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АНОТАЦІЯ 

Мелех Я.Р. Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблем обліку і 

аналізу операцій футбольних клубів з нематеріальними спортивними 

активами, а також розробці теоретичних, методичних та практичних 

рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Динамічний розвиток трансферного ринку, здійснення значних 

інвестицій у виховання молодих гравців, матеріальне заохочення футболістів 

для укладання довгострокових контрактів з клубами створюють передумови 

для оцінки людського капіталу та відображення прав на його використання в 

складі нематеріальних активів футбольних клубів. Визнання прав реєстрацій 

гравців та тренерів у складі нематеріальних спортивних активів покращує 

показники фінансової звітності клубів. Це відповідає вимогам УЄФА щодо 

дотримання футбольними клубами беззбитковості та наявності чистих 

активів на балансах. 

У дисертації уточнено суть поняття «нематеріальні активи», а також 

встановлена їх відмінність від фінансових активів та гудвілу. Визначено 

поняття «нематеріальних спортивних активів» як довгострокових прав 

використання спортивною організацією прав реєстрації спортсменів і 

тренерів, зареєстрованих у відповідній асоціації для надання спортивних 

послуг, достовірну оцінку яких можливо здійснити.  

Розглянуто особливості діяльності футбольних клубів та їх вплив на 

побудову обліку нематеріальних спортивних активів. 
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Визначено додаткові критерії визнання нематеріальних спортивних 

активів, застосування яких є підставою для облікового відображення 

спортивними організаціями нових об’єктів: наявність права користування, 

можливість контролю за використанням, наявність документів, що 

підтверджують права на результати діяльності, необхідність юридичної 

реєстрації, використання за призначенням у господарській діяльності.  

Обґрунтовано можливість відображення у складі первісної собівартості 

нематеріальних спортивних активів отриманих прав реєстрацій гравців як 

нових об’єктів обліку з використанням методу капіталізації і амортизації. 

Капіталізації підлягають: нарахована плата за лояльність при продовженні з 

гравцями чинних контрактів та при реєстрації за клубом вільних агентів, 

плата за реєстрацію у базі даних національної футбольної асоціації, витрати 

на виховання молодих гравців, з якими укладено перший професійний 

контракт. Для відображення усіх прав реєстрацій спортсменів і тренерів 

запропоновано відкрити субрахунок 126 «Нематеріальні спортивні активи». 

Розроблено положення облікової політики футбольних клубів у частині 

обґрунтування таких параметрів операцій з нематеріальними спортивними 

активами: розмежування витрат, що капіталізуються та витрат на утримання 

у складі собівартості спортивної послуги, відображення трансферних 

платежів, нарахування амортизації, визнання (відновлення) втрати 

корисності, формування резервів переоцінки, забалансове відображення.  

Розроблені такі первинні документи для відображення операцій з 

нематеріальними спортивними активами: акти введення в користування 

правах реєстрацій гравців та тренерів, картки аналітичного обліку прав 

реєстрацій гравців та тренерів, акти вибуття прав реєстрацій гравців та 

тренерів. Запропоновано використовувати такі зведені документи: описи 

карток прав реєстрацій гравців та тренерів та відповідні описи 

позабалансового обліку безоплатно отриманих прав реєстрацій. 

Запропонована система аналітичних рахунків для відображення 

зареєстрованих прав використання гравців та тренерів у складі 
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нематеріальних спортивних активів. Для цього обґрунтована необхідність 

відкриття аналітичних рахунків до рахунку 126 «Нематеріальні спортивні 

активи» для відображення придбання прав реєстрацій гравців та тренерів за 

трансферними контрактами (у тому числі на правах оренди), отримання прав 

реєстрацій вільних агентів з нарахуванням плати за лояльність, отримання 

прав реєстрацій молодих гравців. Обґрунтовано можливість капіталізації 

витрат на придбання прав реєстрацій тренерів за трансферними контрактами. 

Розглянуто порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку плати 

за лояльність при отриманні прав реєстрацій вільних агентів. 

Обґрунтовано необхідність відображення в позабалансовому обліку 

безоплатно отриманих футбольними клубами прав реєстрацій гравців та 

тренерів, з якими укладені строкові трудові контракти з використанням 

рахунку 03 «Контрактні зобов’язання» та з відкриттям субрахунків за видами 

прав.  

Запропоновано здійснювати розмежування витрат на придбання 

(отримання) нематеріальних спортивних активів та на їхнє утримання. 

Капіталізуються витрати на придбання нематеріальних спортивних активів. 

Витрати на утримання нематеріальних спортивних активів відносять на 

собівартість спортивної послуги. 

Запропоновано формування забезпечення для можливого коригування 

первісної вартості нематеріальних спортивних активів. Коригування  

здійснюється у випадках невиконання вимог до продуктивності, 

передбачених умовами трансферних контрактів. Розглянуто порядок 

формування і використання забезпечення на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

Обґрунтовано можливість визнання у складі нематеріальних 

спортивних активів прав реєстрацій молодих гравців, з якими укладено 

перший професійний контракт за фактичними витратами на підготовку.  

Покращено формати фінансової звітності для деталізації інформації 

про нематеріальні спортивні активи за П(С)БО та МСФЗ. Зокрема, 
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запропоновано здійснювати розкриття інформації про нематеріальні 

спортивні активи 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, 

позабалансовий облік.  

Розроблено внутрішні управлінські звіти для розкриття інформації про 

нематеріальні спортивні активи та витрат на їхнє утримання: «Реєстр прав 

реєстрації гравців футбольного клубу», «Відомість обліку витрат 

футбольного клубу на утримання нематеріальних спортивних активів». 

Розроблено матрицю аналізу для прийняття рішень щодо придбання 

прав реєстрацій гравців на трансферному ринку для формування більш 

ефективної футбольної команди. Побудовані із застосуванням регресійного 

аналізу математичні моделі залежності цін міжнародних трансферних 

контрактів від фізичних характеристик гравців, продуктивності та статусу 

клубів. Обґрунтований новий показник вершини кар’єри гравця, який дав 

змогу розрахувати його оптимальний вік для укладення футбольними 

клубами трансферних контрактів. 

 Розраховано вплив спортивної результативності футбольних команд на 

ринкову вартість нематеріальних спортивних активів з використанням 

непараметричного методу аналізу середовища функціонування з 

урахуванням ефекту масштабу. Це дозволило сформувати рейтинг 

ефективності команд української Прем’єр-ліги.  

Ключові слова: нематеріальні спортивні активи, трансферні контракти, 

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

 

ANNOTATION 

 

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

Football Clubs. – Scientific qualification thesis submitted as a manuscript. 
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Thesis for the candidate degree in Economics. Speciality 08.00.09 – 

Accounting, Analysis and Audit (by types of economic activity). – Lviv University 

of Trade and Economics. – Lviv, 2018. 

The dissertation is focused on exploring issues in accounting and analysis of 

transactions involving intangible sports assets in football clubs as well as 

developing theoretical, organizational and methodological foundations. 

Booming development of the global transfer market, substantial investments 

into youth football, immense loyalty fees paid by football clubs for signing long-

term agreements provide the basis for human capital assessment and recognition of 

players’ registration rights together with other intangible assets in football clubs. 

Such a recognition of registration rights improves indicators of financial 

statements. Besides, this practice goes along with UEFA obligation for clubs, over 

a period of time, to balance their books or break even.  

The dissertation examines theoretical foundations and normative regulations 

for techniques of recognition of transactions involving intangible sports assets, 

methodical support for accounting and analysis of their value at the income 

recognition date and the balance sheet date. In addition, we clarified the essence of 

the concept «intangible assets» as well as set out their difference between financial 

assets and goodwill. We have proposed to recognize intangible sports assets 

separately and apart from other intangible assets in order to identify human assets 

in football clubs. Also, the term «intangible sports assets» is defined as long-term 

rights of use of players’ and coaches’ registration rights that are registered for the 

provision of sports services in a national sports association by a sports entity and 

can be reliably assessed. Intangible sports assets are framed alongside other 

intangible assets of football clubs. 

Additional recognition criteria were outlined, in particular, their application 

what is a ground for recognition of new items by sports organizations: the right of 

use, the right to control the use, the documents proving beneficiary rights, the 

necessity of legal registration, the intended use for business activities. 
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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 in the original cost of intangible sports assets was substantiated. In 

particular, accrued loyalty payments for a contract renewal and a new contract - in 

case of free agents, registration fees submitted to the national sports association, 

costs associated with education for homegrown youth academy players that signed 

their first professional contract are all subjects to capitalization. For this reason, we 

proposed to create sub-account 126 “Intangible sports assets” in order to record all 

players’ and coaches’ registration rights. 

Also, we designed a framework of accounting policy for football clubs in 

terms of justification of parameters of transactions involving intangible sports 

assets such as differentiation of capitalized costs and maintenance costs as part of 

the cost price of sports service; recognition of transfer fees, amortization, 

obsolescence, revaluation reserves and off-balance records. 

The procedure for documenting of records for transactions involving 

intangible sports assets was improved through designing source documents 

samples for the following cases: placing new players’ and coaches’ registration 

rights into operation, analytic accounting of current players’ and coaches’ 

registration rights, players’ and coaches’ registration rights dispositioned and off-

balance record of current players’ and coaches’ registration rights. We proposed to 

use these source documents for players’ and coaches’ registration rights accounts 

and relevant off-balance sheet documents for registration rights obtained free of 

charge in order to collect information on disposal and movement of intangible 

sports. 

The system of analytic accounts for recording every single player’s and 

coach’s registration right alongside intangible sports assets was introduced. For 

this reason, we justified the necessity to create analytic accounts within the sub-

account 126 “Intangible sports assets” in order to record acquired players’ and 
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coaches’ registration rights within transfer contracts (including loan deals), 

acquired registration rights of free agents together with accrued loyalty payments, 

acquired youth academy players’ rights. Use of the capitalization method for 

recognition of acquired coaches’ registration rights within a transfer contract was 

substantiated. Besides, we examined the procedure of recording of loyalty 

payments for acquired players’ registration rights of free agents.  

We justified the need to record players’ and coaches’ registration rights 

acquired free of charge at off-balance account 03 “Contractual obligations” using 

sub-accounts by types of the rights.    

The thesis contains recommendations to separate acquisition costs and 

maintenance costs of intangible sports assets. The acquisition costs are intended to 

be capitalized, whereas maintenance costs are allocated as part of the cost price of 

sports service. 

Securing provisions for possible corrections of the original cost of intangible 

sports assets are proposed. In particular, corrections are taken into consideration in 

case productivity requirements outlined in player’s contract are not met. In 

addition, the procedure of forming and applying provisions was examined.  

Also, we substantiated the capitalization method for costs associated with 

education for homegrown youth academy players.  

Formats of financial statements for specifying the information on intangible 

sports assets were improved. In particular, we proposed to disclose information on 

intangible sports assets in the Notes to the annual IFRS statements, such as: initial 

recognition, contract renewal, asset disposition, revaluation and obsolescence, 

financial rewards for players’ and coaches’, amortisation, profit (loss) in the event 

of player’s contract termination or transfer to another club, off-balance sheet 

accounting.  

Internal managerial report samples for providing specific information on 

intangible sports assets and costs of their maintenance were designed. These 

samples include: «Journal of players’ registration rights», «Statement of 

maintenance costs for intangible sports». 
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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 the thesis, what made it possible to 

calculate the optimal player’s age for a football club while signing a transfer 

contract. 

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. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АПЛ – англійська Прем’єр-ліга 
БД УЄФА – база даних про реєстрації професійних гравців 

зареєстрованих ліг УЄФА 
БД ФФУ – база даних про реєстрації професійних гравців Федерації 

футболу України 
ГК України – Господарський кодекс України 
ДЮСЗ – (академія клубу)– дитячо-юнацький спортивний заклад 

для виховання молодих футболістів 
Європейський 
дивізіон 
ФІФПро 

– Міжнародна федерація професійних футболістів 
«Європейський відділ ФІФПро» 

ІК – інтелектуальний капітал 
Інструкція про 
застосування 
Плану 
рахунків 

– Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій 

Концептуальна 
основа  

– Концептуальна основа фінансової звітності за МСФЗ 
 

КП компенсація за підготовку 
МС механізм солідарності 
МСБО – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності 
НМА – Нематеріальні активи  
НСА – Нематеріальні спортивні активи 
ОПІВ – Об’єкти прав інтелектуальної власності 
ПКУ – Податковий кодекс України 
П(С)БО – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
ПФ – паспорт футболіста 
План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

Права – права реєстрацій гравців (тренерів) 
Правила 
УЄФА 

– Правила УЄФА з ліцензування клубів і фінансового 
«фейр-плей» (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 
Regulations) 
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ПФЛ – Об’єднання професійних клубів України «Прем’єр-ліга» 
ПФЛУ – Професіональна футбольна ліга України 
Регламент 
ФІФА 
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Регламент 
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масштабі)  
DEA – data envelopment analysis (аналіз середовища 

функціонування) 
DMU – decision making unit (одиниця, що приймає рішення) 
EITF – Emerging Issues Task Force (Цільова група з нових питань) 
FASB – Financial Accounting Standards Board (Рада зі стандартів 

фінансового обліку, США) 
ITMS  – International Transfer Matching System 

(Міжнародна система узгодження трансферів) 
SFAS – Statement of Financial Accounting Standards  

(Положення стандартів фінансового обліку) 
SSAP – Statements of Standard Accounting Practice  

(Положення про стандартну практику ведення 
бухгалтерського обліку) 

VRS – variable-return-toscale (змінна віддачі у залежності від 
масштабу) 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Професійний футбол є найпопулярнішим видом 

спорту на планеті. За даними УЄФА (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. 

Проблеми теорії і практики обліку операцій з інтелектуальним 

капіталом 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, 



17 
 
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 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. 
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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; 

− сформувати пропозиції щодо вдосконалення форм фінансової та 

управлінської звітності з метою забезпечення необхідного розкриття 

інформації про оцінку прав реєстрацій гравців у примітках до звітності; 
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– 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 ФІФА, УЄФА та 

ФФУ, статистичні дані (статистична інформація УПЛ, УЄФА, Міжнародного 

центру спортивних досліджень (CIES), інформаційного порталу 

transfermarkt.com, фінансова та внутрішньогосподарська звітність 
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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 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 
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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 



22 
 
використанням, 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.). 
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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, 

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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

 

1.1.Економічна сутність та ідентифікація нематеріальних активів у 

обліковій системі підприємств 

 

Формування постіндустріального суспільства відбувається із 

залученням додаткових чинників виробництва нематеріального характеру, 

які не тільки долучаються до традиційних матеріальних і фінансових у 

процесі здійснення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, 

але в якійсь мірі, витісняють їх, одночасно забезпечуючи інтелектуалізацію 

економіки. Найважливішою характеристикою нематеріальних ресурсів є 

невичерпність у процесі використання, на відміну від матеріальних чинників 

виробництва, які є обмеженими і постійно вибувають або зношуються у 

процесі господарювання, що зумовлює необхідність постійного інвестування 

у їхнє відновлення та відтворення. 

Сучасний індустріальний уклад трансформаційної економіки України 

вимагає збільшення інвестицій в матеріальні чинники виробництва, рівень 

зношеності яких у 2016 році склав майже 60% [134].  

За даними статистичних спостережень Державної служби статистики 

України, обсяг капітальних інвестицій в економіку України за 2016 р. 

порівняно з 2015 р. збільшився на 83,7% і склав 326,1 млрд грн. Із загального 

обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи було вкладено 315,4 млрд 

грн, у нематеріальні – 10,7 млрд грн, що складає тільки 3,3% загальної суми 

інвестування [134]. Наведені дані статистичних спостережень відображають 

тільки вартість нематеріальних активів, фактично визнаних українських 

підприємствам у фінансовій звітності за вимогами бухгалтерських 

стандартів. Значна кількість нематеріальних об’єктів залишається 

невідображеними у балансах через невідповідність критеріям визнання, 

визначених МСФЗ, ще менша – за вимогами П(С)БО. Водночас більшість 
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галузей української економіки розвиваються за рахунок надмірного 

використанням природних ресурсів та енергетичних витрат, а не новітніх 

технологій. 

Реформування української економіки має здійснюватись не тільки 

шляхом проведення ринкових перетворень, а й за рахунок широкого 

використання нових ресурсів, притаманних постіндустріальному суспільству, 

формування нової структури економіки, в якій все більшу частку займають 

сфери нематеріального виробництва, які розвиваються завдяки 

інтелектуальній складовій. 

Початком такого реформування є приклади успішних українських 

стартапів – «Ajax Systems», «Branto», «Coursmos», QROK, «Augmented 

Pixels» (додаток А), які, маючи обмежені фінансові ресурси та значний 

інтелектуальний потенціал, розробили нові ідеї і продукти, яких раніше не 

існувало на ринку (пристрій, спрямований на безпеку будинку, пропонує 

повноцінну «розумну» систему безпеки та датчиків для дому; прилад для 

навігації у приміщеннях, де неможливий прийом сигналів супутників GPS, 

зокрема в тунелях, всередині будівель, паркінгів; технологія доповненої 

реальності та інші), із якими їм вдалось вийти на міжнародні ринки. 

Унікальність розробок дала стартапам змогу залучити українські та іноземні 

інвестиції для подальшого розвитку своїх ідей та започаткування масового 

виробництва продуктів, зокрема «Augmented Pixels» отримала інвестицію в 

сумі 1 млн дол від каліфорнійського фонду й інвесторів «The Hive та Steltec 

Capital» і пропозицію переїхати в Кремнієву долину, а QROK отримали 

ліцензію на використання геолокаційних технологій Google (додаток А). 

Місце матеріальних, фінансових і нематеріальних активів визначимо при 

здійсненні виробництва продукту в різних суспільних укладах: 

доіндустріальному, індустріальному, постіндустріальному суспільствах (рис.  

1.1). 

Проведений короткий огляд дозволяє констатувати, що знання й 

інформація навіть в умовах індустріального укладу поступово 
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перетворюються на важливий чинник виробництва – інтелектуальний 

капітал, використання якого дозволяє виробляти й реалізовувати новий 

інтелектуальний продукт, облікове забезпечення відображення якого 

зумовлює необхідність проведення ґрунтовних теоретичних досліджень. 

 
Рис. 1.1. Структура матеріальних, фінансових і нематеріальних активів 

при виробництві продукту в різних суспільних укладах (складено автором на 
основі джерел [11, 28, 59] та доповнено власними пропозиціями) 

 

У економічній літературі дотепер не сформувався єдиний погляд 

відносно розуміння об’єктів, які приносять економічну вигоду і не мають 

матеріальної форми. Нематеріальні активи часто ототожнюють з 

інтелектуальним капіталом, інтелектуальною власністю, інтелектуальними 

активами, невідчутними (ідеальними) активами, людським капіталом, 

людським потенціалом, структурним капіталом. Багатоваріантність 

застосування цього терміну зумовлює труднощі при ідентифікації, визнанні 

та обліковій реєстрації нематеріальних активів, оцінці підприємством і 

незалежними сертифікованими оцінювачами. 

Історично першим з усіх перелічених виник термін «нематеріальні 

активи», якими позначалися юридично захищені права фізичних і юридичних  

осіб на патенти й торгові знаки. Важливість юридичного захисту 

нематеріальних активів засвідчує прийняття на міжнародному рівні 

Паризької конвенції про охорону промислової власності 20 березня 1883 
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року (дата набрання чинності міжнародного договору для України – 

25.12.1991 р.), якою визначаються перелік видів прав промислової власності, 

їхня інтерпретація, пріоритетність та умови подання й реєстрації заявки. 

Об’єктами охорони промислової власності, за Конвенцією, є патенти на 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи 

найменування місця походження, а також припинення недобросовісної 

конкуренції [99]. 14 квітня 1891 року була прийнята Мадридська угода про 

міжнародну реєстрацію знаків (для України дата набрання чинності 

міжнародного договору – 25.12.1991 р.) [60].  

У цей же період (в другій половині 19 ст.) з’явились нематеріальні 

активи як об’єкт бухгалтерського обліку у США і Великобританії. 

Нормативне регулювання обліку цих об’єктів розпочалось у 1944 році 

прийняттям Комітетом з методів бухгалтерського обліку Американського 

інституту бухгалтерів Бюлетеня ED 14 «Амортизація нематеріальних 

активів». Розробка стандартів для регулювання обліку нематеріальних 

активів у Великобританії розпочалось з публікації у 1975 р. проекту 

стандарту 14 «Облік досліджень і розробок», заміненого у 1977 році 

положенням SSAP 13 з однойменною назвою. Із 1978 року розпочалось 

регулювання оцінки, відображення й розкриття нематеріальних активів в 

МСБО із прийняттям МСБО 9 «Витрати на дослідження і розробки», який у 

1993 році був замінений на МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

Радою зі стандартів фінансового обліку США (Financial Accounting 

Standards Board – FASB) для регулювання обліку НМА були розроблені 

стандарти (SFAS): № 142 «Гудвіл та інші нематеріальні активи» [227], №2 

«Облік затрат на дослідження і розробки», № 86 «Облік витрат на розробку 

програмного забезпечення для продажу, здачі в оренду або іншого ринкового 

використання», №141 «Об’єднання бізнесу», №144 «Облік знецінення та 

вибуття довготермінових активів». 
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Перше ґрунтовне визначення змісту нематеріальних активів в 

українських нормативних актах з регулювання обліку було наведене у 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства 

фінансів України 18.10.99 р. № 242, яке в новій редакції наводить таке 

лаконічне визначення цього об’єкта бухгалтерського обліку: нематеріальний 

актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути 

ідентифікований [110]. Різноманітність трактувань змісту нематеріальних 

активів авторами засвідчує багатоаспектність цього терміну. 

Більшість авторів: Г.Г. Азгальдов [2], І.А. Бігдан [11], Л.А. Бернстайн 

[9], Е. Брукінг [13], Т.В. Давидюк [31], Н.Н. Карпова [2], С. Ф. Легенчук [56], 

Л. Ю. Мельничук [78], Т. А. Стюарт [228] дотримуються економічного підходу 

при трактуванні НМА, який нині є основним і передбачає використання 

підприємством об’єктів з метою отримання в майбутніх періодах прибутку, 

посилення конкурентних переваг або інших економічних вигод.  

Друга група авторів (Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл) трактують 

нематеріальні активи як засоби тривалого використання, що не мають 

фізичної природи і в більшості випадків служать легалізацією прав власників 

або підтриманням їх переваг, випливають з права власності [98, с. 227-228], 

тобто, по суті, підтримують юридичний підхід, за яким визначальним при 

відображенні нематеріальних активів в обліку є відповідна юридична 

реєстрація. За словами І.В. Бриля, до нематеріальних активів належать 

результати інтелектуальної діяльності людини, що володіють певною 

новизною та захищені винахідницьким і авторським правом [12].  

Основні критерії відображення об’єктів нематеріальних активів за 

МСФЗ, П(С)БО, ПКУ, ГК України та SFAS нами визначено у таблиці 1.1. 

Розглянуті в табл. 1.1. нормативні документи використовуються для 

регулювання оцінки, обліку, оподаткування, господарських правовідносин, 

розкриття і подання у звітності інформації про нематеріальні активи 

підприємства. Одночасно нами було розглянуто порядок регулювання 

оцінки, обліку й подання НМА за вимогами Комітету зі стандартів 
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бухгалтерського обліку США, зокрема Положення стандартів фінансового 

обліку (Statements of Financial Accounting Standards), (далі SFAS) 142 «Гудвіл 

та інші нематеріальні активи» [227]. 

Таблиця 1.1 

Основні критерії відображення об’єктів нематеріальних активів за 

МСБО 38, П(С)БО 8, SFAS №142, ПКУ, ГК України* 

Критерії визнання НМА МСФЗ 38 SFAS №142 ПСБО 8 ПКУ ГК 
України 

Відсутність фізичної 
субстанції  

 
Н 

 
Н 

 
Н 

 
Н 

 
Н 

Можливість ідентифікації Д Д Н Н Н 

Достовірна оцінка Н Н Н Н Н 

Немонетарний характер Н Н Н Н НВ 

Тривалий термін 
використання 

Н Н Н Н НВ 

Ймовірність отримання 
майбутньої економічної 
 Вигоди 

Н Н Н НВ НВ 

Відмінність від гудвілу Н Н Н Н НВ 

Необхідність юридичної 
реєстрації 

 
Д 

 
Д 

 
Д 

 
Н 

 
Н 

Наявність документів, які 
підтверджують права на 
результати діяльності 

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 

Н 

 
 

Н 

 
 

Н 

Використання за 
призначенням в 
господарській діяльності 
підприємства  

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 

Д 

 
 

Н 

 
 

д 

Право власності Д Д Д Н НВ 

Можливість контролю Н Н Н Д НВ 

Право користування Д Д Д Д НВ 

Відмінність від фінансових 
активів 

НВ НВ Д НВ НВ 

Н – неодмінно; Д – дискреційно; НВ – не визначено 

 *Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [23, 83, 109, 110, 227] та 

проведеного дослідження  
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На основі аналізу нормативних актів (табл. 1.1) встановлено практично 

повну однозначність застосування критеріїв визнання НМА за SFAS №142, 

що відповідає сучасним тенденціям зближення систем обліку. Визначена 

відмінність в ідентифікації передбачає більш лояльні вимоги до визнання 

НМА за SFAS №142 [227]. 

