, з якими 

укладено перший професійний контракт за сумою витрат на виховання. 

Розроблено методичний підхід до облікового відображення надходження 

нематеріальних спортивних активів із використанням запропонованого 

субрахунку 126 “Нематеріальні спортивні активи”. 

5. Запропоновано формування забезпечення, яке впливає на первісну 

вартість нематеріальних спортивних активів. Враховуючи відсутність 

регламентування цієї операції П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, 

рекомендовано внести доповнення по п. 11 положення. Розроблено методику 

облікового відображення порядку формування і використання забезпечення на 

запропонованому аналітичному рахунку 4741 “Забезпечення платежів за 

умовами трансферних контрактів” для коригування первісної вартості прав 

реєстрацій гравців, придбаних за трансферними контрактами.  

6. Визнання у складі нематеріальних спортивних активів футбольних 

клубів низки нових об’єктів вимагає розширення аналітичності інформації для 

відображення прав реєстрацій гравців і тренерів, витрат на їхнє утримання. Для 

відображення процесу придбання прав реєстрацій гравців запропоновано 

відкрити необхідні аналітичні розрізи до субрахунку 154 “Придбання 

(створення) нематеріальних активів”, які сумісні із відображеними на рахунку 

126 “Нематеріальні спортивні активи” групами об’єктів для відображення 

зареєстрованих за клубом прав використання гравців і тренерів. Відображення 

прав реєстрацій гравців, які не відповідають вимогам до визнання 

нематеріальних спортивних активів, запропоновано здійснювати на 

позабалансовому рахунку 03 “Контрактні зобов’язання” в аналітичному розрізі 

за отриманими правами оренди, реєстрації вільних агентів і тренерів.  

7. Удосконалено порядок документального оформлення операцій з 

нематеріальними спортивними активами через розробку первинних документів 

для відображення: введення в користування прав реєстрацій гравців і тренерів, 

аналітичного обліку наявних прав реєстрацій гравців і тренерів, вибуття прав 

реєстрацій гравців і тренерів, забалансового відображення наявних прав 

реєстрацій гравців і тренерів. Для нагромадження інформації про наявність та 

рух нематеріальних спортивних активів запропоновано використовувати описи 

карток прав реєстрацій гравців і тренерів, відповідні описи позабалансового 

обліку безоплатно отриманих прав реєстрацій. 

8. Для отримання заінтересованими користувачами інформації про 

наявність і стан нематеріальних спортивних активів запропоновано доповнення 

до Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) додатковими 

рядками для відокремленого відображення доходів і витрат від припинення 

утримання прав реєстрацій гравців. Розширення інформативності приміток, 

складених за вимогами П(С)БО, здійснено за рахунок наведення інформації про 
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права реєстрації гравців і тренерів у вільному рядку 060 “Нематеріальні 

спортивні активи”. Для футбольних клубів, які складають звітність за МСФЗ, 

запропоновано формат Приміток до річної фінансової звітності у частині 

розкриття інформації про нематеріальні спортивні активи. Підвищенню 

результативності управлінської діяльності футбольних клубів сприятиме 

використання запропонованих внутрішніх звітів (“Реєстр прав реєстрації 

гравців футбольного клубу”, “Відомість обліку витрат футбольного клубу на 

утримання нематеріальних спортивних активів”). 

9. Ефективність діяльності футбольних клубів забезпечується наявністю 

висококваліфікованих гравців і злагодженою взаємодією всієї футбольної 

команди. Для прийняття рішення про необхідність придбання прав реєстрацій 

гравців на трансферному ринку запропоновано матрицю аналізу, яка структурує 

цей процес, виходячи з цілей спортивної діяльності клубів, наявності пропозицій 

на трансферному ринку та інших альтернатив і дає змогу спрогнозувати його 

ефективність. Застосування методів регресійного аналізу дозволило побудувати 

математичні моделі залежності цін міжнародних трансферних контрактів від 

фізичних характеристик гравців, продуктивності та статусу клубів, продавців і 

покупців прав реєстрацій гравців, що створює інформаційні передумови для 

підвищення ефективності управління футбольними клубами. Обґрунтований 

новий показник вершини кар’єри гравця дав змогу розрахувати його 

оптимальний вік для укладання футбольними клубами трансферних контрактів. 
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АНОТАЦІЯ 

Мелех Я. Р. Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет. – 

Львів, 2018. 

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних, організаційних і 

методичних засад обліку та аналізу операцій з нематеріальними спортивними 

активами футбольних клубів. Розкрито теоретичні основи та нормативно-

правове забезпечення обліку операцій з нематеріальними спортивними активами, 

сутність поняття та їх значення в діяльності футбольних клубів. 