За МСБО 38, актив є ідентифікованим, якщо він: а) може бути 

відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта 

господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або 

обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, 

ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має 

суб’єкт господарювання намір зробити це; або б) виникає внаслідок 

договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони 

бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших 

прав та зобов’язань [83].  

SFAS №142 повністю синхронізується з МСБО 38 щодо можливості 

відокремлення об’єкта НМА та наявності договірних або інших юридичних 

прав як основних критеріїв ідентифікації, проте SFAS №142 дозволяє в 

окремих випадках визнавати об’єкти НМА без дотримання названих умов за 

придбаними індивідуально або у складі групи за об’єктами, відмінними від 

гудвілу, якщо вони включені до вартості цих об’єктів при здійсненні операції 

купівлі-продажу між незалежними сторонами за справедливою вартістю, 

наприклад, унікальний виробничий процес, або спеціальні навики 

співробітників, придбані разом із заводом [227]. Тобто, наявність юридичної 

реєстрації за бухгалтерськими стандартами (МСБО 38 та SFAS №142) є 

важливим критерієм визнання об’єктів НМА, проте не визначальним: 

юридичне забезпечення права не є необхідною умовою для контролю, 

оскільки суб’єкт господарювання може бути у змозі контролювати майбутні 

економічні вигоди в інший спосіб [83]. 

За такими ознаками, як відсутність матеріальної форми, достовірна 

оцінка, немонетарний характер усі розглянуті нормативні акти однозначно 
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визнають необхідність їхнього дотримання. Вимоги усіх стандартів з 

регулювання бухгалтерського обліку щодо визнання об’єктів НМА 

відрізняються, крім ідентифікації об’єктів, тільки необхідністю оформлення 

первинних документів. П(С)БО 8 прямо не визначає необхідність 

оформлення операцій з НМА первинними документами, проте така норма 

закладена у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» [119] та визначена Методичним Рекомендаціями з 

бухгалтерського обліку нематеріальних активів [80]. 

ПКУ встановлює найбільш суворі й чіткі правила визнання суб’єктом 

господарювання НМА (табл. 1.1). Зокрема ПКУ визначено мінімальні строки 

використання (якщо вони не визначені правовстановлюючим документом): 

для прав на об’єкти промислової власності – 5 років, авторське право 

та суміжні з ним права – 2 роки, НМА з невизначеним терміном 

використання – не менше двох та не більше 10 років безперервної 

експлуатації. Для усіх об’єктів ПКУ визначено необхідність юридичної 

реєстрації прав та наявності необхідних первинних документів, проте такі 

важливі характеристики для визнання об’єктів НМА, як можливість 

отримання майбутньої економічної вигоди та контролю за її отриманням, 

наявність права користування не встановлена [109]. 

Господарський кодекс України ст. 139 «Майно у сфері 

господарювання» визначає, що нематеріальні активи можуть включатися до 

складу майна, мають вартісне визначення, виробляються чи 

використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються 

в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку 

майна цих суб’єктів [23]. Кодексом не розглядаються такі характеристики 

НМА, як немонетарний характер, тривалий термін використання, ймовірність 

отримання майбутньої економічної вигоди та ін. (табл. 1.1). 

Фінансові активи, як і нематеріальні, мають ідеальну природу, є 

неречовими, немонетарними, невідчутними – фінансові інвестиції, 

дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, ПДВ по придбаних 
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активах. Вони відрізняються від НМА способом отримання майбутньої 

економічної вигоди. Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є 

потенціалом, який може сприяти надходженню (прямо або непрямо) 

грошових коштів і їх еквівалентів до суб’єкта господарювання або 

зменшувати відтік грошових коштів (рис. 1.2) [43].  

 
Рис. 1.2. Форми й умови отримання майбутньої економічної вигоди від 

фінансових активів (розроблено автором) 

Якщо за об’єктами НМА майбутня економічна вигода може бути 

отримана при використанні в діяльності підприємства або (рідше) у випадку 

продажу, то за фінансовими активами здебільшого – шляхом надходження 
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грошових коштів від погашення у визначені терміни (дебіторська 

заборгованість, інвестиції у боргові зобов’язання, відшкодування ПДВ за 

заявою підприємства), або економії від зменшення грошових виплат 

підприємством (відстрочені податкові активи, зарахування ПДВ у зменшення 

податкового боргу). У окремих випадках дохід за фінансовими активами 

може бути отриманий унаслідок продажу поточних фінансових інвестицій, 

тоді як довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери інших підприємств 

утримуються для отримання вигод від зростання їхньої вартості на балансі, 

отримання дивідендів та інших вигод і рідше є об’єктом купівлі-продажу.  

Розширення й уточнення переліку критеріїв визнання НМА як об’єктів 

бухгалтерського обліку дасть змогу відповідно ідентифікувати та відрізняти 

від інших об’єктів, що мають ідеальну природу, тому вважаємо доцільним 

додати таку їхню характеристику, як відмінність від фінансових активів. 

Проведене дослідження порядку нормативного регулювання обліку 

НМА в Україні дає змогу визначити основні критерії визнання цих об’єктів – 

відсутність матеріальної форми, можливість ідентифікації, достовірна оцінка, 

немонетарний характер, тривалий термін використання, ймовірність 

отримання майбутньої економічної вигоди, можливість контролю, 

відмінність від фінансових активів. Важливим критерієм для первинного 

облікового відображення є відмінність НМА від гудвілу. 

Гудвіл як актив втілює у собі майбутні економічні вигоди, що є 

результатом синергії активів придбаного бізнесу й не визнається за 

обліковими правилами без операції придбання, оскільки індивідуально не 

може бути ідентифікований в умовах діючого підприємства (яке не 

продається і здійснює свою діяльність відповідно до статутних вимог) тому 

його визнання як нематеріального активу є обмеженим. За МСБО 38 (п. 48-

49), підприємство може здійснювати витрати, які забезпечують в 

майбутньому отримання економічних вигод, що забезпечує формування 

внутрішньо генерованого гудвілу, але він не є ідентифікованим ресурсом 

(тобто не є відокремлюваним і не походить від договірних або інших 
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юридичних прав), що контролюється суб’єктом господарювання і який 

можна достовірно оцінити за собівартістю, тому не визнається як актив, 

проте може спричиняти різницю між балансовою і ринковою вартістю 

підприємства [83]. При оцінці гудвілу завжди береться до уваги балансова 

вартість активів. 

Зважаючи на уточнення чинників ідентифікації, варто було б внести 

зміни до визначення НМА у П(С)БО 8, яке дозволить встановити єдиний 

підхід до їхнього визнання і відрізнити об’єкти НМА від інших невідчутних 

одиниць обліку: нематеріальний актив – немонетарний актив (відмінний від 

фінансових активів), який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований та відрізняється від гудвілу.  

Встановлена при аналізі нормативних актів майже повна однозначність 

трактування та єдність принципів відображення об’єктів обліку НМА й прав 

на їхнє використання, все ж, не дозволяє в повній мірі відобразити їхню 

вартість в обліковій системі підприємств. Саме наявністю не відображених в 

бухгалтерському обліку й звітності НМА окремі автори пояснюють суттєву 

різницю між ринковою й балансовою вартістю окремих підприємств 

(виключаючи тенденційність оцінки у залежності від ринкових коливань цін 

акцій).  

Порівняльний аналіз ринкової та балансової вартості активів п’яти 

найбільших компаній світу (США) за 2015 р., які працюють відповідно у 

сферах технологічних апаратних засобів і обладнання, виробництва й 

переробки нафти і газу, страхування (окрім життя), програмного 

забезпечення і комп’ютерних послуг засвідчує, що співвідношення ринкової 

й балансової вартості компаній є найвищим у компанії «Apple» – 6,5 разів, у 

фінансовій звітності якої є визнаний гудвіл у сумі 4 616 млн дол США, НМА 

– 4 142,0 млн дол США, що складає всього 3,8% у сумарній вартості активів. 

Інші компанії, які відобразили у звітності гудвіл та НМА – «Google» (15,5%) 

та «Microsoft» (15,7%) також мають перевищення ринкової вартості над 
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балансовою, відповідно – у 3,3 та 3,7 разів. На балансі компаній «Berkshire 

Hathaway» та «Exxon Mobil» НМА не відображені взагалі (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Ринкова, балансова вартість та ціна акцій найбільших компаній світу за 

рейтингом FT Global 500 2015* 
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«Apple» 724773,1 111547 6,5 4616 4142 8758 3,8 124,4 

«Exxon 
Mobil» 356548,7 174399  

2,0 – – 8676 2,5 85 

«Berkshire 
Hathaway» 356510,7 240170  

1,5 60714 – 60714 11,5 217500 

«Google» 345849,2 103860 3,3 15599,0 4607 20206 15,5 554,7 

«Microsoft» 333524,8 89784 3,7 20127 6981 27108 15,7 40,7 

 *Примітка. Складено автором на основі рейтингу FT Global 500 2015 та фінансової 

звітності компаній за 2015 фінансовий рік [191] 

 

 Наявність такого розриву між балансовою вартістю компаній та 

ринковою капіталізацією вчені-економісти пояснюють наявністю 

невідображеного за стандартами бухгалтерського обліку інтелектуального 

капіталу, який є четвертим (додатково до традиційних) чинником 

виробництва, що базується виключно на знаннях та інформації. 

Автори, які здійснювали більш ранні дослідження сутності 

інтелектуального капіталу вважали його ресурсом, що дає змогу 

підприємству отримати додаткові економічні вигоди. У праці «Нове 

індустріальне суспільство» Дж. Гелбрейт, ввівши в обіг поняття 

інтелектуального капіталу, визначив його як цінність, що допомагає 
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створювати інші цінності [28]. Т. Стюарт, також прихильник ресурсного 

напряму дослідження інтелектуального капіталу, визначив його як 

«інтелектуальний матеріал, який сформований, закріплений за компанією і 

використовується для виробництва більш цінного майна. Розум стає майном, 

коли під впливом вільно діючої сили мозку створюється щось корисне, що 

має певну форму: перелік відомостей, база даних, опис процесу і т.п.» [178, с. 

112], тобто визначив його як результат інтелектуальної діяльності, втілений в 

ідентифікованих носіях, що є чинником зростання ефективності і 

результативності діяльності підприємств. Д. Тіс розробив концепцію 

стратегії отримання прибутків з технологічних інновацій [233, с. 285-305]. 

Подальший розвиток теорії інтелектуального капіталу дозволив у 

середині 90-х років виділити поняття "розподілене знання" (distributed 

knowledge), як знання, яким не володіє ніхто індивідуально, але належить 

групі взаємодіючих агентів, виникає шляхом агрегування (явних або 

неявних) елементів знань окремих агентів і може бути мобілізоване для 

продуктивного використання з метою отримання додаткових прибутків або 

грошових потоків. Е. Гатчинс вважає, що розподілене знання має зростаюче 

значення в економіці, заснованій на інноваціях і знаннях [201, с. 35-43]. 

Поєднання знань працівників з іншими активами підприємства автори І. 

Хіруокі та Р. Томас у роботі «Мобілізація невидимих активів» вважають 

джерелом синергії, яка забезпечує компанії стійкі конкурентні переваги 

[200].  

Отже, у сучасних дослідженнях більшість авторів визначають 

інтелектуальний капітал як процес перетворення індивідуального знання 

працівників у групове знання компанії, яке перетворюється на стратегічний 

актив, від застосування якого можна отримати додаткові економічні вигоди. 

Вартісний напрям дослідження інтелектуального капіталу як об’єкту 

управління менеджментом підприємства визначає його як джерело 

формування акціонерної вартості за рахунок залучення раніше не 

використовуваних резервів: знань, компетенції, організаційних структур, 
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інформаційних технологій, задоволеності клієнтів та ін. Питанням 

управління інтелектуальним капіталом для забезпечення зростання вартості 

суб’єктів господарювання займались у різні періоди К. Е. Свейбі [231], З. 

Гріліхес [196], Т. Стюарт [228], Е. Брукінг [13] , О.Д. Бутнік-Сіверський [14], 

Л. Едвінсон [187], Т. Коупленд [46], П.О. Куцик [54], Х.І. Скоп [54], 

обґрунтовано вважаючи, що вартість компаній у значній мірі визначається 

наявністю в них інтелектуального капіталу. 

Оскільки НМА визнаються у звітності підприємств з відповідною 

оцінкою, то невідображеними залишаються об’єкти інтелектуального 

капіталу, фактичною наявністю яких пояснюється відмінність балансової і 

ринкової вартості підприємств. Вихідна концепція інтелектуального 

капіталу, сформована Е. Брукінг, показує роль інтелектуального капіталу у 

формуванні ринкової вартості підприємства (рис. 1.3) [13, с. 30]. 

 

Рис. 1.3. Вихідна концепція інтелектуального капіталу за Е. Брукінг 

(сформовано автором на основі джерела [13])  

Л. Едвінссон і М. Мелоун відзначали, що «до кінця поточного 

десятиліття і в наступний період сотні тисяч великих і дрібних компаній у 

всьому світі візьмуть на озброєння теорію інтелектуального капіталу як 

засобу вимірювання, конкретизації і відображення істинної вартості своїх 

активів. Вони зроблять це тому, що бухгалтерський облік, заснований на 

інтелектуальному капіталі, дає унікальну можливість комплексного 

використання всього того, без чого немислима сучасна економіка динамічних 

і високотехнологічних віртуальних корпорацій» [156, с. 435-436]. Вплив 

інтелектуального капіталу на ринкову вартість підприємства та його 

структура визначена Л. Едвінсоном в моделі «Skandia Value Scheme», де 
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складові інтелектуального капіталу розглядаються як творча сукупність усіх 

його елементів (додаток Б) [156]. 

Автор Легенчук С.Ф. зазначає, що для потреб бухгалтерського обліку 

інтелектуальний капітал необхідно визначити як сукупність наявних 

інтелектуальних активів (людський, структурний та клієнтський капітал) 

підприємства, які забезпечать йому конкурентні переваги на ринку [56, с. 7]. 

Л.М. Пилипенко пропонує відносити до складу інтелектуального капіталу 

людський, організаційний (структурний), клієнтський та інноваційний 

капітал [102, c. 92]. 

Для подальшого дослідження інтелектуального капіталу використаємо 

структурний підхід, за яким більшість авторів групують інтелектуальний 

капітал за такими складовими: людський, структурний (організаційний), 

клієнтський (ринковий) (додаток В). Людський капітал визначається як 

сукупність природжених і набутих властивостей працівника (здоров’я, 

таланти, освіта, навики, вміння, досвід, кваліфікація, ціннісні орієнтири), які 

забезпечують його ефективну діяльність у процесі господарювання 

підприємства (детальніше в п. 1.2). Структурний (організаційний) капітал 

формується ефективними організаційними структурами, результатами 

інтелектуальної діяльності та інформаційними ресурсами. Клієнтський 

капітал – це клієнтська база (лояльність і потенціал покупців, надійність 

зв’язків з ними, репутація на ринку, стратегічні альянси та ін.). 

Інтелектуальний капітал підприємства має бути об’єктом управління й 

оцінки. Для відображення в обліку всіх його складових потрібна нова 

облікова концепція, що дозволить визнавати активи, на які підприємство має 

не право контролю, а тільки право користування. Названа концепція 

розробляється в рамках спільного проекту МСФЗ і Ради зі стандартів 

фінансового обліку США. 

Автор І.І. Просвіріна представляє інтелектуальний капітал як «новий 

гудвіл», відмінність якого від традиційного полягає у динамічності й наданні 

підприємству конкурентних переваг і розраховується не за залишковим 
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принципом (різниця між ринковою вартістю компанії та балансовою 

вартістю чистих активів), а шляхом оцінки й сумування (або добутку) 

окремих складових інтелектуального капіталу, незалежно від вартості активів 

і зобов’язань, відображених на балансі, тобто розраховується автономно [120, 

с. 18]. Важливість використання такого підходу, полягає в тому, що його 

застосування дає змогу оцінювати вартість окремих складових 

інтелектуального капіталу. Можливість відокремленого оцінювання внеску 

інтелектуальних активів у грошовий потік та фінансові результати діяльності 

підприємств досліджували Ф. К. М’Ферсон, С. Пайк [215, с. 246-260]. Цей 

підхід нами був використаний у нашому дисертаційному дослідженні, 

оскільки ми розглядали проблеми визнання, оцінки й обліку нематеріальних 

активів у діючих українських футбольних клубах, які не зареєстровані як 

акціонерні товариства з відкритим обігом акцій на фондових біржах, тому 

проблеми визнання та облікового відображення інтелектуального капіталу – 

прав реєстрацій гравців для них є особливо актуальними. 

Співвідношення термінів НМА, інтелектуальний капітал, інтелектуальні 

активи наведено на рис. 1.4.  

З рис. 1.4 видно, що до складу визнаних на балансі НМА відносять права 

на користування природними ресурсами і майном, права на проведення 

діяльності й використання економічних привілеїв і частину інтелектуального 

капіталу, визнання якого можливе за обліковими правилами, який вважаємо 

за доцільне інтерпретувати як інтелектуальні активи: структурні активи, 

людські активи, клієнтські активи. 

Частина інтелектуального капіталу, який за обліковими правилами може 

визнаватись на балансі підприємства і приносити доходи, є інтелектуальними 

нематеріальними активами. Вони відображаються в обліку як права 

інтелектуальної власності. 
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Рис. 1.4. Співвідношення нематеріальних активів, інтелектуального 

капіталу та інтелектуальних активів (розроблено автором)  

За ст. 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності 

– це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на 

інший об’єкт права інтелектуальної власності [147]. Підприємство фактично 

має тільки право користування об’єктами інтелектуальної власності, а право  

власності, за ст. 423 ЦК України, належить автору, виконавцю, винахіднику 

об’єкта права інтелектуальної власності [147]. Наявність юридичної 

реєстрації прав інтелектуальної власності не впливає на здатність об’єктів 

приносити дохід, проте є корисним при ідентифікації окремого об’єкта. 

МСБО 38 (п. 12) визнає юридичну реєстрацію як одну з умов ідентифікації 

об’єкта, одночасно з наявністю договірних, інших прав та зобов’язань [83]. 

Отже, нематеріальні активи підприємства, за вимогами П(С)БО 8, 

включають права на користування природними ресурсами та майном, права 

на проведення діяльності і використання економічних привілеїв та частину 
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інтелектуального капіталу, визнання якого можливе за обліковими 

правилами: права на об’єкти промислової власності, авторське право та 

суміжні з ним права [110]. МСБО 38 значно розширює коло об’єктів, які 

визнаються у складі НМА підприємств – певне управління чи технічний 

талант при умові, коли їх використання та отримання очікуваних майбутніх 

економічних вигод захищені юридичними правами, та якщо вони при цьому 

відповідають іншим складникам визначення НМА; відносини з клієнтами або 

частка ринку, якщо суб’єкт може контролювати очікувані економічні вигоди 

від них; наявність юридичних прав або інших способів контролю (п. 13-16) 

[83]. Фактично МСБО 38 (крім права на об’єкти інтелектуальної власності) 

дозволяє визнавати, за дотримання наведених умов, окремі складові 

людського, організаційного та клієнтського капіталу, які треба визнавати як 

людські активи, організаційні активи, клієнтські активи.  
 

1.2. Проблеми нормативного регулювання відображення прав 

реєстрацій гравців футбольних клубів як об’єктів обліку 

 

Регулювання обліку прав реєстрацій гравців українських клубів 

здійснюється за законами України, національними й міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку, нормативними документами 

Міністерства фінансів України та ін. Додатково діяльність футбольних 

клубів, включаючи мінімальні вимоги до ведення обліку і розкриття у 

звітності, зокрема, щодо прав реєстрацій гравців, регламентується ФІФА, 

УЄФА та ФФУ. Необхідність реєстрації гравців за клубами у національній 

футбольній асоціації, обов’язковість укладення із кожним з них строкового 

трудового договору, трансферні операції, за якими гравці можуть здійснити 

перехід до іншого клубу до дати завершення контракту, значні суми 

штрафних санкцій при односторонньому розірванні контракту, нарахування 

платежів за лояльність при продовженні футболістами контрактів з клубами 

та ін. свідчить про наявність більшого контролю за людським ресурсами, ніж 
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в інших видах діяльності. Проте дискусійними залишаються питання 

облікового відображення людського капіталу через складність розмежування 

витрат на інвестиції й на утримання, наявні морально-етичні та інституційні 

обмеження, що полягають у неможливості володіння компанією особою та 

повного контролю над її діями. Тому розглянемо погляди дослідників з 

перелічених проблем. 

У сучасних умовах господарювання людський капітал відіграє все 

більшу роль для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, є 

найважливішим ресурсом для реалізації стратегічних і поточних рішень 

менеджменту через найвищу, порівняно з іншими чинниками виробництва, 

динамічність, гнучкість і продуктивність. Такі характеристики працівників, 

як розум, талант, надійність, творчий підхід, корпоративні цінності, 

професійність, досвід, спеціальна освіта і культура часто визначають імідж 

підприємства, його переваги перед конкурентами і зумовлюють необхідність 

їхнього вимірювання й оцінки. Більшість дослідників вважають, що 

підприємство, яке здійснює інвестиції в людський капітал, не має усіх прав 

на його використання як ресурсу та повного контролю за діями працівників, 

тому суми здійснених витрат не капіталізуються, що не дає підстав для 

відображення в обліку у складі НМА. 

Нобелівський лауреат Т. Шульц, як і його колега Г. Беккер 

наполягають на тому, що особистісна власність людини є невідчужуваною й 

невіддільною від особи, прагнучи, як і більшість сучасних економістів, 

обмежити можливість прямого використання у процесі виробництва усіх 

чинників людського капіталу й урахування тільки тих, що забезпечують 

здійснення ефективної господарської діяльності і не суперечать потребам і 

бажанням працівників [225, 165]. Визначений цими дослідниками напрям 

передбачає визнання працівників у якості рушійної сили компанії для 

забезпечення її ефективної діяльності та зростання вартості активів при 

дотриманні їхніх прав і свобод. Кожна людина має вроджений потенціал, 

який не може бути об’єктом обліку, бо належить тільки особі. Здійснювані 
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додаткові інвестиції в розвиток потенціалу людини (освіта, досвід, знання, 

вміння, навички, кваліфікація) можуть посилити вроджені й набуті людиною 

цінні характеристики і є людським капіталом, який може визнаватись тільки 

за умови використання працівником свого потенціалу для отримання доданої 

вартості.  

Сучасні українські автори Г.М. Гузенко, Ю.О. Гайдученко також 

вважають, що форма інституціонального закріплення інтелектуального 

потенціалу виявляється в природному праві власності на сукупність 

здібностей кожної людини – працівника компанії. Цей тип інтелектуальних 

активів є винятковим надбанням його власника, отже, компанія не може на 

свій розсуд розпоряджатися ними. Щодо інтелектуальних активів, які мають 

відповідний ступінь об’єктивізації, то вони є власністю компанії [27, с. 91-

92].  

Розглянуті морально-етичні та інституційні проблеми ми визначили 

два, проте не виключні, обмеження на відображення людського капіталу як 

активу в бухгалтерському обліку – відсутність у підприємства права 

власності і повного контролю над людськими ресурсами. Право власності в 

сучасній системі обліку не є обов’язковою, проте важливою передумовою 

відображення активу, особливо нематеріального, а право контролю 

застосовується у цьому випадку обмежено. Складною проблемою 

залишається структурування й оцінка людського капіталу як активу в 

бухгалтерському обліку, контролю за цим об’єктом для визначення суми 

майбутніх економічних вигод від його використання та тривалості їхнього 

надходження. 

Крім розглянутого інституційного підходу при дослідженні суті цього 

складного й багатогранного явища використовують продуктивний та 

інвестиційний підхід. Л. Туроу, прихильник продуктивного підходу, визначає 

людський капітал як «здатність індивідуума до виробництва товарів і 

послуг», «його продуктивні здібності і знання» [234, с. 1-15]. В. Боуен 

підтримує це визначення: людський капітал «складається з набутих знань, 
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навичок, мотивації і енергії, якими наділені людські істоти і які можуть 

використовуватися протягом визначеного періоду часу з метою виробництва 

товарів і послуг» [168]. Г. Беккер дає найбільш повне трактування, яке 

характеризує інвестиційний підхід. На погляд автора, людський капітал 

формується за рахунок інвестицій в людину, серед яких можна назвати 

навчання, підготовку на виробництві, витрати на охорону здоров’я, міграцію 

і пошук інформації про ціни і доходи [164]. Вища ефективність вкладень у 

людський капітал, у порівнянні з фізичним, була встановлена Т. Шульцем 

[225, с. 11-17]. 

Особливості й результативність інвестування в людський капітал на 

макро-, мікро – та індивідуальному рівнях наведені в додатку Г. 

З економічної точки зору інвестиції в людину мають забезпечити, в 

першу чергу, розвиток характеристик, що дозволять сформувати у ній якості, 

які визначать затребуваність у роботодавців протягом усього періоду 

трудової активності. Трудовий потенціал людини характеризують 

кваліфікація працівника (здатність якісно виконувати роботу за посадою, 

вміння навчатись і ділитись досвідом), гнучкі навички (креативність, робота 

в команді, бажання вчитись), фізичне здоров’я (витривалість, 

працездатність). 

З інвестиційної точки зору людський капітал є більш ємним поняттям і 

включає інвестиції в освіту та професійні навики працівників, які 

забезпечують працездатність і підвищують трудовий потенціал, а також 

витрати сімей і держави на охорону здоров’я, культуру, освіту, підтримання 

певного рівня життя, психоемоційний розвиток, міграцію (додаток Г). 

Традиційно інвестиції в людський капітал визначаються як витрати, що 

не підлягають капіталізації, з чим не можна погодитись, оскільки вкладення в 

людину на індивідуальному рівні підвищують (принаймі на період трудової 

активності) її трудовий та інтелектуальний потенціал, фізичне та 

психоемоційне здоров’я, рівень життя і статус. Ці надбання є капіталом 
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особи, який вона може використовувати на власний розсуд, отримуючи 

вищий рівень доходів, інтелектуального розвитку та самореалізації. 

На рівні юридичної особи інвестиції в працівників за вимогами П(С)БО 8 

відображаються у складі поточних витрат. МСБО 38 (п. 15) визначає умови, 

за яких інвестиції в персонал можуть капіталізуватись у складі НМА. Суб’єкт 

господарювання може мати групу кваліфікованих працівників і бути здатним 

визначити зростаючу кваліфікацію працівників, що спричинить майбутні 

економічні вигоди від навчання. Суб’єкт господарювання може також 

очікувати, що персонал продовжуватиме надавати йому свою кваліфікацію. 

Проте, як правило, суб’єкт господарювання не має достатнього контролю над 

очікуваними майбутніми економічними вигодами, отримуваними від групи 

кваліфікованих працівників та від навчання, щоб вважати ці об’єкти такими, 

що відповідають визначенню нематеріального активу. З тієї ж причини 

малоймовірно, що певне управління чи технічний талант відповідають 

визначенню нематеріального активу, крім випадків, коли їх використання та 

отримання очікуваних майбутніх економічних вигод захищені юридичними 

правами та якщо вони при цьому відповідають іншим складникам визначення 

[83]. Більшості підприємств досить складно виконати умови щодо контролю 

над майбутніми економічними вигодами, тому інвестиції в персонал 

списуються у поточному періоді і капіталізації не підлягають. 

Юридичні права, що випливають з укладених трудових контрактів з 

працівниками, передбачають можливість підприємства використовувати їх 

для виконання передбачених контрактами зобов’язань відповідно до 

результатів роботи і здійснювати компенсацію у вигляді заробітної плати, 

премій та бонусів, які не підлягають капіталізації. Показником ефективної 

роботи працівників (п. 1.1 цієї роботи) може бути значна ринкова 

капіталізація підприємства, проте вона формується не тільки людським 

капіталом, а й іншими складовими інтелектуального капіталу – 

організаційним і клієнтським.  
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У окремих видах діяльності все ж є вищий ступінь юридичного захисту 

прав роботодавця за контролем над діяльністю працівників та майбутніми 

економічними вигодами від використання кваліфікованого персоналу, 

включаючи можливість продажу цих прав іншим юридичним особам за 

ціною, погодженою сторонами. Зокрема, це стосується професійних 

спортивних організацій, які укладають строкові трудові контракти зі 

спортсменами, договори на спортивну підготовку, трансферні контакти тощо.  

Професійний спорт, зокрема футбол, надає рідкісну можливість оцінки 

й відображення людського капіталу (прав реєстрацій гравців) у складі НМА 

футбольних клубів. Ринкову вартість прав реєстрацій гравців можна 

визначити за даними інформаційних порталів transfermarkt.com [237] та 

OPTA Sports [218], фактичну собівартість – за сумою витрат на перехід з 

клубу в клуб за трансферними контрактами (в т.ч. на правах оренди), 

витратами на виховання молодих гравців, сумою платежів за лояльність 

вільним агентам. Основою для відображення прав реєстрацій гравців за 

окремим клубом є строковий трудовий договір, за яким здійснюється 

реєстрація футболістів у професійній спортивній організації – Федерації 

футболу України (ФФУ), проте на його підставі в обліку визнаються тільки 

витрати на оплату праці та на утримання гравців. Основою для відображення 

на балансі футбольного клубу нематеріальних активів є трансферні 

контракти, розрахунки сум платежів за лояльність вільним агентам та 

фактичні витрати на виховання молодих гравців. Проте, незважаючи на 

можливість здійснення достовірної оцінки й капіталізації витрат на 

придбання (отримання) прав реєстрацій футболістів, їхнє визнання у складі 

нематеріальних активів українськими футбольними клубами здійснюється 

тільки при переходах гравців за трансферними контрактами, тоді як 

нараховані значні суми плати за лояльність (для вільних агентів) і витрати на 

виховання молодих гравців визнаються у складі поточних витрат. 

Згідно вимог ФФУ, професійним вважається футбольний клуб (ФК), 

який має атестат на право участі у чемпіонаті з футболу серед професійних 



48 
 
футбольних клубів України. Наявність строкового трудового контракту дає 

змогу ФК здійснити реєстрацію гравця-професіонала у базі даних ФФУ із 

зазначенням строку його дії [122]. Реєстрації у базі ФФУ підлягають усі 

гравці ФК, яких за способами переходу в клуби автори В.-Б. Опреан та Т. 

Опрісор ділять на такі групи: зареєстровані через передачу за трансферними 

контрактами (в т.ч. на правах оренди), зареєстровані на підставі першого 

професійного контракту (молоді гравці, виховані футбольною академією при 

ФК), зареєстровані як вільні агенти [217, с. 1651] (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Порядок реєстрації гравців футбольними клубами для 

отримання статусу професіонала (систематизовано автором на основі 

джерела [122]) 
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Строкові трудові контракти укладаються ФК з усіма професійними 

футбольними гравцями (незалежно від способу переходу в клуб) і повинні 

обов’язково відповідати Мінімальним вимогам до стандартного контракту 

футболіста-професіонала, які визначені угодою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і 

Європейського дивізіону ФІФПро від 19 квітня 2012 року, наведеними в 

додатку 2 Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу 

футболістів [122]. 

Наявність контракту дає ФК змогу здійснити реєстрацію гравця як 

професіонала у базі даних ФФУ із зазначенням строку його дії [122]. 

Контракт передбачає обов’язок футболістів підвищувати спортивну 

майстерність, вести здоровий спосіб життя, підтримувати високий рівень 

спортивної форми, обмежує можливість участі у змаганнях інших клубів та в 

рекламі без згоди клубу, визначає жорсткі обмеження при переході в інший 

клуб, передбачає виплату значної суми компенсації при односторонньому 

розірванні договору клубом або гравцем і штрафні санкції за порушення 

умов договору (до позбавлення права займатись професійною діяльністю) та 

обов’язково має містити чітку фіксовану суму заробітної плати (додаток Д) 

[122].  

Дослідження питань правового регулювання відносин у професійному 

спорті і, зокрема, трудових відносин й переходу спортсменів, здійснювалось 

такими вченими, як Ю. Бистрова [15], Г.М. Гніздовська [21], Н. Роуботтон 

[224], Н.С. Семенцов [128], М. О. Ткалич [139], що дозволяє визначити 

особливості цієї групи контрактів у професійному футболі. Зокрема, М. О. 

Ткалич обґрунтовано вважає, що в спорті необхідна складна система найму 

професійних спортсменів, яка обмежує перехід з одної команди до іншої, за 

які вони б хотіли виступати. Головна мета цієї системи – таке розподілення 

спортсменів, яке б забезпечувало високий рівень майстерності різних команд, 

сприяло забезпеченню високої конкуренції та отриманню додаткових доходів 

від відвідування вболівальниками стадіонів під час матчів [139, с. 258]. 

Існуюча практика розподілу футболістів між клубами показує, що 
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запропонована автором модель є ідеальною, оскільки кожний клуб прагне, у 

залежності від своїх фінансових можливостей, забезпечити укомплектування 

команди найкращими гравцями для отримання переможних результатів 

проведених матчів.  

Спортивний трудовий контракт дає змогу ФК контролювати людський 

капітал (гравців) на основі юридичних прав протягом терміну його дії, проте 

не дозволяє визнавати права реєстрації гравців у складі необоротних активів 

на балансі. 

Договори на спортивну підготовку укладаються футбольними 

академіями (ДЮСШ) при ФК із молодими спортсменами які здійснюють 

виховання футболістів віком від 6 років. На підставі такого договору можна 

точно визначити вартість виховання молодих гравців, проте здійснені 

академіями інвестиції не капіталізуються у складі активів через відсутність 

впевненості у підписанні усіма вихованцями першого професійного 

контракту. Якщо витрати на підготовку й утримання протягом усього періоду 

перебування молодого гравця в академії визнавались як поточні, то у 

майбутньому вони не можуть бути сторновані з витрат і капіталізовані у 

складі нематеріальних активів за вимогами МСБО 38. 

Автори В.-Б. Опреан та Т. Опрісор визначають причини, за якими 

права реєстрації гравців молодіжної академії не можуть відображатись у 

складі НМА через обмеження МСБО 38 та регламентів УЄФА: неповнолітні 

гравці не можуть укладати професійні контракти; стандартний трирічний 

контракт ними може бути відхилений, що не дає можливості контролю; 

молоді гравці не генерують, за їх статусом, майбутні економічні вигоди, як 

це відбувається з більш досвідченими футболістами [217, с. 1652], з чим не 

можемо повністю погодитись з наведених нижче причин.  

1. Регламентом Федерації футболу України зі статусу і трансферу 

футболістів визначено, що молоді гравці можуть укладати перший 

професійний контракт вже у віці 15 років (за згоди батьків) [122].  
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2. Відмовитись від укладання (продовження) професійного контракту 

можуть з різних причин і гравці віком більше 23-х років.  

3. Молоді гравці (права їх реєстрації), за проведеними нами 

дослідженнями, можуть генерувати майбутні економічні вигоди та мати 

досить високу вартість. Так, у 2016 році середній вік гравців української 

Прем’єр-ліги складає 23,83 років (молодим вважається гравець віком до 23-х 

років), їхня балансова вартість за даними УЄФА – 13 млн євро (17 місце 

серед європейських топ-ліг), а ринкова вартість прав реєстрацій (за даними 

інформаційного порталу transfermarkt.com) – 478,5 млн євро [237]. Також у 

додатку Е нами згрупована інформація про найдорожчі трансфери 

футболістів європейських клубів. Ціни переходу гравців віком 14-17 років за 

трансферними контрактами складають від 2,5 млн дол до 22 млн дол, хоча 

кількість переходів є найменшою серед виділених нами груп (додаток Е). 

За даними проведених нами досліджень в українських футбольних 

клубах «Карпати», «Верес-Рівне», «Скала», «Львів» у випадках, якщо 

молодий гравець – вихованець академії (ДЮСШ) при ФК укладає свій 

перший професійний контракт (строковий трудовий договір) з тим клубом, 

який здійснював його виховання, оплата за його підготовку ФК не 

здійснюється, попередні витрати не капіталізуються, тому право реєстрації 

такого гравця не може бути визнане у складі нематеріальних активів. Проте, 

якщо надалі здійснюється передача права на його реєстрацію за трансферним 

контрактом іншому ФК (у віці до 23 років), то використовується механізм 

солідарності, за яким у ціну трансферного контракту будуть включатись 

виплати ФК та/або академіям за підготовку гравця [122]. Таким чином, 

незважаючи на те, що витрати на виховання кожного молодого гравця відомі, 

ФК (за рідкісними винятками) не здійснюють їхню капіталізацію навіть для 

перспективних спортсменів, які залишаються в клубі або здійснюють 

переходи за трансферними контрактами, оскільки мінімальна сума витрат на 

підготовку (при переходах в ніші клуби) буде компенсована клубові в 

розрахунковому розмірі, визначеному Регламентом Федерації футболу 
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України зі статусу і трансферу футболістів у залежності від суми трансферу 

та віку гравця [122]. 

Отже, ФК отримують майбутні економічні вигоди від використання 

прав реєстрацій молодих гравців, які за своїми ознаками можна віднести до 

складу НМА (можливість контролю, ймовірність отримання майбутньої 

економічної вигоди у довгостроковому періоді, можливість достовірної 

оцінки витрат на формування первісної активів), проте не здійснюють 

капіталізацію витрат на їхнє формування, що суперечить вимогам до 

визнання НМА, визначених у національних і міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку (детальніше у п. 2.3 цієї дисертації). 

Трансферні контракти передбачають можливість переходу гравців (за 

взаємною згодою) із одного футбольного клубу до іншого до дати 

завершення строкового трудового контракту із виплатою значної суми 

компенсації клубові – власникові прав на реєстрацію футболістів двічі на рік 

у період відкритого заявкового періоду (трансферного вікна) (додаток Д). За 

даними УЄФА, сумарна вартість трансферів футболістів європейських клубів 

вищого дивізіону у 2016 році становила 5,6 млрд євро, що на 1,2 млрд євро 

більше аналогічного показника 2015 року [179, 180]. За Регламентом 

Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів, розробленим 

ФФУ згідно вимог Регламенту зі статусу і трансферу гравців (ФІФА) [221], 

трансфер визначається як перехід футболіста з одного клубу до іншого на 

підставі угоди між клубами про трансфер [122].  

М.О. Ткалич пропонує більш деталізоване визначення трансферного 

контракту як домовленості двох сторін (спортивних клубів), відповідно до 

якої одна сторона зобов’язується забезпечити перехід спортсмена до складу 

команди іншої сторони, а інша сторона зобов’язується сплатити за це 

обумовлену у контракті грошову суму. Трансферні контракти, на погляд 

автора, укладаються з метою компенсації витрат, понесених клубом на 

підготовку спортсмена, а також для отримання клубами додаткових доходів. 

Крім того, укладення трансферних контрактів спрямоване на зміцнення 
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конкурентної боротьби з метою збільшення привабливості спортивного 

видовища і посилення зацікавленості глядачів [139, с. 260-261]. 

Сплачена компенсація за право реєстрації гравця (за умови подальшого 

укладення з ним довгострокового трудового контракту) визначає його 

ринкову вартість, дає право ФК здійснювати юридичний контроль над 

майбутніми економічними вигодами від утримання прав на реєстрацію 

футболіста, обмежує використання його третіми сторонами для отримання 

вигод без згоди ФК. Усе назване вище створює для футбольного клубу 

передумови відображення придбаного права реєстрації гравця в якості 

нематеріального активу. 

Ціна трансферного контракту гравця залежить від багатьох чинників і є 

підставою для формування собівартості нематеріального активу в 

бухгалтерському обліку (п. 2.1, п. 2.3 цієї роботи) та є основою для 

проведення аналізу вартості прав реєстрацій гравців (розділ 3 цієї роботи) 

(табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Основні чинники формування ціни трансферного контракту 

професійного футболіста* 

Чинники Максимальне і мінімальне значення Вплив на 
оцінку 

Позиція в грі нападники, атакуючі півзахисники  + 

захисники, воротарі – 

Вік  18-26 + 

27 і більше – 

Наявність солідарних виплат передбачені  + 

не передбачені – 

Статус в команді активний гравець + 

резервний гравець – 

Участь в іграх ліги приймав  + 

не приймав – 
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Кількість забитих голів значна кількість  + 

незначна кількість – 

Травми Часто + 

Рідко – 

Здатність до адаптації в 
команді та грі 

може швидко адаптуватись + 

не може швидко адаптуватись – 

Участь в комерційній 
діяльності клубу 

високий дохід + 

низький дохід – 

Рівень публічності Високий + 

Низький – 

Термін до завершення 
контракту 

перша половина контракту + 

завершення контракту – 

*Примітка. Сформовано автором на основі джерел [169, 171, 224] та доповнено власними 
пропозиціями 

 

Перехід гравця з клубу в клуб на визначений термін, коротший або 

рівний терміну строкового трудового контракту відбувається за Регламентом 

зі статусу і трансферу гравців (ФІФА) [221] та відповідним Регламентом 

ФФУ [122] за договором трансферу на правах оренди. Регламентом ФІФА 

такий перехід визначається як оренда професіоналів («loan of professionals») 

[221]. 

На період оренди дія умов контракту гравця з основним клубом 

призупиняється і укладається контракт (строковий трудовий договір) з новим 

клубом на весь період оренди [122], що дає змогу клубу-орендарю провести 

реєстрацію гравця як мінімум, на ½ сезону або на довший термін, визначений 

умовами договору. За регламентом ФІФА зі статусу та переходу гравців 

перехід на правах оренди регламентується тими ж правилами, які діють 

стосовно трансферу футболістів-професіоналів, включаючи положення про 

компенсацію за підготовку, проте трансферна вартість футболіста 

сплачується не одноразово, що не дає підстав для капіталізації виплат за 



55 
 
договором на балансі [221]. Винятком є випадки, коли договором трансферу 

на правах оренди передбачена додаткова одноразова виплата на початок 

строку дії договору. 

Третя група гравців, за класифікацією В.-Б. Опреана та Т. Опрісора, – 

вільні агенти, тобто професійні футболісти, строковий трудовий договір яких 

з ФК завершився або був розірваний з ініціативи клубу [217, с. 1651-1653]. 

Ця група гравців є найменш привабливою з точки зору іміджу й часто 

передбачає можливість найму гравця ФК з нижчою сумою заробітної плати, 

бонусів і премій, хоча можливі і винятки (наприклад, контракт Є. 

Коноплянки з ФК «Севілья»). Єдиною виплатою клубу, в якому 

зареєстрований вільний агент, може бути компенсація підготовки спортсмена 

за механізмом солідарності (за рішенням клубу) або плата за підготовку (за 

гравця віком до 23-х років) [122]. При переході з клубу в клуб вільних агентів 

нематеріальні активи українськими клубами не визнаються. 

Отже, проведений нами аналіз літературних джерел та наявної 

практики відображення прав реєстрацій гравців засвідчує, що українські 

футбольні клуби відображають у складі нематеріальних активів тільки права, 

придбані за трансферними контрактами з урахуванням усіх здійснених 

витрат. 

Питання можливості капіталізації витрат, здійснених футбольним 

клубом-покупцем за перехід гравця за трансферним контрактом розглядали 

Н.М. Батіщева [7], Ю. О. Бистрова [15], В.С. Бромер [169], Н. Роуботтон 

[224], Н.С. Семенцов [128], И.В. Солнцев [132], С. Морроу [212], В.-Б. 

Опреан [217], Т. Опрісор [217], Р. Тунару [236]. Автори пропонують 

визнавати витрати на придбання реєстрацій гравців у складі нематеріальних 

активів, а не основних засобів, оскільки унаслідок здійснення трансферного 

контракту клуб не отримає право власності або повного контролю особи, а 

тільки права тимчасового використання професійних навиків (за умовами 

укладеного строкового трудового договору) для забезпечення спортивної 

діяльності футбольного клубу – організації і проведення футбольних матчів. 
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Обґрунтовані дослідниками висновки визначають можливість 

капіталізації здійснених витрат для визнання нематеріальних активів з таких 

причин: довгостроковий характер використання активу, можливість 

нарахування амортизації потягом визначеного терміну використання, 

наперед визначена нульова оцінка залишкової вартості НМА (виходячи з 

правила Босмана), наявність значного впливу на доходи, витрати, фінансові 

результати та фінансовий стан ФК, відповідність вимогам щодо визнання 

людського капіталу за МСБО 38, контроль ФК майбутніх економічних вигод, 

які очікуються від переходу гравця та обмеження їхнього отримання третіми 

сторонами.  

Проведене дослідження дає нам змогу обґрунтувати можливість та 

необхідність здійснення футбольними клубами капіталізації витрат на 

придбання (отримання) прав реєстрації гравців у складі НМА. Кожний об’єкт 

обліку нематеріальних спортивних активів легко ідентифікується, оцінюється 

за сумою фактичних витрат на перехід (за винятком безоплатного 

надходження) або виховання, завжди підлягає юридичній реєстрації та 

приносить економічні вигоди протягом терміну дії строкового трудового 

договору, який визначає умови та обмеження футбольного клубу при 

використанні прав реєстрацій гравців. Застосуємо визначені нами в табл. 1.1 

(п. 1.1 цієї дисертації) основні критерії визнання об’єктів НМА для 

дослідження можливості відображення футбольними клубами 

нематеріальних спортивних активів – прав реєстрацій спортсменів (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Інтерпретація критеріїв визнання нематеріальними активами 
придбаних (отриманих зі сплатою грошових коштів) прав реєстрацій 

професійних гравців футбольними клубами** 
Критерії визнання НМА Інтерпретація 

Відсутність фізичної субстанції  Фізична форма права на реєстрацію гравця 
відсутня 

Можливість ідентифікації Права на реєстрацію кожного футболіста 
відображаються окремо 
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Достовірна оцінка Можлива за сумою договору трансферу 

(включаючи інші прямі витрати на перехід), за 
сумою витрат на перехід (плата за лояльність) 
або виховання гравця 

Немонетарний характер Відмінні від грошових коштів 

Тривалий термін використання Передбачений терміном контракту 

Ймовірність отримання майбутньої 
економічної вигоди 

Брендинг футболістів, що дає змогу отримувати 
доходи від відвідуваності матчів, продажу 
ліцензійної продукції, прав на телетрансляції та 
від рекламних контрактів 

Відмінність від гудвілу Не отриманий від об’єднання бізнесу 

Необхідність юридичної реєстрації Реєстрація футболістів здійснюється ФФУ на 
підставі укладених професійних договорів 

Наявність документів, які 
підтверджують права на результати 
діяльності 

Паспорт футболіста*, строковий трудовий 
договір 

Використання за призначенням в 
господарській діяльності клубу 
(відсутність наміру продавати об’єкт) 

Використання для створення основного 
продукту ФК – підготовка і проведення 
футбольних матчів, заборона на участь гравця 
більше як в двох командах протягом одного 
сезону 

Право власності Немає  

Можливість контролю Можливість контролю ефективності діяльності, 
дозвілля, стану здоров’я і дозвіллям  

Право користування Протягом терміну дії контракту 

Відмінність від фінансових активів Відрізняється від фінансових активів 
*Паспорт футболіста – документ встановленого зразка, в якому є інформація про клуби 
(ДЮСШ), за які він був зареєстрований, починаючи з десяти років 
**Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [83, 122, 227] та доповнено 
власними пропозиціями 

 

Проведений у табл. 1.4 аналіз придбаних (отриманих зі сплатою 

грошових коштів) прав реєстрацій професійних гравців футбольними 

клубами засвідчує, що вони повністю відповідають вимогам до визнання 

НМА, відрізняються від гудвілу та фінансових активів, що підтверджує 

раніше зроблені нами висновки щодо можливості капіталізації здійснених на 

придбання (отримання) цих прав.  



58 
 

Нормативне регулювання діяльності футбольних клубів, які беруть 

участь у єврокубках, здійснюється УЄФА шляхом ліцензування за 

визначеними мінімальними вимогами за спортивними, юридичними, 

кадровими, інфраструктурними та фінансовими критеріями. 

УЄФА визначає для ФК можливість використовувати облікову 

політику, яка не суперечить вимогам національних або міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку, водночас встановлюючи мінімальні 

вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та розкриття інформації у 

фінансовій звітності здобувачів ліцензії. При відображенні витрат на 

придбання прав реєстрацій гравців за трансферними контрактами ФК можуть 

формувати облікову політику на вибір – списання сплачених сум на витрати 

(метод витрат) або їхню капіталізацію (метод капіталізації і амортизації) 

[239]. Більшість європейських футбольних клубів топ-дивізіонів за вимогами 

МСБО 38 капіталізують здійснені витрати на придбання прав реєстрацій 

гравців [178, 179, 180]. Українські футбольні клуби, які здебільшого 

складають фінансову звітність за вимогами П(С)БО, при відображенні прав 

реєстрацій гравців використовують метод капіталізації і амортизації, як і інші 

європейські клуби. Проте, як уже зазначалось вище, П(С)БО 8 не 

передбачена можливість визнання в обліку та звітності людського капіталу 

(як у МСБО 38), тому при складанні ними фінансової звітності доцільно 

застосовувати МСФЗ. 

Проведене дослідження нормативного регулювання відображення прав 

реєстрацій гравців показує, що футбольні клуби мають підстави відображати 

їх у складі нематеріальних активів, проте такі проблеми обліку і аналізу 

потребують нагального вдосконалення: 

1. Неузгодженість облікового відображення прав реєстрацій гравців, 

які зареєстровані за один клуб, перехід яких відбувся за різних умов: за 

трансферними контрактами, у якості вільних агентів (з виплатою значних 

сум плати за лояльність) та молодих гравців, з якими підписано перший 

професійний контракт. Унаслідок цього отримані права реєстрації вільних 
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агентів, гравців, які перейшли в клуби за трансферними контрактами на 

правах оренди (на період більше 12 місяців) та молодих гравців не 

відображаються у складі нематеріальних активів, незважаючи на 

відповідність вимогам бухгалтерських стандартів щодо визнання. У складі 

нематеріальних активів українськими футбольними клубами визнаються 

тільки права реєстрацій гравців, придбані за трансферними контрактами. 