Розроблено первинні документи, робочий план рахунків синтетичного і 

аналітичного обліку та порядок їх використання при відображенні операцій з 

нематеріальними спортивними активами. Удосконалено окремі положення 

фінансової звітності. Розроблено форми внутрішньої управлінської звітності для 

відображення прав реєстрацій гравців. 

Сформовано матрицю аналізу для прийняття рішень про придбання прав 

реєстрацій гравців на трансферному ринку. Побудовано моделі залежності цін 
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трансферних контрактів від характеристик гравців і футбольних клубів. 

Розраховано вплив спортивної результативності футбольних команд на ринкову 

вартість нематеріальних спортивних активів. 

Ключові слова: нематеріальні спортивні активи, трансферні контракти, 

спортивна послуга, футбольний клуб, оцінка, облік, аналіз. 

 

ANNOTATION 

Melekh Ya. R. Accounting and Analysis of Intangible Sports Assets in 

Football Clubs. – Manuscript. 
Thesis for the candidate degree in Economics. Speciality 08.00.09 – Accounting, 

Analysis and Audit. – Lviv University of Trade and Economics. – Lviv, 2018. 

The dissertation is focused on improving theoretical, organizational and 

methodological foundations of accounting and analysis of transactions involving 

intangible sports assets in football clubs.  

Firstly, we clarified the essence of the concept «intangible assets» as well as set 

out their difference from financial assets and goodwill. Also, the term «intangible 

sports assets» was defined as long-term rights of use of players’ and coaches’ 

registration rights that were registered for the provision of sports services in a 

national sports association by a sports entity; these rights can be reliably assessed. 

Intangible sports assets were framed alongside other intangible assets of football 

clubs as well as additional recognition criteria were outlined. We also considered 

peculiarities of football club activities and, therefore, their impact on designing of 

accounting system in regard to intangible sports assets.  

Usage of the capitalization method for recognition of players' registration rights 

was substantiated. The possibility to recognize obtained players’ registration rights 

for accrued loyalty payments was indicated. In addition, we also substantiated the 

capitalization method for costs associated with education for homegrown youth 

academy players. A framework of accounting policy focused on recognizing the 

original cost of intangible sports assets, its correction, retirement of objects of 

accounting as well as an off-balance-sheet accounting of players’ registration rights 

was developed. The ways for improvement of accounting transactions of intangible 

sports assets were proposed. For this reason, we designed samples of source 

documents, a system of synthetic and analytic accounts as well as the methodology of 

recognition for certain types of transactions. Securing provisions for possible 

corrections of the original cost of intangible sports assets were proposed. Formats of 

financial statements for specifying the information on intangible sports assets were 

improved. Internal managerial report samples for providing specific information on 

intangible sports assets and costs of their maintenance were designed. 

Decision matrix for players’ registration rights on the transfer market was 

developed in order to form a more effective football team. Mathematical models for 

interdependence between prices for international transfers and physical 

characteristics of the players, their performance and status of the clubs involved were 

constructed by applying regression analysis. A new indicator of «player’s peak 

performance level» was introduced in thesis, what made it possible to calculate the 

optimal player’s age for a football club while signing a transfer contract.  
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The impact of sports performance of football teams on the market value of 

intangible sports assets was calculated by applying data envelopment analysis - a 

nonparametric method that considers returns to scale. This allowed forming a ranking 

among Ukrainian Premier League football clubs by effectiveness. 

Key words: intangible sports assets, transfer contracts, sports service, football 

club, assessment, accounting, analysis. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мелех Я. Р. Учет и анализ нематериальных спортивных активов 

футбольных клубов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам 

экономической деятельности). – Львовский торгово-экономический 

университет. – Львов, 2018. 

Диссертация посвящена усовершенствованию теоретических, 

организационных и методических основ учета и анализа операций с 

нематериальными спортивными активами футбольных клубов. Раскрыты 

теоретические основы и нормативно-правовое обеспечение учета операций с 

нематериальными спортивными активами, сущность понятия и их значение в 

деятельности футбольных клубов. 

Разработан пакет первичных документов, предложен рабочий план счетов 

синтетического и аналитического учета и порядок их использования при 

отображении операций с нематериальными спортивными активами. 

Усовершенствованы форматы финансовой отчетности. Разработаны формы 

управленческой отчетности для отражения прав регистраций игроков. 

Сформулирована матрица анализа для принятия решений о приобретении 

прав регистраций игроков на трансфертном рынке. Построены модели 

зависимости цен трансфертных контрактов от характеристик игроков и 

футбольных клубов. Рассчитано влияние спортивной результативности 

футбольных команд на рыночную стоимость нематериальных спортивных 

активов. 

Ключевые слова: нематериальные спортивные активы, трансфертные 

контракты, спортивная услуга, футбольный клуб, оценка, учет, анализ. 
 