2. Відсутність нормативного регулювання облікового відображення 

переходу з клубу в клуб тренерів до закінчення строку контракту з виплатою 

клубом – отримувачем прав їхньої реєстрації значної суми компенсації за 

перехід (детальніше – у п. 1.3 цієї роботи). 

3. Відсутність комплексної методики оцінки вартості придбаних 

(отриманих зі здійсненням витрат) прав реєстрацій гравців і тренерів у складі 

нематеріальних активів футбольного клубу. 

Унаслідок відсутності відповідного нормативного регулювання, значна 

кількість нематеріальних активів, які відповідають критеріям визнання, 

відображається клубами у складі поточних витрат, замість капіталізації, що 

погіршує фінансовий стан та результати діяльності через невідповідне 

відображення об’єктів обліку. Тому пропонуємо здійснити необхідні 

доповнення у Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу 

футболістів [122] та Правила УЄФА з ліцензування клубів і фінансового 

«фейр-плей» [239], застосування яких дасть змогу відобразити нові об’єкти 

нематеріальних активів на балансах клубів.  

 

1.3. Особливості діяльності футбольних клубів та їхній вплив на 

побудову обліку нематеріальних спортивних активів 

 

Ефективність діяльності футбольних клубів при формуванні якісного 

основного продукту – підготовка і проведення футбольних матчів – у більшій 

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

неможливо замінити точним обладнанням чи новими технологіями. Висока 
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продуктивність футбольної команди, як результат успішної гри, сприяє 

збільшенню популярності клубу та прихильності глядачів, фанатів, засобів 

масової інформації, дозволяє отримати вищий рейтинг та визнання у 

футбольному світі. Це одночасно впливає на покращення фінансових 

показників клубу унаслідок отримання доходів від продажу квитків і 

абонементів на матчі, прав на телетрансляцію, надходжень від продажу 

ліцензованої продукції, реклами, допомоги від спонсорів і зумовлює 

зростання ринкової вартості гравців та команд, цін трансферних контрактів.  

Таким чином, високе турнірне становище клубу зумовлює не тільки 

збільшення доходів клубів, а й призводить до зростання вартості 

нематеріальних спортивних активів. Водночас, для підтримання статусу клуб 

здійснює значні витрати для придбання прав реєстрацій гравців за 

трансферними контрактами, на утримання футболістів, тому багато 

європейських та усі українські клуби Прем’єр-ліги є збитковими, мають 

значні суми кредиторської заборгованості та відчувають нестачу грошових 

коштів. Для стабілізації фінансового стану та запобігання банкрутства УЄФА 

було розроблено Правила УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-

плей», у відповідності до яких вводяться обмеження на здійснення окремих 

операцій (трансферні контракти, реєстрація нових гравців та ін.) [239]. 

Питаннями еволюції футболу, визначення його ролі у суспільстві та 

економіці, виявлення проблем в управлінні та обліковому забезпеченні 

діяльності ФК здійснювати такі автори: В. Андрефф [160], Н.М. Батіщева [5, 

6, 7], Ю. О. Бистрова [15], В.С. Броммер [169], С.В. Волік [18], П.О. Кравець 

[47], М.В. Кузнецов [50], В.В. Мулик [18], Н. Роуботтон [224], Д.Е.Сатин 

[126], І.В. Солнцев [132], В.А. Сутула [137], В.-Б. Опреан [217], Т. Опрісор 

[217], Дж. Топкіс [235], С. Шиманскі [160]. 

Інтенсивному розвитку професійного футболу сприяє створення 

міжнародних спортивних організацій, найбільш впливовою з яких є 

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), створена у 1904 році у Парижі 

(зараз знаходиться в Цюріху, Швейцарія), яка нині складається з 209 
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національних асоціацій та 6 континентальних конфедерацій і, крім інших 

видів діяльності, здійснює організацію Чемпіонатів світу з футболу. Однією з 

шести континентальних конфедерацій, що здійснює керівництво футболом у 

Європі і вважається найбільш вагомою, є УЄФА, заснована у 1954 р. в Базелі 

(зараз знаходиться в Ньйоні, Швейцарія). УЄФА поєднує національні 

футбольні асоціації європейських країн, а також Ізраїлю, Кіпру й Казахстану, 

здійснює ліцензування футбольних клубів вищих дивізіонів країн-учасниць 

(700 клубів вищих дивізіонів у 2016 р.), займається організацією 

європейських змагань клубів і збірних, розподіляє прибутки від реклами і 

телетрансляції турнірів, що проходять під егідою УЄФА між клубами й 

національними асоціаціями, які входять до складу європейської конфедерації 

та здійснює регулювання фінансової діяльності клубів. Найбільш відомими й 

популярними клубними змаганнями є Ліга чемпіонів, Ліга Європи та 

Суперкубок УЄФА [180, 238]. 

Комерціалізація спорту, яка відбувається протягом трьох останніх 

десятиріч, змінила ставлення до цієї галузі, як до успішного бізнесу. Так, за 

даними УЄФА у 2016 році доходи європейських клубів вищого дивізіону 

становили 18,5 млрд євро, що на 1,6 млрд євро більше показника 2015 року 

та у 6,5 разів вище рівня 1996 року [180].  

Дослідження діяльності в сфері спорту як окремого виду діяльності в 

економіці є досить актуальним для аналізу його сучасного стану, визначення 

можливих напрямів розвитку, вирішення питань впливу на систему 

інформаційного забезпечення управління ФК.  

Cучасні автори В. Андрефф [160], Н.М. Батіщева [6], В.С. Бромер 

[169], С.В. Волік [18], В.В. Мулик [18], Д.Е. Сатин [126], І.В. Солнцев [132], 

В.А. Сутула [137], С. Шиманскі [160] вважають, що крім соціальної функції 

(формування соціального капіталу і капіталу здоров’я населення) 

професійний спорт можна розглядати як окремий вид господарської 

діяльності, що продукує специфічний продукт – спортивно-видовищні 

послуги, які можна реалізувати з отриманням значної суми доходів. 
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С.В. Волік та В.В. Мулик розглядають, спортивно-видовищну послугу, 

як послугу, що має своєю метою досягнення специфічного психоемоційного 

стану людей, характеризується виникненням почуття співпереживання й 

естетичного задоволення. Виробництво послуг відбувається тільки під час 

проведення змагань з участю футболістів, що мають видовищний характер 

[18]. Особливістю спортивної послуги є її унікальність, неможливість 

збереження і відтворення, нематеріальний характер. Тому для отримання й 

оцінки спортивної послуги в момент її надання обов’язково має бути 

присутнім глядач – уболівальник, який оцінює процес її надання та 

спортивний результат (за винятком випадків покарання ФФУ або УЄФА). 

Високий рівень надання спортивно-видовищних послуг протягом одного чи 

декількох футбольних сезонів дає змогу клубам підвищити рейтинг та 

зацікавлення вболівальників і спонсорів, збільшити відвідуваність стадіонів, 

акумулювати доходи за різним напрямами, а також отримувати допомогу від 

спонсорів. 

Футбольні клуби отримують доходи з таких джерел: реалізація квитків 

та абонементів на матчі, продаж прав на телетрансляцію, продаж прав на 

реєстрацію гравців, надходження від продажу ліцензованої клубної 

атрибутики (футболки, бейсболки, м’ячі, шарфи, футбольна форма, 

спортивний одяг, сувеніри), надходження від реклами, добровільні 

пожертвування від спонсорів, інші надходження (оренда стадіону, приміщень 

і прилеглої території, паркування автомобілів, концесія від продажу їжі під 

час матчів торговельними підприємствами). Аналіз структури доходів і 

витрат українських і європейських клубів у 2014 та 2015 рр. наведений у 

додатках Ж і З [178, 179]. 

Проведене УЄФА дослідження у європейських футбольних клубах 

вищих дивізіонів показує значне збільшення вартості активів клубів – із 21 

млн євро у 2010 році до 29,7 млрд євро у 2016 році (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Динаміка активів європейських футбольних клубів вищих 

дивізіонів за 2010-2016 рр. (мрд євро) (складено автором на основі даних 

[180]) 

За період з 2010 до 2016 року активи європейських клубів вищих 

дивізіонів збільшились на 41%, права реєстрації гравців – на 36% (рис. 1.6), 

доходи – на 45% [180], що показує пряму залежність між зростанням вартості 

прав реєстрацій гравців і отриманими клубами доходами. Балансова вартість 

прав реєстрацій гравців, за результатам проведеного УЄФА аналізу 

здійснених трансферних контрактів європейських ФК вищих дивізіонів у 

2015-2016 рр., є заниженою, у 2015 р. – на 2,5 млрд євро, у 2016 – на 2,7 млрд 

євро [179, 180]. Тому проблеми їхнього визнання, оцінки й облікового 

відображення є важливими для клубів. 

Підвищення статусу клубу в національній лізі, участь у клубних 

турнірах під егідою УЄФА дає змогу отримати від Союзу європейських 

футбольних асоціацій додаткові доходи за участь у призових турнірах, а 

також солідарні виплати і є чинниками зростання трансферної вартості прав 

реєстрацій гравців. 

Специфіка діяльності футбольного клубу вимагає дотримання балансу між 

продуктивністю та ефективністю і має враховувати обмеження, які 
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накладаються інституційним середовищем та значний вплив суспільства. 

Засновником економіки спорту вважається С. Роттенберг (1956 р.), який 

визначив особливості професійного спорту як успішного бізнесу, проводячи 

дослідження ринку праці гравців бейсболу в США. Автором уперше було 

розроблено ключові положення ефективності командної гри: важливість 

невизначеності результату гри й обмеження на зосередження усіх 

висококласних гравців в одній команді, відомий як принцип інваріантності 

[223, c. 242– 258].  

Концентрація найкращих гравців в одній команді в будь-якому виді 

командного спорту, включаючи футбол, дає змогу створити супер-команду, 

яка, не маючи достойного супротивника, зможе легко отримати перемогу в 

кожному матчі і бути постійним лідером. Проте, наперед визначений 

результат матчу позбавить глядачів видовища, інтересу до гри, що знизить 

відвідуваність матчів та інші доходи усіх клубів ліги та зумовить зменшення 

трансферної і ринкової вартості прав реєстрацій гравців інших команд 

дивізіону. Тому розміщення найкращих гравців ліги має бути в декількох, як 

мінімум У двох, командах, що забезпечить конкурентність гри та 

невизначеність результату матчу. 

Таким чином, продуктивність роботи професійного футбольного клубу 

визначається якістю гри, яка характеризується конкурентною боротьбою в 

кожному матчі та невизначеністю його результатів. Якість проведення матчу 

забезпечується наявністю конкурентного середовища, висококваліфікованих 

фізично підготовлених гравців, готових до командної гри; наявністю й 

можливістю реалізації унікальної стратегії, яка може швидко змінюватись в 

ході матчу; вмінням визначити та локалізувати стратегію супротивника, 

бажанням до перемоги.  

З дати заснування С. Роттенбергом у 1956 р., спортивна економіка 

базувалась на таких економічних теоріях: економічної організації, 

мікроекономічній теорії фірми, ринкової конкуренції та теорії гри (табл. 1.5). 
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Таблиця 1.5 

Теорії діяльності футбольних клубів* 

Економічні теорії Представники  

Теорія економічної організації Р. Коуз [45], А. Алчіан [3], Г. Демсец [3] 

Мікроекономічна теорія фірми О. Вільямсон [16], С. Дж. Вінтер [97],  
Р. Коуз [45], Р.Р. Нельсон [97], Г. Саймон [125] 

Теорія ринкової конкуренції А. Сміт [130], С.Дж. Мілль [88], Дж. Н. Топкіс 
[235], Й. Шумпетер [153] 

Теорія ігор Р. Зельтен [146], Д. Канеман [41], О. Моргенштерн 
[89], Дж. фон Нейман [89], П. Словик [41], А. 
Тверскі [41], Дж. Харшаньї [146] 

*Примітка. Складено автором на основі вказаних джерел  

 

Розвиток теорії економічної організації започаткований Р. Коузом і 

базується на економії трансакційних витрат фірми у порівнянні з ринковими 

[45]. Подальший розвиток цього напряму неоінституціалізму здійснили А. 

Алчіан і Г. Демсец в праці «Виробництво, інформаційні витрати і економічна 

організація» [3]. Автори зазначали, що економічна організація може сприяти 

кращому використанню своїх ресурсів в умовах кооперації й отримати 

переваги у тій мірі, в якій вона здійснює виплату винагороди у зв’язку з 

продуктивністю кожного працівника, розміру його вкладу в результати 

роботи команди. Неточна оцінка винагороди працівника призведе до 

саботажу, більш точна – до зростання продуктивності [3, с. 283– 284]. Для 

наведеної теорії професійний футбольний клуб є класичним прикладом її 

перевірки на практиці, враховуючи неможливість індивідуальної гри, 

потребу тісного взаємозв’язку членів команди на полі для отримання 

високого результату матчу, можливість точного вимірювання вкладу 

кожного гравця в результати гри та розвиненої системи стимулювання за 

результати у вигляді премій, компенсацій і бонусів. 

Мікроекономічна теорія фірми представлена працями О. Вільямсона 

[16], С. Дж. Вінтера [97], Р. Коуза [45], Р.Р. Нельсона [97], Г. Саймона [125] 
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визначає такі пріоритети в цілях її розвитку: максимізація прибутку, 

максимізація активів і добробуту власників, оптимізація розмірів виручки, 

активів, прибутків, забезпечення ефективності збуту. ФК складно прагнути 

до максимізації прибутків через значні витрати на утримання гравців. Метою 

його діяльності, скоріше, є прагнення до максимізації продуктивності, проте 

вимоги УЄФА щодо фінансового «фейєр-плей» примушують економити 

витрати і досягати беззбитковості як однієї з умов ліцензування [239].  

Теорія ринкової конкуренції розроблялась протягом тривалого періоду 

часу такими економістами, як С.Дж. Мілль [88], А. Сміт [130], Дж. Н. Топкіс 

[235], Й. Шумпетер [153] та ін., які визначали це поняття як силу, здатну 

встановлювати та регулювати рівновагу на ринку, причини та наслідки її 

зрушення. Дослідження конкурентної рівноваги у спорті здійснював Дж.Н. 

Топкіс, який обґрунтував тезу про неможливість існування монополії в 

командному професійному спорті шляхом створення однієї найбільш 

прибуткової та продуктивної команди й висловлювався за підтримку 

конкурентної рівноваги, яка передбачає розпорошення продуктивних гравців 

по різних командах ліги для отримання якісної і видовищної гри [235, c. 691-

712]. 

Теорія ігор, започаткована О. Моргенштерном та Дж. фон Нейманом у 

1944 р. [89], надалі розвинена Дж. Харшаньї і Р. Зельтеном [146], Д. 

Канеманом, П. Словиком та А. Тверскі [41], використовується для 

визначення єдиного підходу до вибору рівноваги у змодельованих 

конфліктних ситуаціях протистояння людей або їхніх груп (команд), 

виходячи з цілей, які особи або групи прагнуть досягнути. Автори 

досліджують поняття гри, оптимальну поведінку учасників в процесі її 

перебігу, визначають умови раціональної поведінки осіб (груп) у залежності 

від позицій у грі та визначають конструктивні підходи для отримання 

бажаного результату.  

Теорію ігор при моделюванні футбольного матчу для отримання 

переможного результату використовували П.О. Кравець, Ю.В. Маланюк [47, 
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с. 167-174]. Використання теорії ігор передбачає невизначеність 

(інваріантність) результату дій осіб (груп) – на початку гри ні переможець, ні 

переможений не відомі, що важливо для футбольного матчу. 

Регулювання фінансової діяльності українських ФК здійснюється 

національними професійними організаціями – ФФУ за Правилами УЄФА з 

ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» [239]. 

Концепція фінансового «фейр-плей» спрямована на довгостроковий 

розвиток європейського футболу [239]. Головною метою Концепції є 

дотримання беззбитковості та ліквідності клубів, збереження власного 

капіталу. Наявність збитків та простроченої заборгованості не дозволить 

клубам здійснювати фінансові операції, зокрема придбання прав на 

реєстрації гравців за трансферними контрактами, зменшить кількість 

зареєстрованих УЄФА футболістів та призведе до накладення УЄФА 

штрафних санкцій за порушення правил. За Концепцією фінансового «фейр-

плей» клуби не зможуть витрачати більше, ніж отримують надходжень і 

мають своєчасно виконувати усі взяті на себе боргові зобов’язання [239]. 

Українські професійні клуби вищого дивізіону (Прем’єр-ліги) також 

підлягають ліцензуванню УЄФА для підтвердження відповідності вимог 

контролюючого органу щодо спортивних, інфраструктурних, кадрових, 

адміністративних, юридичних та фінансових критеріїв (додаток К) [239].  

Беззбитковість ФК визначається за методикою УЄФА шляхом 

порівняння релевантних доходів і витрат (додаток Л). Для забезпечення мети 

розрахунку результату беззбитковості ФК має визначити справедливу 

вартість будь-яких операцій з пов’язаними сторонами. Якщо оцінена 

справедлива вартість відрізняється від вартості, відображеної в обліку, то 

релевантні доходи необхідно скорегувати відповідним чином з урахуванням 

того, що релевантні доходи не підлягають коригуванню в бік збільшення 

[239]. 

Не включаються одноразово до складу релевантних доходів ФК у 

повному обсязі надходження від інших клубів за трансферними контрактами, 
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якщо ФК при їхньому відображенні використовує метод капіталізації й 

амортизації.  

У складі доходів у цьому випадку відображається результат – прибуток 

від вибуття реєстрації футболіста, який визначається як різниця між сумою 

чистих надходжень від операції вибуття за трансферним контрактом та 

балансовою вартістю прав реєстрації гравця на дату вибуття. Інші доходи 

діяльності, не пов’язаної з футболом, що мають відношення до клубу – 

надходження від реалізації послуг готелями, ресторанами, конференц-залами, 

медичними центрами, що знаходяться на території ФК тощо – приймаються 

до розрахунку беззбитковості тільки за умови включення до розрахунку 

пов’язаних з ними витрат.  

Не враховують при розрахунку беззбитковості також такі операції: 

результат від вибуття, амортизацію і знецінення основних засобів та 

нематеріальних активів (крім прав реєстрацій гравців), доходи від списання 

кредиторської заборгованості, витрати з податку на прибуток. Розрахунок 

беззбитковості має підтвердити рівність або перевищення доходів над 

витратами, безперервність діяльності за аудиторським висновком, наявність 

чистих активів, рівень витрат на оплату праці – до 70% сукупного доходу, 

наявність боргу, меншого 100% сукупного доходу звітного періоду [239]. 

Розвиток футболу в Україні здійснює ФФУ, сприяючи зростанню рівня 

і масовості гри в Україні, удосконаленню системи підготовки футболістів, 

покращенню стратегії і тактики гри, дотриманню правил ФФУ, УЄФА та 

ФІФА. ФФУ організовує чемпіонат, першість, Кубок України та Суперкубок 

України серед команд професійних клубів; чемпіонат та кубок України серед 

аматорських команд; представляє Україну в УЄФА і ФІФА.  

Для забезпечення діяльності при ФФУ постійно діють комітети: 

професійного спорту, атестації ФК, національних збірних команд, з питань 

стадіонів та безпеки проведення змагань, з етики та чесної гри, стратегічного 

розвитку професійного футболу, масового футболу, внутрішнього аудиту 

ФФУ, юнацького футболу, розвитку футболу в регіонах та спортивно-
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медичний комітет. Їхня злагоджена взаємодія забезпечує розвиток як 

професійного, так і аматорського спорту, пропагування здорового способу 

життя та популяризації футболу [141].  

Орієнтація футбольних клубів на результативність надання спортивно-

видовищних послуг зумовлює необхідність здійснення значних інвестицій в 

людський капітал, які відбуваються за такими напрямами: виплата 

спортсменам заробітної плати і бонусів, придбання прав на реєстрацію 

гравців, витрати на здорове харчування, житло і медичне обслуговування 

футболістів, витрати на розвиток молодіжного футболу та підтримання 

фанатського руху.  

За даними УЄФА, витрати на заробітну плату в українських клубах 

вищого дивізіону у 2016 році склали 103 млн євро, що складає 110% 

отриманого доходу і перевищили встановлену УЄФА межу 70% від 

отриманих доходів, що пояснюється суттєвим зниженням останніх. У 2015 

році витрати на заробітну плату були 108 млн євро (62% загальної суми 

доходів) і не перевищили встановлену УЄФА межу за вимогами фінансового 

«фейр-плей».  

У середньому на один клуб УПЛ у 2016 році на заробітну плату гравців 

і персоналу було витрачено 8,6 млн євро (13 місце серед 20 європейських 

топ-ліг) [179, 180]. Такі значні витрати на утримання гравців і персоналу 

клубів зумовлюють погіршення фінансових показників, є причиною 

наявності значних сум кредиторської заборгованості, збитків, від’ємного 

власного капіталу й можуть призвести до банкрутства, що стимулює клуби 

економити на інших статтях витрат. Зокрема, це стосується придбання прав 

реєстрацій гравців. Проте значний розмір витрат ФК на утримання 

футболістів все-ж обґрунтований, як нами вже зазначалось, з точки зору 

важливості гравців при наданні спортивної послуги – сприяння і проведення 

футбольних матчів, яка визначає престиж клубу, вартість його бренду та є 

базовою для отримання доходів від спортивної та іншої діяльності. 
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Авторами П. Загнолія, E. Радіччі виявлено й обґрунтовано прямий 

зв’язок між збільшенням інвестицій на придбання прав реєстрацій гравців, на 

їхнє утримання й покращення фізичної форми з результативністю 

футбольних сезонів, дохідністю клубів та зростанням ринкової вартості 

(ефект мультиплікатора), й протилежний результат при вибутті з команди 

талановитих гравців [241, с. 1546–1551]. 

Важливе значення в результативності роботи ФК належить 

тренерському складу, хоча наукові дослідження їхнього впливу на результати 

роботи футбольної команди практично відсутні. Проведене дослідження 

ринку трансферів тренерів (табл. 1.6) свідчить, що практика роботи ФК 

випереджає доктрину, а не формує її. Нормативні документи ФІФА, УЄФА, 

ФФУ передбачають можливість трансферу тільки гравців з виплатою 

грошових коштів згідно з трансферним контрактом за перехід з одного клубу 

в інший.  

Таблиця 1.6 

Плата за перехід з клубу в клуб футбольних тренерів європейських 

команд до завершення терміну дії контракту (2000-2015 рр.)* 

№ 
з/п 

Прізвище та ім’я, 
тренера 

ФК, з якого 
відбувся трансфер 

ФК, до якого 
відбувся 
трансфер  

Сума 
трансферу, 
млн євро 

Рік 

1 Андре Віліаш-Боаш «Порту»  «Челсі» 15 2011 

2 Жозе Моурінью «Інтернаціонале» «Реал Мадрид» 8 2010 

3 Марк Х’юз «Блекберн Роверс» «Манчестер Сіті» 6,2 2008 

3 Брендан Роджерс «Суонсі Сіті» «Ліверпуль» 6,2 2012 

5 Алан Пард’ю «Ньюкасл 
Юнайтед» «Кристел Пелес» 4,4 2015 

6 Мануель Пелеґріні «Вільярреал» «Реал Мадрид» 4 2009 

7 Карло Анчелоті «ПСЖ» «Реал Мадрид» 3,8 2013 

8 Стів Брюс «Бірмінґем Сіті» «Уіган Атлетік» 3,4 2007 

9 Стів Брюс «Уіган Атлетік» «Сандерленд» 3,4 2009 

10 Леонардо Жардім «Спортінг» «Монако» 3 2014 
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№ 
з/п 

Прізвище та ім’я, 
тренера 

ФК, з якого 
відбувся трансфер 

ФК, до якого 
відбувся 
трансфер  

Сума 
трансферу, 
млн євро 

Рік 

11 Гарі Реднапп «Портсмут» «Тотенхем» 2,5 2008 

12 Роберто Мартінез «Суонсі Сіті» «Уіган Атлетік» 2,5 2009 

13 Тоні Моубрей «Вест Бромвіч 
Альбіон» «Селтік» 2,5 2009 

14 Рой Ходжсон «Фулхем» «Ліверпуль» 2,5 2010 

15 Алекс Макліш «Бірмінґем Сіті» «Астон Вілла» 2,2 2011 

16 Роберто Мартінез «Уіган Атлетік» «Евертон» 2,2 2013 

17 Жозе Моурінью «Порту» «Челсі» 2,5 2004 

18 Мартін О’Ніл «Лестер Сіті» «Селтік» 1,1 2000 

19 Девід Моєс «Престон Норт 
Енд» «Евертон» 1,1 2002 

20 Оуен Койл «Бернлі» «Болтон 
Уандерерз» 1,1 2010 

 *Примітка. Складено на основі даних [208] 

 

З табл. 1.6 видно, що операції з трансферу тренерів в європейських 

клубах, на відміну від українських, відбуваються все частіше й суми, які 

виплачуються клубам за перехід тренерів є значними. Так, за перехід до 

завершення терміну дії контракту тренера Андре Віліаш-Боаша з ФК 

«Порту» (Португалія) до ФК «Челсі» (Англія) клубом було сплачено 15 млн 

євро, за перехід Жозе Моурінью з ФК «Інтернаціонале» (Італія) отримав від 

ФК «Реал Мадрид» 8 млн євро [208]. 

Регламентами ФІФА й ФФУ [221, 122] порядок переходу тренерів та 

методика відображення сплачених за перехід з клубу в клуб грошових коштів 

до завершення терміну дії контрактів не визначена. Використовуючи методи 

порівняння та аналогії, визначимо спільні критерії операцій трансферу 

тренерів із трансфером гравців (рис. 1.8). 

Відмінності при здійсненні переходу з клубу в клуб до завершення 

строку контракту гравців і тренерів стосуються, здебільшого, критеріїв 
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розрахунку суми за контрактом (рис. 1.8). Головними чинниками ціни, яку 

буде готовий заплатити клуб-покупець за перехід тренера є його 

професіоналізм та результативність роботи футбольної команди, яку він 

тренував. Не збільшують суму за контрактом платежі за механізмом 

солідарності і компенсація за підготовку тренера. Чинники розрахунку 

вартості трансферного контракту футболіста розглянуті у п. 1.2 цією роботи. 

 Рис. 1.8. Спільні риси проведення трансферу гравців і тренерів (розроблено 

автором) 

Отже, перехід тренера з одного клубу до іншого до завершення терміну 

дії контракту з оплатою приймаючою стороною визначеної суми за перехід 

можна прирівняти до трансферу гравця і визнати сплачену суму за 

трансферним контрактом (з урахуванням усіх інших пов’язаних витрат ) як 

нематеріальний спортивний актив – право на реєстрацію тренера. 

Проведене нами дослідження фінансової звітності низки європейських 

та українських футбольних клубів вищого дивізіону показує, що ФК (за 

незначними винятками) відображають у складі нематеріальних активів тільки 

права реєстрацій гравців, придбані за трансферними контрактами. Отримані 

права з виплатою значних сум безпосередньо футболістам (плата за 

лояльність) – вільним агентам і гравцям клубів (при продовженні чинних 

контрактів) та молодих гравців при укладанні першого професійного 

контракту (незважаючи на значні витрати на виховання в академії клубу 



73 
 
(ДЮСЗ) не визнаються нині у складі нематеріальних активів (можливість 

відображення обґрунтована нами у п 2.3 цієї роботи).  

Вартість таких прав на комерційні позначення ФК, як комерційні 

(фірмові) найменування (бренд) знаходиться у прямій залежності від вартості 

нематеріальних спортивних активів. Запропонована структура НМА ФК 

наведена на рис. 1.9. 

Рис. 1.9. Структура нематеріальних активів футбольних клубів (розроблено 

автором) 

Отже, футбольні клуби не можуть здійснювати основну діяльність – 

організація і проведення футбольних матчів – без гравців і тренерів, 

зареєстрованих за клубами у відповідних національних спортивних 

асоціаціях і міжнародних конфедераціях. Реєстрації гравців і тренерів 

відбуваються за поданням футбольних клубів, які купують/отримують права 

на реєстрацію футболістів (тренерів) і відображають в обліку у складі 

нематеріальних активів за цінами придбання/отримання з урахуванням усіх 

здійснених витрат.  

Видовищний характер надання спортивних послуг передбачає 

обов’язкову наявність глядачів, частина яких (прихильна до конкретного 
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клубу) є фанатами, які не тільки відвідують стадіони під час матчів, а й 

купують предмети з клубною символікою, що може бути значною статтею 

доходів клубу, пропагують діяльність клубу, формуючи фанатські групи. 

Однак, незважаючи на те, що більшість футбольних клубів мають значні 

групи прихильників, їх неможливо зарахувати до складу нематеріальних 

активів через невідповідність критеріям визнання, визначених нами у табл. 

1.4.  

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. 

Нематеріальні спортивні активи є частиною інтелектуального капіталу 

спортивної організації, що може бути визнана у складі інтелектуальних 

активів, до яких відносять структурні активи, людські активи та клієнтські 

активи. Придбання (за трансферними операціями) або отримання прав на 

реєстрації спортсменів зі здійсненням витрат (на виховання молодих гравців 

протягом тривалого періоду, або одноразового нарахування значної суми 

плати за лояльність для виплати гравцеві при продовженні контракту чи 

вільному агентові протягом терміну дії контракту) надає футбольному 

клубові підстави для капіталізації витрат на придбання (отримання) прав і 

визнання їх у складі людських активів. 

Проведене нами дослідження засвідчує, що футбольні клуби не мають 

підстав для відображення в обліку та звітності таких об’єктів, що не 

відповідають вимогам визнання НМА: незареєстрований бренд, справедлива 

вартість футбольної команди, справедлива вартість прав реєстрацій тренерів, 

справедлива вартість прав реєстрацій гравців (які не були придбані за 
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трансферними контрактами), груп фанатів, тому вони не знаходять 

облікового відображення у складі нематеріальних спортивних активів (рис. 

1.9). Обережно ФК ставляться до відображення за справедливою вартістю 

прав реєстрацій окремих гравців через труднощі її достовірної оцінки, проте 

така практика існує. Так, за даними фінансової звітності, ФК «Шахтар» у 

2014 році було проведено дооцінку таких НМА: права на трансфер та 

реєстрацiю футболiстiв, програмне забезпечення, iнтелектуальна власнiсть – 

всього на суму 11 675 204 тис грн. 

Аналіз сутності спортивно-видовищної послуги як економічного 

явища, вивчення вимог УЄФА та ФФУ до відображення основних носіїв її 

формування – прав на реєстрацію гравців та порядку відображення НМА у 

звітності низки українських та зарубіжних футбольних клубів дозволив 

визначити особливості обліку НМА ФК (рис. 1.10). 

 
*Правила УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» [239] 

Рис. 1.10. Особливості обліку нематеріальних активів футбольних клубів 

(розроблено автором) 
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Проведене УЄФА дослідження показує, що у структурі активів 

європейських футбольних клубів вищого дивізіону частка НСА у 2016 році 

становить майже 25%, проте їхня балансова вартість суттєво відрізняється 

від ринкової. Так, у 2016 році за трансферними контрактами топ-20 

європейськими клубами було продано права реєстрацій гравців за 3,7 млрд 

євро при балансовій вартості 1,0 млрд євро [180]. 

Продуктивність (результативність зіграних матчів) є основною метою 

діяльності ФК, що відрізняє їх від промислових та торговельних підприємств, 

які прагнуть отримати максимальні прибутки та зберегти добробут 

власників, підтримуючи та збільшуючи з періоду в період розмір власного 

капіталу.  

Зважаючи на значні суми збитків і заборгованості низки європейських 

ФК, УЄФА встановило для них обмеження на здійснення окремих операцій 

(вимоги фінансового «фейр-плей») для досягнення беззбитковості та 

підтримання власного капіталу. При наявності значного перевищення 

доходів над витратами (більше 3-5 млн євро в перехідному періоді) та 

відсутності чистих активів УЄФА зменшує для такого клубу кількість 

реєстрацій гравців на один чи декілька сезонів, забороняє проведення 

міжнародних трансферів, відстороняє від участі у єврокубках на один чи 

декілька сезонів, накладає штрафні санкції. Так, за порушення правил 

фінансового «фейр-плей» у сезоні 2014-2015 рр. англійський клуб 

«Манчестер Сіті» (Англія) отримав від УЄФА санкції у вигляді грошового 

штрафу у сумі 16 мільйонів фунтів стерлінгів, обмеження заявки на Лігу 

Чемпіонів й обмеження трансферної діяльності, а московське «Динамо» у 

сезоні 2015– 2016 рр. було відсторонене від участі в єврокубках [238].  

Отже, вимоги фінансового «фейр-плей» дають клубам можливість 

вибору між капіталізацією витрат на придбання прав реєстрацій гравців та 

тренерів (метод капіталізації і амортизації) і методом доходів і витрат, 

використання якого суттєво збільшує доходи (витрати) у періоди здійснення 

відповідних операцій продажу (придбання) прав та обмежує визнання 
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нематеріальних спортивних активів [239]. Вибір клубами методу 

відображення придбаних (отриманих) прав реєстрацій гравців суттєво 

впливає на облікове відображення здійснених витрат на придбання прав, 

фінансовий стан і результати діяльності. Проведене нами дослідження 

показує, що усі європейські клуби вищих дивізіонів (включаючи українські) 

відображають придбані за трансферними контрактами права реєстрацій 

гравців у складі нематеріальних спортивних активів. Проте, зазвичай, не 

підлягають капіталізації витрати на отримання (придбання) клубами прав 

реєстрацій вільних агентів та вже зареєстрованих гравців при продовженні 

контрактів з нарахуванням плати за лояльність; тренерів, при переході в 

новий клуб до завершення строку дії контрактів з виплатою компенсацій 

попередньому клубові; гравців, які здійснили перехід за трансферними 

контрактами на умовах оренди з нарахуванням значної суми бонусів або 

компенсацій; молодих гравців, вихованих клубом в системі молодіжного 

футболу. Здійснені у перерахованих випадках витрати дають клубам змогу 

отримати права реєстрації гравців і тренерів на тривалий період (3-5 років), 

отримати майбутні економічні вигоди від використання цих прав і, на наш 

погляд, повністю відповідають визначеним нами у п. 1.2 цієї роботи вимогам 

до визнання нематеріальних спортивних активів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Аналіз основних принципів відображення нематеріальних активів з 

економіко-правової точки зору та їхнього місця в структурі активів, способів 

надходження на підприємство і отримання майбутньої економічної вигоди 

дозволив виявити їхню відмінність від інших ідеальних активів (фінансових) 

та від гудвілу й 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.  
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2. Встановлена при аналізі нормативних актів майже повна 

однозначність трактування та єдність принципів відображення об’єктів НМА 

і прав на їхнє використання все ж не дозволяє, в повній мірі, відобразити 

їхню вартість в обліковій системі підприємств. Відображена в обліку частина 

структурного капіталу, людського капіталу та клієнтського капіталу складає 

структурні активи, людські активи, клієнтські активи. Саме наявністю 

невідображених в бухгалтерському обліку й звітності НМА окремі автори 

пояснюють суттєву різницю між ринковою й балансовою вартістю окремих 

підприємств (виключаючи тенденційність оцінки у залежності від ринкових 

коливань цін).  

3. Розглянуті морально-етичні та інституційні проблеми визначили два, 

проте не виключні обмеження на відображення людського капіталу як активу 

бухгалтерського обліку: відсутність у підприємства права власності й 

повного контролю над людськими ресурсами. Недосяжність реалізації цих 

обмежень дозволяють визначити можливість застосування іншого 

концептуального підходу для відображення людських активів в обліку – 

права користування при наявності відповідного ступеня юридичного захисту 

вимог роботодавця до працівників, включаючи оцінений розмір майбутньої 

економічної вигоди та терміни її надходження. 

4. Придбані та отримані зі здійсненням витрат футбольними клубами 

права на реєстрації гравців у Федерації футболу України можуть бути 

капіталізовані у складі нематеріальних активів з таких причин: 

довгостроковий характер використання активу, можливість нарахування 

амортизації потягом визначеного терміну використання, наперед визначена 

нульова оцінка залишкової вартості НМА (виходячи з правила Босмана), 

наявність значного впливу на доходи, витрати, фінансові результати та 

фінансовий стан ФК, відповідність вимогам щодо визнання людського 

капіталу за МСБО 38, контроль ФК майбутніх економічних вигод, які 

очікуються від переходу гравця та обмеження їх отримання третіми 

сторонами.  
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5. Враховуючи специфіку прав реєстрацій гравців і тренерів та 

виняткове значення для футбольних клубів, що полягає у неможливості 

здійснення основної діяльності без наявності таких прав, вважаємо за 

доцільне визначити їх як нематеріальні спортивні активи. Нематеріальні 

спортивні активи – довгострокові права використання професійною 

організацією спортсменів і тренерів, зареєстрованих у відповідній асоціації 

для надання спортивних послуг, достовірну оцінку яких можливо здійснити. 

6. Футбольні клуби балансують між продуктивністю, яка визначається 

результативністю футбольних матчів (сезонів) і зумовлює наявність значних 

витрат на підтримання й утримання від переходу в інший клуб гравців, 

забезпечення умов для тренувань і підтримання фізичної форми та вимогами 

УЄФА з фінансового «фейр-плей» щодо беззбитковості, яку визначають як 

різницю між релевантними доходами і релевантними витратами футбольного 

клубу і складає нульовий або позитивний фінансовий результат із 

одночасним дотриманням припущення про безперервність діяльності і 

наявністю чистих активів.  

7. Необхідність встановлення особливостей футбольного бізнесу для 

визначення їхнього впливу на облік нематеріальних активів дозволила 

визначити галузеву специфіку діяльності футбольних клубів – 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. Це створює умови для визнання у складі нематеріальних 

спортивних активів прав на реєстрації гравців і тренерів, надає можливість 

капіталізації витрат на виховання молодих гравців та здійснення оцінки цих 

прав, виходячи із здійснених витрат на придбання (отримання). Головними 

серед них є наявність права користування, можливість контролю за 

використанням, необхідність юридичної реєстрації, використання за 
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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. 

 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у 

наукових працях автора [62, 63, 64, 66, 67, 213]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ АКТИВІВ 

ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 

 

2.1. Організація обліку нематеріальних спортивних активів  

 

Професійні спортивні організації зробили перші кроки у визнанні на 

балансі окремих складових інтелектуального капіталу, зокрема людського 

(права реєстрацій спортсменів) і структурного (бренди), поклавши кінець 

численним дискусіям щодо можливості їхнього відображення в складі 

активів. Проте на даний час немає жодних нормативних документів, які б 

визначали облікову політику професійної спортивної організації, зокрема 

футбольного клубу, щодо визнання й відображення в обліку прав реєстрацій 

гравців та інших нематеріальних спортивних активів, що потребує 

проведення подальших досліджень у цьому напрямі. 

Можливість подання в обліку окремих складових інтелектуального 

капіталу, зокрема людських активів, була визначена у 70-роки 20-го сторіччя 

міжнародними та національними професійними організаціями в сфері 

бухгалтерського обліку і праці. Відображення людських ресурсів як об’єктів 

бухгалтерського обліку (Human Resource Accounting, HRA) визначається 

Комітетом ААА з обліку людських ресурсів Міжнародної федерації 

бухгалтерів (Committee on Human Resource Accounting), як процес 

визначення і оцінки даних про людські ресурси і передачі цієї інформації 

зацікавленим сторонам [220]. Цим документом вперше визначено 

необхідність і можливість визнання і відображення в системі обліку 

людських активів, їхнього виокремлення з людського капіталу, який, 

зазвичай, оцінювався сукупно з іншими невизнаними НМА у складі гудвілу 

при придбанні або об’єднанні підприємств. Відображення в обліку людських 

активів, точніше прав на їхнє використання у складі НМА, дає змогу 



82 
 
визначити вартість та цінність працівників для організації, їхній вклад у 

формування вартості суб’єкта господарювання. 

У 1978 році Американським інститутом праці (Work Institute in 

America) визначено головні цілі обліку людських ресурсів: розвиток 

теоретичної основи, яка визначає природу і чинники вартості працівників для 

фірми, розробка методик визначення цінності і вартості працівників, 

організаційне забезпечення впровадження розроблених методів оцінювання 

[229]. 

Особливості відображення нематеріальних спортивних активів у 

футбольних клубах, необхідність здійснення оперативного управління та 

зовнішнього контролю використання прав реєстрацій гравців та тренерів, 

різноманітність господарських операцій та подій, що підлягають 

відображенню в обліковій системі з використанням різних методик з 

урахуванням вимог П(С)БО, МСФЗ, УЄФА, реалізуються в обліковій 

політиці футбольного клубу, яка дозволяє визначити об’єкти обліку й 

визначити методи оцінювання, первинні документи і бухгалтерські рахунки, 

обрати відповідну методику з наявних альтернатив для відображення 

об’єктів в обліку і звітності. Так, клуб має можливість вибору між політикою 

обліку прав на їхню реєстрацію в складі доходів і витрат або капіталізації 

здійснених витрат на придбання (отримання) і виховання футболістів, що має 

значний вплив на розмір активів, капіталу, доходів і витрат й визначає 

можливість безперервної діяльності та дотримання критеріїв беззбитковості, 

які контролюються УЄФА як передумова ліцензування. 

За Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні», облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності [119].  

Порядок формування облікової політики, яка є елементом системи 

органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, визначений 

Методичними рекомендаціями щодо облiкової полiтики підприємства, за 
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якими пiдприємство самостiйно на основi нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв з 

бухгалтерського облiку за погодженням з власниками або уповноваженим 

ними органом формує внутрішній документ (положення, наказ) вiдповiдно до 

установчих документiв [82].  

Рішення про облікову політику оформляється у розпорядчому 

документi, де наводяться принципи, методи i процедури, якi використовує 

пiдприємство для ведення бухгалтерського облiку, складання i подання 

фiнансової звiтностi та щодо яких нормативно-правовими актами з 

бухгалтерського облiку передбачено декілька варiантів, а також попереднi 

оцiнки, якi використовуються пiдприємством з метою розподiлу витрат мiж 

вiдповiдними звiтними перiодами. Облiкова полiтика може враховувати 

органiзацiйно-правову форму пiдприємства, галузевi особливостi 

економiчної дiяльностi та її обсяг тощо [82].  

Розглянуті Методичні рекомендації достатньо ґрунтовно розглядають 

порядок формування облікової політики, проте вони більше розраховані на 

комерційні підприємства, орієнтовані в своїй діяльності на максимізацію 

прибутку або власного капіталу, що не притаманно професійній спортивній 

організації, яка орієнтується на продуктивність як результат спортивного 

змагання, та не розглядають можливість відображення в обліку прав на 

реєстрацію спортсменів як нематеріальних активів із наслідками, які з цього 

випливають.  

Як уже зазначалось у розділі 1 цієї роботи, структурні й фінансові 

обмеження футбольної індустрії визначають специфічні цілі діяльності 

футбольних клубів, які на погляд Р. Сазерленда і М. Хаворта визначаються 

як максимізація результативності футбольних матчів при дотриманні 

фінансової безпеки [230, с. 1-3], що полягає у підтриманні беззбитковості, 

яка є передумовою безперервної діяльності у майбутньому. Більш пізні 

дослідження, проведені Т. Арнольдом у 1991 році засвідчили, що 44,1% 

футбольних клубів прагнуть отримати професійний успіх, і 37,4% – 



84 
 
фінансову стабільність за умови задовільної продуктивності у матчах [161]. 

Цільовий підхід до формування облікової політики, який передбачає 

орієнтацію на досягнення мети та результативності діяльності підприємства, 

забезпечення потреб управління в досягненні визначених завдань, 

сформований В.А. Кулик [51, c. 93-94]. Серед головних принципів 

формування облікової політики автором виділено принцип актуальності, 

який за системного підходу передбачає підпорядкованість облікової політики 

загальним цілям управління; принцип варіантності, необхідний при 

обґрунтуванні ефективної облікової політики, спрямованої на досягнення 

цілей підприємства; принцип ефективності, що ілюструє значимість 

облікової політики в управлінні та можливість отримання економічного 

ефекту, який може бути виміряний у якісних та кількісних показниках [51, с. 

94-95].  

Важливість обраного автором підходу, на наш погляд, треба доповнити 

вимогами, які випливають зі змісту бухгалтерського обліку й передбачають 

надання інформації про діяльність підприємства не тільки внутрішнім, але й 

зовнішнім користувачам – власникам, органам, які регулюють та 

контролюють діяльність підприємства, рішення яких для підприємства чи 

організації є важливими, оскільки вони можуть стосуватись можливості 

існування. У діяльності футбольних клубів, крім традиційних контролюючих 

органів, які регулюють діяльність та її результати усіх комерційних 

підприємств, додатково треба враховувати вимоги ФІФА, УЄФА, ФФУ, 

УПЛ, ПФЛУ щодо спортивних, інфраструктурних, кадрових, 

адміністративних, юридичних та фінансових критеріїв, правил організації і 

проведення змагань. 

Облікова політика в частині обліку нематеріальних спортивних активів 

ФК має на меті встановлення чітких критеріїв для їхнього визнання на 

балансі з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського 

обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог та регламентів 

УЄФА та ФФУ щодо фінансового «фейр-плей», специфіки діяльності клубу з 
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урахуванням вибраної стратегії: максимізація продуктивності; максимізація 

продуктивності з одночасним дотриманням фінансових критеріїв, які 

забезпечать безперервність діяльності клубу в майбутньому; максимізація 

прибутку; зростання власного капіталу, що забезпечує добробут власників. 

Багатоваріантність цілей діяльності ФК зумовлює формування облікової 

політики, яка, з урахуванням норм чинного законодавства, дозволяє 

здійснити вибір щодо капіталізації витрат на придбання нематеріальних 

спортивних активів або їх одноразового списання на витрати, вибір серед 

існуючих альтернатив підходів до первинного визнання, амортизації, 

визнання втрати (відновлення) корисності, відображення змін первісної 

вартості у майбутніх періодах тощо. 

Застосування структурного підходу дозволяє визначити в обліковій 

політиці такі системні складові, як методична, технічна і організаційна. 

Методична складова системи організації бухгалтерського обліку в 

футбольних клубах передбачає встановлення критеріїв визнання, можливості 

ідентифікації, порядку оцінки й методики відображення нематеріальних 

спортивних активів (табл. 2.1). Технічна визначає необхідність застосування 

відповідних синтетичних рахунків з аналітичними розрізами з урахуванням 

цілей діяльності клубу й вимог зовнішніх та внутрішніх користувачів, 

організацію первинного обліку (детальніше розглянуто у п. 2.2, 2.3 цієї 

роботи). Організаційна складова визначає вибір форми обліку, методичне, 

правове, технічне забезпечення та організацію роботи бухгалтерії, 

формування положення про облікову політику. 

У табл. 2.1 визначено підстави, які дають змогу футбольним клубам 

відображати здійснені витрати на придбання (отримання) нематеріальних 

спортивних активів та на покращення, яке передбачає збільшення терміну 

використання унаслідок продовження з футболістом строкового трудового 

договору з нарахуванням значної грошової суми плати за лояльність до 

клубу, який, серед інших отриманих пропозицій, був обраний спортсменом 

для подальшої роботи (детальніше обґрунтовано у п. 2.3 цієї роботи). 
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Таблиця 2.1 

Ідентифікація, оцінка та облікове відображення нематеріальних 

спортивних активів футбольного клубу* 

Ідентифікація 
об’єктів 
обліку 

Придбані права 
реєстрації гравців Отримані права реєстрацій гравців 

Підстава  договір 
трансферу 

договір 
трансферу 
на правах 
оренди 

повторне 
укладання 
контракту  

укладання 
контракту з 
вільним 
агентом з 
нарахуванням 
плати за 
лояльність 

укладання 
першого 
професійного 
контракту з 
молодим 
гравцем 

укладання 
контракту з 
вільним 
агентом без 
значної суми 
плати за 
лояльність 

Відображення 
витрат 

на балансових 
рахунках на балансових рахунках 

на 
забалансових 

рахунках 

Собівартість 
НСА  

прямі 
витрати 

на 
придбання 

 

прямі 
витрати 

на 
придбання 

 

залишкова 
вартість 

та 
плата за 

лояльність 

плата за 
лояльність 

капіталізовані 
витрати на 

підготовку в 
системі 

молодіжного 
футболу 

ринкова 
вартість 

витрати на реєстрацію 

Капіталізація 
витрат Рахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» Не 

здійснюється 

Синтетичний 
облік Рахунок 126 «Права реєстрації спортсменів» 

03 
«Контрактні 

зобов’язання» 

Аналітичний 
облік Окремий рахунок для кожного придбаного права реєстрації 

Окремий 
рахунок для 

кожного 
права 

реєстрації 

Дооцінка  Не проводиться Проводиться 

Визнання 
втрати 
корисності 

На дату складання балансу або вибуття об’єкта Не визнається 

*Примітка. Розроблено автором 
Вибір з наявних альтернатив методу капіталізації і амортизації є 

передумовою визнання в обліку і звітності футбольних клубів придбаних за 
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трансферними контрактами та отриманих нематеріальних спортивних 

активів, від утримання яких очікується надходження економічних вигод у 

довгостроковому періоді. 

Застосування методу доходів і витрат унеможливлює капіталізацію 

витрат, призводить до відображення придбаних (отриманих) прав реєстрацій 

гравців у складі витрат, що суперечить економічному змісту господарської 

операції, оскільки клуб очікує на отримання довгострокових вигод від 

утримання прав реєстрацій гравців та чинить значний податковий тиск у 

періодах продажу прав реєстрацій спортсменів, оскільки через відсутність 

відображеної в балансі собівартості НСА, дохід за трансферними операціями 

визнається за ціною продажу прав. 

Політика відображення в обліку придбаних прав реєстрацій гравців як 

нематеріальних активів вперше була використана англійським футбольним 

клубом «Тоттенгем Готспур» у 1989 році. Сплачені капіталізовані витрати на 

придбання амортизувались ФК протягом терміну дії контракту із 

визначенням залишкової вартості на звітну дату, як основи для майбутньої 

передачі. Для відображення можливого зниження вартості прав реєстрацій 

гравців внаслідок травми або втрати форми створювались резерви 

переоцінки. Отримані реєстрації молодих гравців, вихованих у системі 

молодіжного футболу клубом не відображались у складі НМА.  

Авторами Р. Брумменс і Г. Ленгенджік була запропонована 

альтернативна політика визнання усіх реєстрацій гравців команди в якості 

нематеріальних активів на балансі, з відображенням змін балансової вартості 

вихованих молодіжною академією і придбаних прав реєстрацій гравців у 

резерві переоцінок. Результат від продажу прав реєстрацій гравців 

визначався як різниця між ціною трансферного контракту та балансовою 

вартістю з відображенням доходів або витрат у звіті про прибутки і збитки. 

На погляд авторів, запропонована методика може застосовуватись за 

фізичною концепцією підтримання капіталу [171, с. 648-649] . 
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Концепція підтримання фізичного капіталу викладена у 

Концептуальній основі фінансової звітності (далі Концептуальна основа), за 

якою прибуток вважається отриманим, якщо фізична продуктивність 

суб’єкта господарської діяльності на кінець звітного періоду є вищою, ніж на 

початок, за вирахуванням внесків і вилучень власників протягом звітного 

періоду [43]. Продуктивність (результативність) матчів футбольної команди 

при формуванні головного продукту діяльності – підготовки й проведення 

футбольних матчів – протягом сезону визначається злагодженою взаємодією 

усіх гравців, як придбаних за трансферними контрактами, так і вихованих 

академією, тому політика обліку реєстрацій гравців у складі нематеріальних 

активів, запропонована Р. Брумменсом і Г. Ленгенджіком [171, с. 648-649], 

заслуговує на увагу й використовується окремими італійськими клубами топ-

дивізіону, зокрема ФК «Ювентус» (Італія) [204]. 

Концептуальною основою визначено також концепцію підтримання 

фінансового капіталу, за якою прибуток вважається отриманим, якщо 

вартість чистих активів суб’єкта господарювання на кінець звітного періоду 

перевищує початковий, без урахування внесків і вилучень власників. 

Відмінність між цими концепціями полягає, на погляд О.В. Мурашко, у 

відображенні в обліку результатів зміни вартості (оцінки) активів і 

кредиторської заборгованості суб’єкта підприємницької діяльності. При 

підтриманні фінансового капіталу, зміна цін відноситься до результатів 

періоду, а при застосуванні концепції підтримання фізичного капіталу – 

впливає на величину капіталу [91, с. 138-141]. Отже, якщо футбольний клуб 

відображає реєстрації гравців, дотримуючись фізичної концепції капіталу, то 

усі зміни їхньої вартості будуть відображатись на рахунку капіталу у 

дооцінках, при фінансовій концепції – у звіті про прибутки і збитки [169]. 

Автори Б. Лев та А. Шварц провели паралель між відображенням прав 

реєстрацій гравців на балансі з операцією фінансової оренди, оскільки в 

обліку відображається не фізичний капітал – людина, а майбутні послуги, які 

будуть надані організації. Вони запропонували відображати людські активи 
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як об’єкти фінансової оренди у активі балансу з одночасним відображенням 

зобов’язань організації на виплату заробітної плати у пасиві [207, с. 103-112], 

проте їхні пропозиції не знайшли підтримки в інших дослідників. 

У 90-роки 20 ст. найбільш поширеною серед клубів Великобританії та 

Європи була політика відображення трансферних операцій по придбаннях 

прав реєстрацій гравців – у складі витрат, по продажах – у складі доходів на 

всю суму сплачених (отриманих) грошових коштів, тобто метод доходів і 

витрат. У подальшому, значний вплив на її застосування мали «Правило 

Босмана» й «Правило Вебстера». Правило Босмана, яке нині поширюється на 

увесь європейський футбол (включаючи український), передбачає 

можливість гравця добровільно залишити команду при закінченні терміну 

його контракту. Воно було запроваджено рішенням Європейського суду з 

прав людини 1995 року стосовно вільного пересування робочої сили, в тому 

числі футболістів, у яких завершився контракт з футбольним клубом, за 

позовом бельгійського футболіста Ж.-М. Босмана (гравця ФК «Льєж», 

Бельгія) до Футбольної асоціації Бельгії [203]. Наслідками його 

запровадження стало зняття обмежень на вільне переміщення футболістів в 

обраний клуб по завершенні контракту, зростання цін трансферних 

контрактів, зняття заборон на кількість легіонерів (іноземних гравців) у 

команді, суттєве збільшення сум плати за лояльність, яку клуби пропонують 

гравцям до завершення дії контракту при зацікавленні в його продовженні.  

Правило Вебстера, назване іменем шотландського футболіста Е. 

Вебстера, який у 2007 році вперше в односторонньому порядку розірвав 

договір з ФК «Харт оф Мідлотіан» (Шотландія), пославшись на ст. 17 

Регламенту зі статусу і трансферу гравців (ФІФА), за яким гравець може в 

односторонньому порядку розірвати контракт з ФК, якщо він сам заплатить 

компенсацію за дострокове розірвання [182].  

Сума компенсації, зокрема, включає винагороду та інші привілеї, які 

мають сплачуватися гравцеві за умовами з існуючого контракту, платежі і 

витрати, покриті або зазнані колишнім клубом (з амортизацією протягом 
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терміну дії контракту) [221]. Правило Вебстера надавало гравцям більше 

свободи в період дії футбольного контракту, водночас мало суттєвий вплив 

на вибір облікової політики футбольних клубів щодо відображення прав 

реєстрацій гравців. При застосуванні політики доходів і витрат здійснені 

клубом витрати на придбання прав реєстрації за трансферним контрактом (на 

дату розірвання контракту з ініціативи футболіста) вже були списані, тому 

їхнє врахування при розрахунку суми компенсації було під сумнівом. 

Застосування методу капіталізації й амортизації дозволяло клубу включити 

до суми компенсації балансову (неамортизовану) вартість прав реєстрації 

гравця, збільшуючи тим самим суму виплат, які він мав здійснити при 

достроковому залишенні клубу. 

Отже, при придбанні прав на реєстрацію футболістів футбольний клуб 

може відобразити у своїй обліковій політиці один з вибраних методів: 

капіталізації і амортизації або доходів і витрат або одночасне обох методів 

для різних груп реєстрацій гравців. Використання методу капіталізації і 

амортизації дає змогу футбольному клубу відобразити придбані права на 

реєстрацію гравців у складі нематеріальних спортивних активів на балансі. 

Застосування методу доходів і витрат передбачає одноразове списання 

здійснених витрат у періоді придбання прав на реєстрації футболістів. 

Комбінований підхід передбачає використання одним клубом обох методів з 

таким розподілом: для відображення придбаних прав реєстрацій гравців за 

трансферними контрактами – метод капіталізації й амортизації, для 

відображення отриманих прав реєстрації молодих гравців (вихованих клубом 

в системі молодіжного футболу) та вільних агентів – доходів і витрат. 

Формування облікової політики футбольних клубів щодо 

нематеріальних спортивних активів потребує деталізації щодо відображення 

доходів і витрат на здійснення операцій з нематеріальними спортивним 

активами та на їхнє утримання за видами діяльності. 

Головними завданнями облікової політики щодо нематеріальних 

спортивних активів футбольного клубу є: 
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 – вибір методу відображення витрат на придбання, отримання та 

виховання прав реєстрацій гравців: капіталізації й амортизації або доходів і 

витрат; 

 – ідентифікація об’єктів, які відносяться до складу нематеріальних 

спортивних активів; 

 – визначення умов капіталізації витрат на придбання прав реєстрацій 

гравців (за трансферними контрактами), отримання (з визнанням значних сум 

плати за лояльність) та виховання молодих гравців (за сумою фактично 

здійснених витрат в молодіжній академії при клубі) та відокремленого 

відображення витрат на утримання нематеріальних активів. 

 – формування первинної вартості окремих об’єктів; 

 – відображення умовних трансферних платежів; 

 – формування резерву переоцінки справедливої вартості умовного 

відшкодування за визначеними договором трансферу сумами умовних 

платежів; 

 – відображення капіталізованих витрат на продовження контракту з 

гравцем;  

 – визнання і розподіл витрат на утримання НСА; 

 – аналіз втрат (відновлення) корисності нематеріальних спортивних 

активів на дату балансу (вибуття); 

 – методика обліку й капіталізації витрат на розвиток молодіжного 

футболу;  

 – вибір методу і терміну амортизації нематеріальних спортивних 

активів; 

 – облікове відображення результатів вибуття нематеріальних 

спортивних активів; 

 – забалансовий облік прав реєстрацій гравців, отриманих без 

здійснення клубом витрат (вільних агентів). 

Відповідно до визначених завдань та методичної складової, 

футбольний клуб формує облікову політику в частині відображення в обліку 
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прав реєстрацій гравців, виходячи з визначеної мети діяльності, вимог 

зовнішніх та внутрішніх користувачів (рис. 2.1). Фрагмент проекту 

Положення про облікову політику в частині облікового відображення 

нематеріальних спортивних активів наведений в додатку М. 

 
Рис. 2.1. Інтерпретація структурних складових облікової політики 

футбольного клубу в частині обліку нематеріальних спортивних активів 

(розроблено автором) 
 

Додатково до основних положень облікової політики футбольний клуб 

має визначити потребу у формуванні резервів втрати корисності, перелік 

умов для визнання в якості теперішніх умовних трансферних платежів. 

Витрати на подальше утримання гравців і тренерів формують 

собівартість спортивної послуги футбольного клубу (підготовка й 

проведення футбольних матчів) (рис. 2.2). 
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Заробітна плата складає найбільшу частку в сумі витрат клубу на 

утримання гравців (рис. 2.2). У 2015 році клуби УПЛ нарахували заробітної 

плати (включаючи премії та бонуси) на суму 108 млн євро, що склало 62% 

доходів (за винятком трансферів), у 2016 році відповідно 103 млн євро (110 

% доходів) [179, 180].  

 
Рис. 2.2. Склад витрат на утримання гравців футбольних клубів, які 

формують собівартість спортивної послуги (складено автором на основі 

джерел [224, 239] 

Кількість клубів української Прем’єр-ліги зменшилась з 14 у 2015 році 

до 12 у 2016 році. Крім фіксованої суми, визначеної строковим трудовим 

договором, футболісти можуть отримувати бонуси та премії, за 

індивідуальну результативність, та за командну – за призові місця в 

національних турнірах, за участь в матчах та призові місця в міжнародних 

змаганнях, що виплачуються УЄФА. Так, у 2015 році українські клуби, які 

брали участь у міжнародних турнірах, отримали від УЄФА 86 млн євро, що 
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складає 49% усіх доходів футбольних клубів українського топ-дивізіону, у 

2016 р. – 22,3 млн євро [179, 180]. Порушення умов договору, 

дисциплінарних правил, може позбавити окремих гравців або всю команду 

додаткових виплат за умовами договорів. Футбольний клуб також здійснює 

інші витрати на утримання гравців – повне матеріальне медичне та 

забезпечення, соціальне страхування та ін. 

За вимогами МСБО 38 та ПСБО 8, витрати на утримання й тренування 

гравців не підлягають капіталізації незалежно від обсягу і впливу на 

фінансовий результат діяльності як витрати на утримання нематеріальних 

активів. Для їхнього відображення на рахунку 23 «Виробництво» 

пропонуємо відкрити такі субрахунки: 231 «Утримання основної команди», 

232 «Утримання інших професійних гравців», 233 «Утримання молодіжних 

команд», 234 «Утримання тренерів та допоміжного персоналу», 236 

«Утримання служби селекції». 

Подібними за структурою і змістом є витрати на розвиток молодіжного 

футболу. Футбольний клуб може обрати різні підходи для відображення 

витрат на підготовку й виховання молодих гравців: 

а) відображення у складі адміністративних витрат з виділенням 

окремих аналітичних рахунків на рахунку 92 «Адміністративні витрати» [7, 

с. 28]; 

б) відображення у складі собівартості спортивної послуги з відкриттям 

відповідного субрахунку на рахунку 23 «Виробництво» (пропонуємо 

відкрити субрахунок 235 «Утримання футбольної академії») зі списанням 

витрат на рахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів», 

аналітичний рахунок 1545 – «Отримання прав реєстрації молодих 

футболістів» й визнанням у складі нематеріальних спортивних активів; 

в) відображення на рахунку 154 «Придбання (створення) 

нематеріальних активів» з відкриттям відповідних аналітичних рахунків для 

відображення витрат з подальшим визнанням у складі нематеріальних 

спортивних активів.  
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Найбільш обґрунтованою вважаємо методику, наведену в п. б, 

використання якої забезпечує деталізований облік витрат за статтями, 

можливість розподілу загальновиробничих витрат і формування виробничої 

собівартості об’єктів. Окрім того, не всі витрати на виховання молодих 

гравців будуть капіталізовані через невідповідність фактичних результатів 

спортивної підготовки футболіста визначеним клубом вимогам або 

небажання укладати перший професійний контракт, тому будуть списані на 

собівартість спортивної послуги.  

Дослідження практики відображення витрат на розвиток молодіжного 

футболу українськими та зарубіжними клубами показує, що клуби обережно 

ставляться до капіталізації здійснених витрат через невизначеність 

отриманого результату та можливу відмову молодого футболіста від 

укладання першого професійного контракту. Проте окремі з них, зокрема ФК 

«Шахтар» (Україна), ФК «Ювентус» (Італія) визнають та капіталізують 

витрати на підготовку молодих гравців, що дозволяє визнати на балансі 

нематеріальні спортивні активи після реєстрації прав на використання 

гравців у професійній спортивній організації. 

Складові собівартості придбаних за трансферними договорами прав 

реєстрацій гравців наведено на рис. 2.3. 

 
 Рис. 2.3. Складові собівартості придбаних за трансферними 

контрактами нематеріальних спортивних активів (розроблено автором)  
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Здійснені витрати на придбання прав реєстрацій капіталізуються на 

аналітичних рахунках, які доцільно відкривати для кожного права, зокрема 

на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» і після 

реєстрації у ФФУ відображати у складі нематеріальних спортивних активів. 

Для відображення таких прав пропонуємо у всіх спортивних організаціях 

використовувати вільний субрахунок Рахунок 126 «Права реєстрацій 

спортсменів» (детальніше – у п. 2.3 цієї роботи).  

 

2.2. Первинний облік нематеріальних спортивних активів  

 

Розвиток світового ринку трансферів, зумовлений, серед інших причин, 

можливістю отримання футболістами статусу вільних агентів після 

закінчення строкового трудового контракту з футбольним клубом (за 

правилом Босмана) або його дострокового розірвання гравцем в 

односторонньому порядку (за правилом Вебстера) з виплатою ним 

самостійно компенсації за дострокове припинення, започаткування операцій 

трансферу тренерів до закінчення терміну контракту визначають потребу в 

розвитку й удосконаленні методики ведення обліку операцій переходу 

гравців і тренерів для відповідного визнання й відображення їх наслідків в 

обліку й звітності футбольних клубів. Збільшення ціни й кількості 

трансферних контрактів, їх суттєвий вплив на контрольовані УЄФА 

фінансові показники клубів вищого дивізіону, зокрема чистих активів, 

беззбитковості й заборгованості, змушують клуби змінювати підходи до 

їхнього відображення у відповідності до вимог міжнародних стандартів і 

практики ведення обліку та складання фінансової звітності в європейських 

клубах. У зв’язку з цим важливого значення набуває проблема відповідного 

облікового відображення операцій трансферу гравців і тренерів українськими 

футбольними клубами, розкриття їх наслідків у фінансовій звітності для 

забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів об’єктивною і 

достовірною обліковою інформацією про наявність і стан нематеріальних 
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спортивних активів, їхню вартість на дату придбання (отримання), про зміни 

вартості об’єктів в процесі використання та їхнє вибуття. 

Інформація про наявність і зміни об’єктів обліку відображається в 

первинних документах, регістрах синтетичного й аналітичного обліку, 

фінансовій звітності. У первинних документах інформація про господарські 

операції реєструється вперше, тому важливою частиною облікової роботи 

бухгалтерії футбольного клубу є виявлення господарських операцій, які 

виникають внаслідок здійснення операцій з правами реєстрацій гравців і 

тренерів та відображення у відповідних первинних документах. 

Розгляд методики обліку НСА футбольного клубу розпочнемо з 

удосконалення методу документування як засобу первинної реєстрації 

об’єктів обліку та змін, які з ними відбуваються, й основи для формування 

системи документообігу, побудови аналітичного і синтетичного обліку, яка 

забезпечує необхідною деталізованою та узагальненою інформацією 

керівництво футбольного клубу та визначених груп зовнішніх користувачів, 

включаючи ФФУ та УЄФА.  

Проведене дослідження з питань документування операцій, які 

виникають в процесі діяльності спортивних організацій, включаючи 

футбольні клуби, засвідчив відсутність типових форм первинних документів 

та недостатність розгляду цієї проблеми у вітчизняній та зарубіжній науковій 

літературі.  

Винятком є дослідження Батіщевої Н.М., яка обґрунтовано стверджує, 

що не існує специфічних документів стосовно прав на гравця (футболіста), 

що зумовлює ряд проблем в організації та методиці бухгалтерського обліку 

цих прав. Адже для облікового відображення необхідна відповідна первинна 

інформація, що дозволить віднести право на відповідний аналітичний 

рахунок, визначити його вартість, що стане основною нарахування 

амортизації. З метою вирішення даного проблемного питання автором 

запропоновано ввести до складу бухгалтерських первинних документів 

картку обліку футболістів, яка враховує не тільки вартісні, але й кадрові 
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характеристики гравця. Крім того, дає можливість відображення не лише 

вартості придбаного права (трансферу), але й витрат, понесених в процесі 

придбання прав реєстрацій на ринку трансферів [6, с.8], які дозволяють 

сформувати первинну вартість об’єкта.  

Важливість використання такого документа футбольним клубом є 

безсумнівною, проте автор не вказує, чи використовувати цей документ для 

обліку вартісних і кадрових характеристик усіх гравців, чи тільки придбаних 

за трансферними контрактами, тому проведене дослідження питань 

первинного обліку прав на реєстрації гравців не можна вважати вичерпним. 

На наш погляд, в обліку футбольного клубу, який визнає придбані за 

трансферним контрактом права на реєстрації гравців за методом капіталізації 

і амортизації, доцільно відображати як окремі об’єкти аналітичного обліку 

нематеріальні спортивні активи з відокремленим відображенням витрат на 

утримання гравців (рис. 2.4). 

Розмежування в обліку витрат, які формують та змінюють первісну і 

залишкову вартість нематеріального активу та витрат на його утримання (без 

зміни балансової вартості) є абсолютно обґрунтованим з позиції теорії і 

практики ведення бухгалтерського обліку і має різні облікові наслідки:  

а) щодо нематеріальних спортивних активів: первинне визнання, зміна 

вартості та списання з балансу; 

б) щодо витрат на утримання нематеріальних спортивних активів – 

формування собівартості спортивної послуги. 

Суми нарахованої амортизації та визнані втрати корисності 

нематеріальних спортивних активів зменшують їхню балансову вартість та 

одночасно збільшують собівартість спортивної послуги футбольного клубу. 

Питання документування трансферних операцій та їхніх наслідків в 

обліку, зокрема у професійних футбольних клубах, не врегульоване на 

законодавчому рівні, відсутні типові форми первинних облікових документів 

для відображення переходу гравців, прав на їхнє використання клубом як 

необоротних активів. Як уже розглядалось нами в п. 1.3 цієї роботи, 
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Рис. 2.4. Облікові наслідки відображення нематеріальних спортивних 

активів «Права реєстрації гравців» та витрат на їхнє використання 
(розроблено автором)  
 

футбольний клуб здійснює реєстрацію гравців у ФФУ на терміни, визначені 

контрактами. Реєстрації гравців здійснюються професійним футбольним 

клубом на тривалий період – 3-5 років, що, однак, не завжди зумовлює їхнє 

визнання у складі необоротних активів через відсутність витрат на отримання 

НСА (додаток Н).  
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У складі необоротних активів можуть, за рішенням клубу, визнаватись 

тільки придбані реєстрації футболістів за договорами трансферу, а також 

виховані футбольним клубом реєстрації молодих гравців, які підписали з ним 

перший професійний контракт. За проведеним реєстраціями вільних агентів, 

отриманими реєстраціями гравців, які за вимогами облікової політики не 

визнаються у складі НМА, придбаними (отриманими) за договорами оренди, 

клуб може визнати суму передбачених контрактом бонусів та інших виплат у 

складі витрат майбутніх періодів, що є поширеною практикою при веденні 

обліку європейськими та українськими клубами. 

Багатоаспектність підходів до визнання в обліку одного клубу 

реєстрацій футболістів, які разом грають футбол в одній команді, зумовлює 

необхідність формування відповідної системи первинного обліку наявних 

прав на їх використання, відображення активів, зобов’язань, доходів і витрат, 

зумовлених утриманням цих прав.  

Незалежно від обраного клубом методу відображення придбаних 

(отриманих) нематеріальних спортивних активів, у первинному обліку, на 

наш погляд, мають відображатись усі права на використання гравців, 

власником реєстрацій яких є футбольний клуб, зокрема: 

а) придбані за трансферними контрактами (трансферними контрактами 

на правах оренди) і відображені в складі НМА;  

б) придбані за трансферними контрактами, щодо яких у звіті про 

фінансові результати були визнані доходи або витрати; 

в) придбані за договором оренди за умовну вартість (1 гривня); 

г) зареєстровані без здійснення клубом виплат третій стороні (іншому 

клубові) за отримання прав (вільні агенти, виховані клубом молоді гравці); 

ґ) зареєстровані у зв’язку із продовженням строкового трудового 

договору з клубом. 

У процесі дослідження питань обліку нематеріальних спортивних 

активів нами було виявлено, що головним документом при здійсненні 

операцій переходу гравців з клубу в клуб є договір трансферу, проте він не 
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може використовуватись у якості первинного документа для відображення 

нематеріальних спортивних активів. Договором визначається вартість 

трансферу, суми інших виплат на користь третіх сторін (солідарні виплати), 

дата переходу клубу покупцю прав на реєстрацію гравця та необхідність 

їхньої реєстрації у відповідній лізі чи організації, яка проводить змагання 

(протягом семи днів) та ін., проте договір не може виступати в якості 

первинного бухгалтерського документа для оприбуткування нематеріальних 

спортивних активів в обліковій системі клубу.  

У первинних документах футбольного клубу має бути відображена 

також мінімальна інформація про гравця, яка надається для реєстрації клубу 

в турнірах національної і європейської ліг за вимогами УЄФА та ФФУ та 

визначена вимогами строкового трудового контракту з футболістом (додаток 

П), дані про зміни вартості НСА тощо. 

Проведене нами у розділі 1 цієї роботи дослідження сутності 

інтелектуальних активів дозволило виділити одну з їх складових – людський 

капітал, та його частину, яка визнається в обліку за вимогами національних 

та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – людські активи, які у 

футбольних клубах представлені такими нематеріальними спортивними 

активами: «Права на реєстрацію гравців» і «Права на реєстрацію тренерів». 

Головні облікові виміри нематеріального спортивного активу – «Права 

реєстрації гравців»: дата визнання та період утримання, формування 

первинної вартості, утримання та вибуття об’єкта наведені на рис. 2.5. 

Дата визнання та період утримання кожного нематеріального 

спортивного активу визначається умовами укладеного з клубом строкового 

трудового контракту й може бути продовжений при його переукладанні та 

припинений при завершенні або достроковому розірванні за згодою сторін з 

виплатою компенсації клубу – власникові прав на реєстрацію. При 

припиненні дії договору в односторонньому порядку компенсації та штрафні 

санкції виплачуються ініціатором. 
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НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ 
АКТИВ - ПРАВО

РЕЄСТРАЦІЇ СПОРТСМЕНА

ДАТА ВИЗНАННЯ ТА ПЕРІОД УТРИМАННЯ

Отримання прав на реєстрацію гравця

Визначення періоду утримання реєстрації 
(за строком дії контракту)

Продовження строку уримання реєстрації

Припинення утримання (завершення або 
розірвання контракту)

ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ ВАРТОСТІ

Чиста плата за трансфер за умовами контракту

Солідарні виплати іншим клубам за підготовку 

Винагорода агентам (посередникам)

Інші прямі витрати (плата  за реєстрацію тощо)

УТРИМАННЯ

Метод і норма амортизації

Нагромаджена амортизація за період утримання

Нарахована амортизація за звітний період

Визнана (відновлена) втрата корисності

Балансова вартість на кінець періоду або до дати 
укладання нового контракту

ВИБУТТЯ

Чиста балансова вартість

Нагромаджена амортизація на дату вибуття

Витрати на вибуття

Результат реалізації (прибуток або збиток)

Результат вибуття при достроковому 
розірванні контракту

Плата за лояльність

Вартість на дату продовження контракту

Витрати на виховання молодих гравців

 
Рис. 2.5. Обліковий вимір нематеріального спортивного активу «Право 

реєстрації спортсмена» футбольного клубу (розроблено автором)  

 

Первинна вартість придбаного на трансферному ринку нематеріального 

спортивного активу включає плату за трансфер в розмірі погодженої 

сторонами суми грошових коштів, солідарні виплати іншим клубам, які 

виховували і тренували гравця раніше, винагороду агентам, інші прямі 

витрати. За умови продовження футбольним клубом контракту гравцеві 

здійснюється нарахування значної грошової суми – плати за лояльність, яка 

може збільшувати вартість нематеріального спортивного активу і 

виплачуватись гравцеві додатково протягом терміну дії нового контракту, 

або визнаватись у складі витрат майбутніх періодів і виплачуватись протягом 

періоду нового контракту. Плата за лояльність визначається у фіксованій 

сумі і не залежить від майбутньої результативності гравця. 
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У процесі утримання нематеріального спортивного активу за 

первинною вартістю футбольним клубом проводиться нарахування 

амортизації протягом терміну дії строкового трудового контракту гравця та 

визнається втрата корисності при зниженні результативності гравця 

унаслідок втрати спортивної форми, травми тощо. Балансову вартість прав 

реєстрації гравця визначають на кінець кожного звітного періоду, до дати 

завершення контракту (якщо він буде продовжений) або на дату 

дострокового розірвання контракту за згодою сторін чи з ініціативи однієї із 

сторін. Результат передачі прав реєстрації гравця, відображений у складі 

нематеріальних спортивних активів, визначається як різниця суми за 

трансферним договором та його балансової вартості. Дострокове розірвання 

контракту з ініціативи футболіста зумовлює виплату клубові компенсації, яка 

враховує його балансову вартість, інші здійснені клубом витрати та штрафні 

санкції. Якщо ініціатором припинення контракту є клуб, то він має 

компенсувати футболістові усі втрати від розірвання з ним контракту.  

Розглянуті облікові процедури утримання нематеріальних спортивних 

активів – прав реєстрації гравців – повністю виконуються більшістю 

професійних футбольних клубів вищих дивізіонів, проте, як показало 

проведене нами дослідження, мають свої особливості. Так, ФК «Карпати» 

(Львів), у відповідності до наказу про облікову політику, не відображає 

збільшення первинної вартості прав реєстрації гравців на суму плати за 

лояльність при продовженні контрактів та не визнає їхнє знецінення 

незалежно від результативності та спортивної форми гравців. Жодним 

українським футбольним клубом не визнаються у складі нематеріальних 

спортивних активів права на реєстрацію тренерів, оскільки операції 

трансферу тренерів в Україні, на відміну від європейських клубів, поки що не 

відбувались. 

Для відображення в обліку прав інтелектуальної власності 

Міністерство фінансів України рекомендує використовувати типові форми 

первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі 
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нематеріальних активів, форма й порядок складання яких затверджені 

наказом від 22.11.2004 №732 (додаток Р) [107]. 

Проведений аналіз змісту та умов складання наведених у додатку Р 

форм засвідчує, що вони формуються для відображення наявності й руху 

об’єктів інтелектуальної власності при наявності науково-технічної 

інформації – ліцензійного договору, авторського договору, патенту, можуть 

застосовуватись для аналітичного обліку групи однотипних об’єктів та не 

мають достатнього інформаційного навантаження для відображення усіх 

необхідних характеристик нематеріальних спортивних активів футбольного 

клубу. 

Дослідження питань первинного відображення в обліку об’єктів прав 

інтелектуальної власності проводили І.А. Бігдан [11], І.Г. Волошан [19], І.В. 

Жураковська [38], С.В. Свірко [127], Н.О. Чередниченко [148], С. Яремчук та 

М. Сова [156] та ін. 

І. Г. Волошан вважає, що наявні типові форми первинних документів в 

повній мірі забезпечують відображення в обліку об’єктів інтелектуальної 

власності [19, с. 849], проте інші автори – І. А. Бігдан [10, с. 78], І. В. 

Жураковська [38, с. 46-55], С. В. Свірко [127, с. 38-43], С. Яремчук та М. 

Сова [156, с. 101] вважають за необхідне удосконалити наявні форми 

документів або запровадити нові форми, зокрема картку обліку НМА, 

інвентаризаційний опис НМА, а також пропонують доповнити їхній перелік, 

додавши акт приймання-здачі НМА, опис реєстраційних карток обліку НМА, 

акт оцінки НМА, картку обліку переоцінки НМА, картку обліку зменшення 

корисності НМА, акт на списання НМА, акт приймання-здачі 

реконструйованих та модернізованих об’єктів НМА, картку обліку руху 

НМА.  

Н. О. Чередниченко, проаналізувавши первинні документи з обліку 

нематеріальних активів, зробила висновки, що ні одна із форм документів, 

затверджених Міністерством фінансів України, не дає можливості в повній 

мірі облікувати людський капітал. Це призводить до неякісного обліку 
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нематеріальних активів, зокрема людського капіталу, та формування 

неправдивих фінансових звітів. Тут можна запропонувати створення 

інформаційної системи, яка буде враховувати всі стадії створення та обліку 

людського капіталу [148, с. 220-221]. Пропозиції інших авторів мають 

локальний характер, стосуються доповнення переліку первинних документів 

для обліку ОПІВ, що не завжди обґрунтоване. Зокрема, введення в 

документообіг підприємства акту приймання-здачі реконструйованих та 

модернізованих об’єктів НМА є, на наш погляд, недоцільним, оскільки 

реконструкція або модернізація об’єкта, захищеного відповідним 

охоронним документом – патентом або свідоцтвом є обмеженою. 

Проведене дослідження пропозицій науковців щодо первинного обліку 

об’єктів інтелектуальної власності засвідчує, що, як і типові форми 

документів, вони не забезпечують суцільне, безперервне і повне 

відображення усіх необхідних характеристик нематеріальних спортивних 

активів футбольного клубу та їхніх змін, що вимагає застосування 

комплексного підходу до формування системи документування й 

документообігу з урахуванням специфіки нових об’єктів та діяльності 

футбольних клубів. 

Проведене нами дослідження дозволяє визначити такі головні 

особливості, які впливають на первинний облік прав реєстрацій гравців: 

1) ймовірність визнання у складі нематеріальних спортивних активів 

тільки тих здійснених ФФУ та УЄФА реєстрацій гравців і тренерів, оцінку 

первісної вартості яких можна визначити за вимогами національних і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

2) необхідність відображення прав реєстрацій гравців, не визнаних у 

складі нематеріальних активів, у забалансовому обліку за ринковою 

вартістю, відображеною за даними інформаційного порталу transfermarkt.com 

або за експертною оцінкою, а для молодих гравців, вихованих у системі 

молодіжного футболу (футбольною академією) при клубі – за фактичними 

витратами на підготовку. 
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3) утримання прав реєстрацій гравців протягом визначеного строку, 

який найчастіше співпадає з терміном дії контракту, проте може бути 

змінений через дострокове розірвання за згодою сторін (перехід гравця в 

інший клуб), в односторонньому порядку з ініціативи клубу або гравця з 

виплатою компенсацій і втрат стороною-ініціатором, або продовжений за 

згодою сторін; 

4) можливість приєднання до вартості нематеріальних спортивних 

активів плати за лояльність при продовженні зі спортсменом строкового 

трудового контракту, сума якої залежить від індивідуальних домовленостей 

між гравцем і клубом і не залежить його майбутньої продуктивності; 

5) взаємозв’язок вартості нематеріального спортивного активу з 

фактичною продуктивністю гравця (кількість хвилин на полі, кількість 

забитих голів (для нападників), відсутність травм), що дозволяє визнавати 

його знецінення при зниженні продуктивності, проте обмежує проведення 

дооцінки при її збільшенні понад очікувані показники; 

6) необхідність урахування вимог ФФУ та УЄФА при розкритті 

мінімальної інформації про гравців для проведення реєстрації прав на їхнє 

використання клубом, аналізу чисельності та складу команди. 

7) вплив вимог фінансового «фейр-плей» на розкриття і подання 

інформації про релевантні доходи і витрати, які виникають в процесі 

господарської діяльності, пов’язаної із наданням спортивної послуги, 

зокрема в частині прав реєстрацій гравців – результати трансферних 

операцій, інші релевантні доходи і витрати від утримання, набуття або втрата 

прав реєстрацій гравців; 

8) наявність значних подальших витрат на утримання прав реєстрацій 

гравців. 

Визначена нами проблема відсутності типових форм первинних 

документів для обліку операцій наявності, змін і руху утримуваних 

футбольним клубом прав реєстрацій гравців (включаючи визнані ним в 

складі нематеріальних спортивних активів) зумовила необхідність розробки 
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пакету первинних та зведених документів, які забезпечать деталізованою 

аналітичною інформацією управлінський персонал футбольного клубу, 

підвищать інформативність та оперативність ресурсів облікової системи для 

отримання узагальнених показників та складання фінансової звітності.  

З метою забезпечення потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів у 

отриманні достовірної та неупередженої облікової інформації нами було 

розроблено пакет первинних та зведених документів для відображення 

наявності і руху прав реєстрацій гравців і тренерів (табл. 2.2) (додаток С). 

Таблиця 2.2 

Документальне забезпечення відображення в обліку футбольних клубів 
нематеріальних спортивних активів прав  

та інших прав реєстрацій гравців та тренерів * 
№  
з/п 

Назва 
документа 

Призначення та 
характеристика 

документа 

Підстава для 
складання 

Терміни складання, 
відповідальна особа 

1 2 3 4 5 

1 

Акт 
введення в 
користування 
права реєстрації 
гравця 

Містить відомості 
про об’єкт права 
реєстрації гравця, 
договірні відносини 
з клубом, реєстрацію 
в БД ФФУ (ITMS) 

Трансферний 
контракт, трудовий 
контракт, паспорт 
футболіста, БД 
ФФУ (ITMS) 

Поточний документ. 
Складається комісією 
клубу і 
затверджується 
президентом 

2 

Акт 
введення в 
користування 
права реєстрації 
тренера 

Містить відомості 
про об’єкт права 
реєстрації тренера, 
строковий трудовий 
договір, реєстрацію 
в БД ФФУ 

Трансферний 
контракт, трудовий 
контракт, БД ФФУ 

Поточний документ. 
Складається комісією 
клубу і 
затверджується 
президентом 

3 

Реєстр актів 
введення в 
користування 
прав реєстрацій 
гравців і 
тренерів 

Містить перелік 
зареєстрованих у 
ФФУ прав гравців та 
тренерів, та їхні 
характеристики 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації гравців 
та тренерів 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером у день 
надходження 
відповідних 
документів  
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Прождовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 

4 

Картка обліку 
прав реєстрації 
гравця  

Містить дані про 
вартість права, 
підстави для його 
утримання клубом, 
амортизацію, 
зменшення 
корисності 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації гравців, 
контракти, 
розрахунки 
амортизації, 
визнання втрати 
корисності 

Відкривається 
бухгалтером для 
кожного 
утримуваного права 
реєстрації гравця і 
надалі заповнюється 
протягом усього 
строку утримання  

5 

Картка обліку 
прав реєстрації 
тренера 

Містить дані про 
вартість права, 
підстави для його 
утримання клубом, 
амортизацію, 
зменшення 
корисності 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації тренерів, 
контракти, 
розрахунки 
амортизації, 
визнання втрати 
корисності 

Відкривається 
бухгалтером для 
кожного 
утримуваного права 
реєстрації тренера і 
надалі заповнюється 
по мірі потреби 
протягом усього 
строку утримання  

6 

Акт вибуття 
об’єкта 
нематеріальних 
спортивних 
активів прав 
реєстрації 
гравця 

Містить дані про 
причини, наслідки й 
фінансовий 
результат вибуття 
права реєстрації 
гравця 

Строковий 
трудовий договір 

Поточний документ. 
Складається комісією 
на дату завершення 
утримання права 
реєстрації гравця 

7 

Акт вибуття 
об’єкта 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрації 
тренера 

Містить дані про 
причини, наслідки й 
фінансовий 
результат вибуття 
права реєстрації 
тренера 

Строковий 
трудовий договір 

Поточний документ. 
Складається комісією 
на дату завершення 
утримання права 
реєстрації тренера 

8 

Опис карток 
обліку 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрацій 
гравців 

Включає 
інформацію про всі 
утримувані права 
реєстрацій гравців у 
складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

Картки обліку прав 
реєстрації гравця 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону  

9 

Опис карток 
обліку 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрацій 
тренерів 

Включає 
інформацію про всі 
утримувані права 
реєстрацій тренерів 
у складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

Картки обліку прав 
реєстрації тренера 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону  
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Прождовження табл. 2.2 
 

1 2 3 4 5 

10 

Опис карток 
забалансового 
обліку прав 
реєстрацій 
гравців 

Містить інформацію 
про утримувані 
реєстрації гравців, 
відображені в 
забалансовому 
обліку 

Картки обліку прав 
реєстрації гравця 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону із 
внесенням доповнень 

11 

Опис карток 
забалансового 
обліку 
прав реєстрацій 
тренерів 

Містить інформацію 
про утримувані 
реєстрації гравців, 
відображені в 
забалансовому 
обліку 

Картки обліку прав 
реєстрації тренера 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону із 
внесенням доповнень 

 *Примітка. Розроблено автором 

Застосування комплекту запропонованих форм первинних документів 

дасть змогу відобразити в обліковій системі футбольного клубу всю 

необхідну для різних груп користувачів інформацію про об’єкти обліку прав 

реєстрацій гравців і тренерів, урахувати наявність підстав для їхнього 

відображення у складі нематеріальних спортивних активів або в 

забалансовому обліку (при відображенні безоплатно отриманих прав). Датою 

початку утримання клубом нематеріальних спортивних активів та отриманих 

безоплатно прав вважаємо дату складання комісією клубу акту введення в 

користування права реєстрації гравця або акту введення в користування 

права реєстрації тренера (додаток С).  

Складання цих документів підтверджує можливість використовувати 

клубом зареєстровані у базі даних ФФУ права після отримання згоди сторін, 

яка відображена в укладеному на визначений період строковому трудовому 

договорі. Реєстрація за клубом прав у базі даних ФФУ не залежить від 

наявності та сум здійснених витрат на придбання (отримання), проте впливає 

на облікове відображення – при наявності витрат, які можна достовірно 

оцінити – у складі нематеріальних спортивних активів, при відсутності – у 

забалансовому обліку. Надалі ситуація може змінитись. Так, якщо гравці 
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(тренери) перейшли в клуб як вільні агенти без здійснення жодних витрат, то 

права їхньої реєстрації відображають на забалансових рахунках. Проте, при 

зацікавленні клубу в продовженні контракту у майбутньому, зазвичай, 

нараховується значна сума плати за лояльність, яка виплачується частинами 

й не залежить від майбутньої результативності футболіста, що створює 

підстави для визнання прав його наступної реєстрації у складі 

нематеріальних спортивних активів. 

Оцінку прав реєстрації гравців, які не були визнані у складі 

нематеріальних спортивних активів й відображені клубом на забалансових 

рахунках, доцільно, на наш погляд, здійснювати за даними інформаційного 

порталу transfermarkt.com. Ринкова вартість прав реєстрацій гравців, 

визначена за методикою transfermarkt.com, вважається досить надійною. 

Портал заснований уболівальником з Гамбурга М. Зайделем у 2000 році 

[237]. Ринкова вартість прав реєстрацій гравців, за методикою М. Зайделя, 

визначається на основі економетричної формули, яка включає більше 200 

показників (фізичні характеристики, участь у матчах, результативність, 

статус клубів та ін.). Для уточнення оцінки прав реєстрації гравців 

використовується метод Дельфі, суть якого полягає у досягненні 

максимального консенсусу при прийнятті правильного рішення групами 

непов’язаних між собою експертів, що проводять опитування, «мозкові 

штурми», застосують статистичні методи для обробки отриманої інформації.  

З наявних варіантів оцінки експерти обирають найбільш підтримуваний.  

Окремі автори сумніваються в точності даних порталу 

transfermarkt.com, проте більшість схиляються до думки про надійність 

проведених оцінок прав реєстрацій футболістів. Зокрема А. Голуб вважає, що 

саме цей портал є основою для формування ринкової прав реєстрації гравців 

[22]. А. Брусон, В. Фрік, Р. Сіммонс у своєму дослідженні, проведеному в 

Лондонській школі економіки для Центру економічної ефективності (Centre 

for Economic Performance), дійшли висновку про достатню точність даних 

інформаційного порталу transfermarkt.com щодо оцінок прав реєстрацій 
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гравців і команд [172, с. 606-628]. Надійність даних інформаційного порталу 

засвідчує те, що УЄФА використовує їх при складанні Порівняльних звітів з 

ліцензування клубів та фінансового «фейр-плей» [178, 179,180].  

Ціна продажу прав реєстрацій футболістів за трансферним контрактом 

може відрізнятись від їхньої ринкової вартості, визначеної експертами 

порталу transfermarkt.com, але для прав, які не продаються, вона, на наш 

погляд, буде найточнішою оцінкою вартості у використанні, основою для 

переоцінки гравців через зміну вартості прав на їхню реєстрацію. Наприклад, 

вартість прав реєстрації українського гравця Є. Коноплянки, який у 2015 р. 

перейшов у ФК «Севілья» (Іспанія) з ФК «Дніпро» (м. Дніпропетровськ) як 

вільний агент (був вихований цим клубом і права на його реєстрацію ніколи 

не продавались) – збільшилась (завдяки вищому статусу нового клубу) з 18 

млн євро на початок сезону 2015-2016 до 25 млн євро станом на 1 квітня 2016 

року. Співвідношення ринкової і трансферної вартості прав реєстрацій 

гравців за міжнародними трансферними контрактами українських клубів 

досліджено у п. 3.1 цієї роботи.  

Вважаємо наведені аргументи достатніми для того, щоб здійснювати 

первинну оцінку прав реєстрацій гравців, отриманих клубом безоплатно й 

відображених на забалансових рахунках та їхні наступні переоцінки за 

даними інформаційного порталу transfermarkt.com та використовувати їх за 

основу при відображенні в обліку прав на використання реєстрацій 

футболістів.  

Розроблені нами акти введення в користування прав реєстрацій гравців 

і тренерів (додаток С) заносяться бухгалтерією у зведений документ – реєстр 

актів введення в користування прав реєстрації гравців і тренерів (з доданими 

первинними документами) і є основою для заповнення карток обліку прав 

реєстрації гравців, карток обліку прав реєстрації тренерів, які є головними 

документами для відображення в обліку прав футбольного клубу на 

використання гравців та тренерів з урахуванням термінів очікуваного та 

фактичного утримання, нарахованого зношення та визнаного знецінення для 
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нематеріальних спортивних активів і переоцінки за ринковою вартістю для 

об’єктів прав забалансового обліку. Картки використовуються протягом 

усього терміну утримання футбольним клубом прав реєстрацій – з дати 

отримання до дати вибуття об’єктів, яке здійснюється за актом вибуття 

об’єкта нематеріальних спортивних активів – прав реєстрації гравця та актом 

вибуття об’єкта нематеріальних спортивних активів – прав реєстрації тренера 

(додаток С). Списання об’єктів прав реєстрацій здійснюється при завершенні 

або розірванні строкового трудового договору та знятті з реєстрації у БД 

ФФУ (додаток С). Схематичне зображення акта вибуття об’єкта 

нематеріальних спортивних активів прав реєстрації гравця наведене в 

додатку С. 

Залишення гравцем клубу при завершенні терміну дії контракту не 

зумовлює виплати жодних компенсацій як з його сторони, так і зі сторони 

клубу (за правилом Босмана, яке використовується європейськими та 

українськими клубами). Зацікавлений у продовженні контракту з гравцем 

клуб за 6 місяців до його завершення може запропонувати продовження 

співпраці. У цьому випадку неамортизована первісна вартість за 6 місяців 

може амортизуватись протягом строку дії нового контракту, включаючи (за 

рішенням клубу) нараховану суму плати за лояльність в узгодженому 

сторонами розмірі, яка, зазвичай, виплачується футболістові частинами.  

Клуби можуть отримувати доходи від вибуття прав реєстрацій гравців 

при передачі за трансферними контрактами (трансферними контрактами на 

правах оренди), при розірванні строкового трудового договору з ініціативи 

гравця (за правилом Вебстера, яке використовується європейськими та 

українськими клубами), за винятком наявності поважних причин [122, 221]. 

Для забезпечення суцільного відображення клубом усіх реєстрацій 

гравців і тренерів, розмежування їхнього відображення в обліковій системі 

футбольного клубу і поза балансом та для складання заявкового листа 

команди для реєстрації у базах даних ФФУ (УЄФА) пропонуємо 

використовувати такі зведені документи: опис карток обліку нематеріальних 
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спортивних активів прав реєстрацій гравців, опис карток обліку 

нематеріальних спортивних активів прав реєстрацій тренерів, опис карток 

забалансового обліку прав реєстрацій гравців, опис карток забалансового 

обліку прав реєстрацій тренерів (додаток С).  

Таким чином, розроблене документальне забезпечення облікового 

відображення прав реєстрацій гравців і тренерів у складі нематеріальних 

спортивних активів та на рахунках забалансового обліку забезпечує суцільне 

і безперервне відображення наявності, стану і руху об’єктів прав, усі зміни, 

які відбуваються з ними у процесі використання футбольним клубом та їхні 

наслідки, покращує обліково-аналітичне забезпечення відображення 

нематеріальних спортивних активів для цілей складання фінансової звітності 

та спеціальної звітності за вимогами ФФУ та УЄФА, слугує основою для 

проведення реєстрації прав у базах даних ФФУ і УЄФА. 

 

2.3. Методика обліку нематеріальних спортивних активів 

футбольного клубу 

 

Головною метою діяльності футбольного клубу є покращення 

продуктивності гравців при формуванні основного продукту (підготовка й 

проведення футбольних матчів) висока результативність яких забезпечує не 

тільки професійний, а й фінансовий успіх. Важливим чинником досягнення 

визначених цілей у професійному футболі є налагодження процесу 

управління правами реєстрацій гравців, утримання яких визначає не тільки 

статус клубу, а й суттєво впливає на формування елементів фінансової 

звітності, які визначають фінансовий стан і результати діяльності унаслідок 

відображення на балансі нематеріальних спортивних активів, зобов’язань, 

доходів, витрат, прибутків (збитків), власного капіталу та є передумовою 

продовження його діяльності у майбутньому. Неврегульованість питань 

облікового забезпечення відображення прав реєстрацій гравців та витрат на 

їхнє утримання зумовлює актуальність дослідження організаційно-правових 
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та методичних підходів до відображення нематеріальних спортивних активів 

та інших реєстрацій гравців в обліковій системі футбольного клубу та за її 

межами. 

Питання методики обліку нематеріальних активів досліджували В.І. 

Бачинський [8], І.А. Бігдан [10, 11], І.Г. Волошан [19], І.Г. Гриліцька [26], 

Т.В. Давидюк [29, 30, 31, 32], В.М. Диба [34], С.Ф. Легенчук [56], П.О. Куцик 

[53, 54], З.П. Плиса [54], Х.І. Скоп [53, 54], Н.О.Чередниченко [148], М.Ю. 

Чік [149], С.В. Шульга [152] та ін.  

Зазначені автори не розглядають можливості відображення людського 

капіталу чи прав на використання як активу в обліку. Так, Т.В. Давидюк 

зазначає, що проведений аналіз положень міжнародних та європейських 

стандартів оцінки, а також національних і міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо порядку відображення в 

обліку та звітності нематеріальних активів, показав, що відмічені стандарти 

не дозволяють однозначно визначити місце людського капіталу в обліковому 

процесі, проте надають достатні можливості для обліку витрат на 

формування, використання та відтворення людського капіталу [31, c. 16].  

Дослідження науковців не поширювались на проблеми обліку 

людських активів в спортивних організаціях, для яких існує вимога до 

реєстрації спортсменів в професійних лігах, що надає їм права представляти 

відповідні організації на спортивних змаганнях. Такі права можуть бути 

придбані за грошові кошти (трансферні операції), отримані унаслідок 

виховання молодих спортсменів або отримані безоплатно (реєстрація вільних 

агентів) й відображатись клубом у складі нематеріальних активів, у 

забалансовому обліку або поточних витрат. 

Проблеми обліку прав реєстрацій гравців у футбольних клубах 

досліджували українські науковці Н.М. Батіщева [5, 6], С.Ф. Легенчук [58], 

Г.П. Лукашук [7] та закордонні автори Е. Амір [159], Ю.О. Бистрова [15], 

В.С. Бромер [169], Р.Ю. Брумменс [171], Б. Гамб [197], А.В. Гошунова [24],  
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І. Кулікова [206], Г. Лівне [159], В.-Б. Опреан [217], Т. Опрісор [217], Н. 

Роуботтон [224] та ін.  

Серед науковців, які досліджували порядок відображення в обліку прав 

реєстрацій спортсменів, немає єдності щодо методики облікового 

забезпечення, проте вони одностайні в тому, що придбані у результаті 

здійснення трансферних контрактів права дають змогу оцінити їхню 

первинну вартість й відобразити як об’єкт нематеріальних активів на балансі. 

 Н. М. Батіщева вважає, що до складу нематеріальних активів доцільно 

відносити придбані права на реєстрацію футболістів виходячи тільки з 

вартості трансферу, а інші витрати на придбання – комісійні професійним 

учасникам, вартість дослідження спортивної галузі, вартість юридичних 

послуг, вартість реєстрації на ринку, варто включати до складу витрат 

періоду, в якому вони були здійснені, що, на думку дослідниці, пов’язано з 

тенденцією наближення вартості об’єктів обліку до ринкової [6, c. 8]. 

Автором також визначено можливість часткової капіталізації витрат на 

підготовку гравця після підписання з ним контракту про співпрацю, 

відповідно до якого футболіст зобов’язаний грати за команду професійного 

футбольного клубу протягом певного періоду. У такому випадку, на погляд 

Н.М. Батіщевої, можна капіталізувати витрати, пов’язані з його підготовкою 

за час від дати вступу в дію положень договору і до дати його включення до 

складу команди ФК, проте вона не вважає доцільною капіталізацію усіх 

витрат на підготовку гравця, вихованого в системі молодіжного футболу 

клубу, оскільки ці витрати пов’язані з основною діяльністю клубу – 

підготовкою до спортивних змагань, тоді як участь у змаганнях є реалізацією 

спортивної послуги. Усі витрати на утримання гравців, за переконанням 

автора, треба відносити до витрат періоду [6, c. 8-9]. 

Погоджуємося з позицією Н. М. Батіщевої щодо доцільності 

капіталізації витрат за трансферними контрактами, проте собівартість 

придбаних прав реєстрацій гравців має включати усі витрати, безпосередньо 

пов’язані з купівлею (трансферний збір, агентську винагороду тощо), які за 
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вимогами МСБО 38 та П(С)БО 8 формують собівартість НМА. Також не 

вбачаємо наявність часового лагу між датою підписання контракту для 

вихованого клубом гравця і датою його включення до складу команди 

футбольного клубу, тому що згідно Регламенту ФФУ реєстрація гравця за 

клуб у БД ФФУ має бути здійснена у період до семи днів [122]. 

Автори Н.М. Батіщева, Г.П. Лукашук вважають, що до складу 

нематеріальних активів футбольного клубу відносять права реєстрації тільки 

придбаних за трансферними контрактами гравців [7, с. 35-36]. Ю.О. Бистрова 

також надає перевагу застосовуванню методу капіталізації й амортизації для 

відображення витрат на придбання прав реєстрацій гравців (включаючи за 

договорами оренди), з урахуванням таких прямих витрат: платежі третім 

сторонам за придбання реєстрацій, плати за реєстрацію та агентської 

винагороди без урахування витрат на подальшу спортивну підготовку та 

утримання [15, с. 27-28]. 

Автори Л.І. Кулікова та А.В. Гошунова та пропонують відображати в 

складі інвестицій в людський капітал спортивних організацій капіталізовані 

витрати на придбання права володіння реєстрацією гравця, здійснювані в 

межах трансферного контракту, на придбання права оренди реєстрації гравця 

(за договором трансферу на правах оренди), на придбання права володіння 

першою реєстрацією гравця, вихованого в молодіжній академії (ДЮСЗ) 

футбольного клубу з подальшою амортизацією протягом терміну дії 

строкового трудового контракту. Витрати на придбання (отримання) прав 

реєстрацій, на погляд авторів, включають: вартість трансферного контракту, 

компенсаційні виплати, агентські винагороди, підйомні та аналогічні виплати 

гравцю й витрати на виховання клубом молодого гравця в сумі фактично 

здійснених вкладень у його спортивну підготовку [206, с. 44-48]. 

Підсумовуючи дослідження науковців, треба зазначити їхню 

одностайність у доцільності капіталізації витрат на придбання прав 

реєстрацій гравців за трансферними контрактами, проте існують відмінності 

у точках зору авторів щодо складу витрат, які капіталізуються у випадку 
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такого придбання, щодо визнання придбаних прав реєстрацій за договорами 

трансферу на умовах оренди, та щодо можливості капіталізації витрат, 

здійснюваних додатково для заохочення гравців. Не висвітленими 

залишаються питання методики відображення винагороди гравцям при 

продовженні клубом строкового трудового контракту та при реєстрації 

отриманих прав вільних агентів з нарахуванням значної суми плати за 

лояльність, яка виплачується частинами впродовж терміну дії контракту. 

На наш погляд, для розмежування в обліку витрат та отримання й 

подальшого утримання прав реєстрацій гравців на різних етапах 

використання клубом треба першочергово здійснити розподіл витрат на 

придбання (отримання) реєстрацій, які за рішенням клубу можуть бути 

капіталізовані та на подальше утримання гравців у складі команди, які не 

підлягають капіталізації за вимогами МСБО 38 та П(С)БО 8.  

Аналіз вимог відповідних міжнародних та національних стандартів 

бухгалтерського обліку, Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового 

«фейр-плей» [239] дає змогу футбольним клубам здійснювати відображення 

витрат на придбання (отримання) прав реєстрацій гравців за такими 

методами (досліджено у п. 2.1. цієї роботи): 

 1. Капіталізації й амортизації, за яким прямі витрати на придбання 

(отримання) права реєстрації гравця капіталізуються, формуючи первинну 

вартість нематеріального активу з подальшою систематичною амортизацією 

протягом строку дії укладеного з гравцем контракту, який визначає термін 

утримання визнаного необоротного активу клубом. . 

 2. Доходів і витрат, використання якого передбачає визнання 

витрачених клубом ресурсів на придбання прав реєстрацій гравців у складі 

витрат в періоді придбання та одноразове визнання доходів від вибуття таких 

прав у періоді вибуття. 

 3. Комбінований, що передбачає використання методу капіталізації й 

амортизації для відображення тільки придбаних прав реєстрацій гравців, 

доходів і витрат – при відображенні прав реєстрацій молодих гравців. 
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Метод капіталізації і амортизації є домінуючим для відображення прав 

реєстрацій гравців у європейських та українських футбольних клубах вищого 

дивізіону. Так, за даними УЄФА на кінець 2016 року балансова вартість 

нематеріальних спортивних активів – прав реєстрацій гравців у 700 

європейських клубах топ-ліг склала 7,2 млрд євро (початкові трансферні 

витрати при комплектації цих команд – 14 млрд євро), у т. ч. в українських 

клубах на кінець 2016 р. – 13,0 млн євро (початкові трансферні витрати при 

комплектації цих команд – 63 млн євро), на кінець 2015 року – 37 млн євро 

[179, 180]. 

Використання при відображенні придбаних (отриманих) прав 

реєстрацій гравців методу капіталізації й амортизації забезпечує 

відображення людського капіталу у складі нематеріальних спортивних 

активів футбольного клубу. Капіталізації підлягають усі прямі витрати на 

придбання прав реєстрацій із подальшою систематичною амортизацією 

протягом терміну, на який укладено контракт з гравцем, які включають плату 

за трансфер, умовні платежі, плату за реєстрацію у БД ФФУ, агентські 

винагороди та ін. Більшість перелічених витрат мають безумовний характер, 

тому доцільність їхньої капіталізації у складі нематеріального спортивного 

активу не викликає сумніву. 

Для визначення первісної вартості придбаного за трансферним 

контрактом права реєстрації гравця, що підлягає відображенню у складі 

капіталізованої собівартості нематеріального спортивного активу 

пропонуємо використовувати формулу: 

 

КВ НСА= ЧТС-(КП+ВМС)+ УП+ПЛ+ПР+АВ+ІПВ; (2.1)  

 

де КВ НСА – капіталізована вартість нематеріального спортивного активу; 

ЧТС – сума трансферу, яка не враховує низки додаткових платежів, які 

збільшують ціну трансферного контакту; КП – компенсація за підготовку, 

яка виплачується у випадку переходу за договором трансферу молодого 
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гравця віком до 23 років; ВМС – виплати за механізмом солідарності усім 

клубам, за які гравець був зареєстрований; УП – умовні платежі за 

досягнення визначених договором умов гри футболіста у новому клубі 

(кількість зіграних матчів, хвилин на полі, забитих голів тощо); ПЛ – плата за 

лояльність (виплачуються безпосередньо гравцеві як бонус за перехід); ПР – 

плата за реєстрацію у БД ФФУ; АВ – агентська винагорода; ІПВ – інші прямі 

витрати на трансфер. 

Собівартість придбаного за трансферним контрактом права реєстрації 

гравця, крім чистої суми трансферу, включає умовні платежі, які будуть у 

майбутньому перераховані попередньому клубові (з якого футболіст здійснив 

перехід), якщо визначені контрактом умови (кількість зіграних гравцем 

матчів за новий клуб, кількість хвилин перебування гравцем на полі під час 

матчів, кількість забитих голів тощо) будуть виконані протягом визначеного 

терміну. У цьому випадку визнана собівартість НСА не підлягає 

коригуванню. Збільшують собівартість нематеріального спортивного активу 

суми плати за лояльність, які клуб може запропонувати гравцеві за перехід, 

плата за реєстрацію гравця в національній спортивній асоціації, агентські 

винагороди та ін.  

Суми компенсації за підготовку та виплати за механізмом солідарності, 

включені до ціни трансферного контракту, вираховуються із загальної суми 

трансферної компенсації і розподіляються між клубами, за які гравець був 

зареєстрований між сезонами, коли йому виповнилося 12 і 23 роки, тому не 

підлягають капіталізації при формуванні собівартості нематеріального 

спортивного активу. За ст. 20 Регламенту Федерації футболу України зі 

статусу і трансферу футболістів, компенсація за підготовку виплачується 

клубу, що підготував футболіста, при підписанні першого контракту в якості 

професіонала та при кожному переході в інший професійний клуб до 

закінчення сезону, протягом якого йому виповниться 23 роки [122]. Тому, 

купуючи (отримуючи) право реєстрації молодого гравця, клуб обов’язково 

має здійснити розподіл витрат на підготовку між клубами, у яких гравець був 
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раніше зареєстрований у відповідності до записів, здійснених у «Паспорті 

футболіста». Плата за механізмом солідарності повертається клубам, в яких 

гравець був раніше зареєстрований, тільки у випадку, коли його перехід в 

інший клуб відбувся до закінчення терміну контракту, тобто на підставі 

договору трансферу або при ініціюванні гравцем дострокового розірвання 

контракту самостійно [122]. 

Проведене дослідження порядку нормативного регулювання обліку 

НМА в Україні дало нам змогу визначити основні критерії визнання об’єктів 

(п. 1.2 цієї роботи): відсутність матеріальної форми, можливість 

ідентифікації, достовірна оцінка, немонетарний характер, тривалий термін 

використання, ймовірність отримання майбутньої економічної вигоди, 

можливість контролю, відмінність від гудвілу та від фінансових активів. 

Перелічені критерії повністю гармонують з вимогами МСБО 38, П(С)БО 8, 

SFAS №142 «Гудвіл та інші нематеріальні активи» [227] і дають змогу 

визнати такі групи об’єктів, що складаються із придбаних та отриманих з 

нарахуванням виплат безпосередньо гравцям нематеріальних активів, 

витрати на які можна капіталізувати у складі нематеріальних спортивних 

активів: права реєстрації гравців, права реєстрацій тренерів, права реєстрації 

гравців, отримані на правах оренди, права реєстрації вільних агентів (тільки у 

випадку нарахування їм значної суми плати за лояльність, яка виплачується 

частинами протягом усього строку дії контракту), права реєстрації молодих 

гравців. 

Для відображення придбаних прав реєстрацій гравців і тренерів 

доцільно використовувати рахунок 154 «Придбання (створення) 

нематеріальних активів» з деталізацією інформації на аналітичних рахунках, 

яка дозволить ідентифікувати витрати на придбання кожного права зокрема, 

враховуючи необхідність їхнього відображення в подальшому в складі 

окремих об’єктів аналітичного обліку нематеріальних спортивних активів у 

такому розрізі:  
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1541 – «Придбання прав реєстрації гравців за трансферними 

контрактами»; 

1542 – «Придбання прав реєстрації гравців за трансферними 

контрактами на правах оренди»; 

1543 – «Придбання прав реєстрації тренерів за трансферними 

контрактами»;  

1544 – «Отримання прав реєстрації вільних агентів»; 

1545 – «Отримання прав реєстрації молодих спортсменів»; 

1546 – «Придбання (отримання) інших прав реєстрації гравців». 

Проведене дослідження існуючої практики обліку показує, що 

більшість українських ФК для відображення введених в користування прав 

реєстрацій гравців, зокрема ФК «Карпати», ФК «Шахтар», ФК «Буковина», 

використовують субрахунок 127 «Інші нематеріальні активи» разом з 

програмним забезпеченням, об’єктами інтелектуальної власності та іншими 

об’єктами нематеріальних активів, які відображаються на цьому субрахунку з 

відкриттям однопорядкових аналітичних рахунків. Це породжує 

застосування «котлового» методу для відображення разом різних за 

призначенням і значимістю для футбольного клубу об’єктів, створює 

труднощі при розкритті у примітках інформації про наявність, рух і вибуття 

нематеріальних спортивних активів. Для вирішення цієї проблеми 

пропонуємо відображати усі придбані та отримані (з виплатою коштів 

безпосередньо гравцям) реєстрації гравців і тренерів на вільному субрахунку 

126 «Права реєстрації спортсменів», який можна використовувати для 

відображення придбаних або отриманих (зі здійсненням витрат) прав на 

реєстрації спортсменів іншими спортивними організаціями. 

При відображенні в обліку прав реєстрацій гравців і тренерів треба 

враховувати способи їхнього надходження в клуб: придбання за грошові 

кошти за трансферними контрактами (в тому числі на правах оренди), 

отримання прав реєстрацій молодих гравців із капіталізацією здійснених 
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академією клубу витрат на їхнє виховання, отримання прав реєстрацій 

вільних агентів з капіталізацією нарахованої плати за лояльність (рис. 2.6).  

Придбані або отримані права реєстрацій гравців і тренерів у сумі 

капіталізованих на відповідних аналітичних рахунках витрат (які 

відповідають вимогам відображення у складі нематеріальних активів) після 

реєстрації у ФФУ на підставі заявкового листа та укладених строкових 

трудових контрактів є підставою для заповнення (відкриття) для кожного 

гравця Паспорта футболіста, запис у якому є підтвердженням факту 

реєстрації прав на його використання за футбольним клубом на визначений 

строк. Це дає змогу бухгалтерії клубу відобразити права реєстрації кожного 

спортсмена на відповідних аналітичних рахунках, які відкриваються до 

рахунку 126 «Права реєстрації спортсменів» (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Схема формування інформації на аналітичних рахунках про 

придбання (отримання) нематеріальних спортивних активів і введення їх у 

користування вітчизняними футбольними клубами (запропоновано автором)  

Проведемо дослідження економічного змісту складових ціни 

трансферу, які мають умовний характер і змінюють вартість переходу гравців 

– раніше визнаних клубом об’єктів нематеріальних спортивних активів (прав 

реєстрації гравців) тільки при настанні (не настанні) визначених договором 
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умов. Для потреб обліку треба капіталізувати суму умовної винагороди у 

складі первинної вартості придбаних прав реєстрацій гравців та оцінити 

настання ймовірності передбачених договором трансферу особливих умов 

якості гри, які дозволять здійснити виплату додаткової суми колишнім 

клубам. 

Аналіз закордонної практики формування первинної вартості  

нематеріального спортивного активу показує, що окремі виплати за 

трансферним контрактом колишнім клубам гравця можуть мати умовний 

характер і залежати від його майбутньої продуктивності – визначений 

сумарний час (у хвилинах) перебування на полі під час матчів, кількість 

зіграних матчів, забитих голів (для нападників), отримання «Золотого м’яча», 

відсутність травм і дисциплінарних стягнень та ін. [211, 224]. Капіталізована 

собівартість придбаного за трансферним контрактом НСА, відповідно до 

Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» включає 

також суми, які підлягають виплаті на користь іншого футбольного клубу і 

збільшують ціну трансферного контракту [239]. Таким чином, майбутні 

виплати за продуктивність гравця у новому клубі збільшують первісну 

вартість права його реєстрації на дату первинного визнання НСА.  

Оцінка виконання умов трансферного контракту з результативності 

проводиться індивідуально щодо кожного футболіста. Наприклад, ФК 

«Манчестер Юнайтед» (Англія) здійснило доплату ФК «Монако» 

(Королівство Монако) 10 млн євро за трансферним контрактом при переході 

нападника А. Марсьяля у ФК «Манчестер Юнайтед» в 2015 році за 

виконання визначених умов продуктивності – 25 забитих голів за новий клуб 

[61]. 

Допоки існує невизначеність виконання умов трансферного контранкту 

щодо продуктивності гравця, європейські клуби створюють резерви в сумі 

справедливої вартості очікуваного відшкодування до сплати. Так, у 

примітках до річної звітності англійського футбольного клубу «Манчестер-

Юнайтед» за 2014 рік зазначено, що максимальні додаткові суми, що можуть 
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бути виплачені іншим клубам – 20 812 млн ф. ст. (20 649 млн у 2013 р.). 

Жодне істотне коригування не було потрібне для сум, включених у витрати 

на реєстрації гравців у 2012 та 2013 років [211].  

При укладанні українськими клубами трансферних контрактів сума 

додаткових виплат за права реєстрацій гравців також має умовний характер, 

виходячи з вимог УЄФА та наявної практики трансферної діяльності 

європейських клубів, і має визнаватись тільки при досягненні визначених 

умов продуктивності.  

Вважаємо за доцільне використовувати подібний досвід при 

формуванні капіталізованої собівартості нематеріальних спортивних активів і 

формувати резерв переоцінки справедливої вартості умовного відшкодування 

визначених договором трансферу сум додаткових платежів за 

продуктивність. Аналіз вимог до переоцінки нематеріальних активів, 

наведених у П(С)БО 8 та МСБО 38 визначає можливість її проведення із 

визначенням справедливої вартості, яка за МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості» визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу, або 

сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками 

ринку на дату оцінки [86]. Оцінка справедливої вартості нефінансового 

активу враховує здатність учасника ринку генерувати економічні вигоди 

шляхом найвигіднішого та найкращого використання активу або шляхом 

його продажу іншому учасникові ринку, який використовуватиме цей актив 

найвигідніше та найкраще [86].  

Визначаючи у трансферному договорі суму умовних виплат, сторони 

передбачають найвигідніше і найкраще використання нематеріального 

спортивного активу – права реєстрації спортсмена, як це регламентовано 

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» для нефінансових активів [86] (до 

яких відносять і нематеріальні активи), проте додаткова плата за досягнення 

продуктивності після укладання трансферного контракту стосується оцінки 

не всього активу, а лише його частини, яка у вартісному вимірюванні складає 

частину суми за трансферним контрактом.  
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П(С)БО 8 та МСБО 38 не передбачена можливість виділення як об’єкта 

обліку частини нематеріального активу. Зокрема, п. 5 П(С)БО 8 визначено, 

що бухгалтерський облік ведеться щодо кожного об’єкта [110], МСФЗ 13 

передбачена можливість оцінки за справедливою вартістю тільки для 

окремих одиниць обліку або їх груп [86], а не для частини об’єкта, тому 

зміни вартості трансферного контракту не можна розглядати як переоцінку 

об’єкта нематеріальних активів. 

Враховуючи, що сума цієї виплати залежить від умов, які мають 

настати (не настати) у майбутньому – досягнення футболістом очікуваної 

продуктивності, – пропонуємо резерв переоцінки для відображення умовних 

платежів відображати у складі довгострокових забезпечень. П. 12 МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» визначено, що у 

загальному сенсі, всі забезпечення є умовними, оскільки вони не визначені за 

строками або сумою [85]. Проте у МСБО 37 термін «умовний» 

застосовується до зобов’язань та активів, які не визнаються, оскільки їх 

існування буде підтверджене тільки після того, як відбудеться або не 

відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих суб’єктом господарювання. Крім того, термін «умовне 

зобов’язання» застосовується до зобов’язань, які не відповідають критеріям 

визнання [85], тому, незважаючи на умовний характер забезпечення, воно 

підлягає відображенню в балансі.  

Отже, футбольний клуб має усі підстави для первинного визнання 

умовних платежів за продуктивність, оскільки їхня виплата передбачена 

умовами договору трансферу. МСБО 38 визначено необхідність розкриття 

суб’єктом господарювання існування та балансової вартості нематеріальних 

активів, заставлених як забезпечення зобов’язань [83], що обґрунтовує 

можливість створення футбольним клубом такого забезпечення. 

Запропоноване розкриття відображення умовних платежів за 

продуктивність не передбачене типовою кореспонденцією рахунків, 

наведених у Плані рахунків для рахунка 12 «Нематеріальні активи» [103] та 
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П(С)БО 8. Аналіз П(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 8) засвідчує, що первісна 

вартість об’єкта основних засобів може збільшуватись з одночасним 

створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов’язання, 

яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, 

переміщення цього об’єкта та приведення земельної ділянки, на якій він 

розташований, у стан, придатний для подальшого використання [114]. Таким 

чином, можливість існування забезпечення, яке дає змогу коригувати 

первісну вартість основних засобів, існує. Відсутність такої можливості для 

відображення формування і зміни забезпечень для нематеріальних активів 

зумовлено, на наш погляд, унікальністю операції.  

Ураховуючи вимоги МСБО 38 та застосовуючи метод аналогії для 

формування можливих забезпечень, які впливають на первісну вартість 

основних засобів, пропонуємо внести необхідні доповнення, які дозволять 

формувати такі забезпечення для нематеріальних активів. Для цього 

пропонуємо внести такі доповнення по п. 11 П(С)БО 8: «первісна вартість 

придбаного об’єкта нематеріальних активів може збільшуватись 

(зменшуватись) з одночасним створенням забезпечення виконання умов 

договорів за вимогами законодавства». 

Для гармонізації запропонованих змін пропонуємо внести доповнення 

до Інструкції про застосування Плану рахунків [40] у частині визначення 

кореспондуючих рахунків до рахунка 12 «Нематеріальні активи». За дебетом 

рахунка 12 «Нематеріальні активи» з кредитом рахунків додати рахунок 47 

«Забезпечення майбутніх витрат і платежів», що дозволить футбольному 

клубу складати кореспонденцію рахунків – дебет 12 «Нематеріальні активи» і 

кредит 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» і дасть змогу 

здійснити відображення в обліку наявності та змін сум умовних платежів з 

урахуванням запропонованих доповнень до П(С)БО 8 та Плану рахунків 

(табл. 2.3) з використанням запропонованого аналітичного рахунку 4741 

«Забезпечення платежів за умовами трансферних контрактів».  
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Для відображення прав реєстрацій гравців пропонуємо 

використовувати субрахунок 126 «Права реєстрації спортсменів», 

обґрунтування застосування якого з переліком аналітичних рахунків 

наведено нижче у цьому пункті роботи. 

Плата за лояльність нараховується футболістам для заохочення 

продовження з клубом строкового трудового контракту, для зацікавлення 

зареєстрованих за інші клуби гравців та вільних агентів укласти договір з 

клубом, який пропонує найкращі умови й значну суму такої виплати. Її 

розмір є фіксований, визначається наперед і сплачується рівними частинами 

протягом терміну дії строкового трудового контракту. Можливість 

отримання значного матеріального заохочення може спонукати гравця 

розірвати діючий контракт з футбольним клубом з виплатою передбачених 

штрафних санкцій задля переходу до іншого. 

 Таблиця 2.3 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів за умовами трансферних контрактів* 

№  
з/п 

Зміст господарських 
операцій 

Кореспонденція рахунків Сума, грн  

дебет кредит 

1 2 3 4 5 

1 Визнано футбольним клубом 
у складі первісної 
собівартості суми умовного 
платежу за умовами 
трансферного контракту 

1261 «Права 
реєстрації гравців за 

трансферними 
контрактами» 
1262 «Права 

реєстрації гравців за 
трансферними 
контрактами на 
правах оренди» 

4741 
«Забезпечення 

платежів за 
умовами 

трансферних 
контрактів» 

250 000 

2 Визнано зобов’язання при 
виконанні визначених 
договором суттєвих умов 
щодо якості гри 

4741 «Забезпечення 
платежів за умовами 

трансферних 
контрактів» 

63 «Розрахунки з 
постачальниками і 

підрядниками» 

250 000 

3 Погашено заборгованість 
перед футбольним клубом – 
продавцем прав реєстрації за 
трансферним контрактом 

63 «Розрахунки з 
постачальниками і 

підрядниками» 

31 «Рахунки в 
банках» 

250 000 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 

4 Зменшено забезпечення при 
невиконанні гравцем умов 
договору щодо якості гри 

4741 «Забезпечення 
платежів за умовами 

трансферних 
контрактів» 

1261 «Права 
реєстрації гравців 
за трансферними 

контрактами» 
1262 «Права 

реєстрації гравців 
за трансферними 
контрактами на 
правах оренди» 

42 000 

5 Визнано зобов’язання при 
частковому виконанні 
визначених договором 
суттєвих умов щодо якості 
гри 

4741 «Забезпечення 
платежів за умовами 

трансферних 
контрактів» 

63 «Розрахунки з 
постачальниками і 

підрядниками» 

208 000 

6 Погашено заборгованість 
перед футбольним клубом – 
продавцем прав реєстрації за 
трансферним контрактом 

63 «Розрахунки з 
постачальниками і 

підрядниками» 

31 «Рахунки в 
банках» 

208 000 

 *Примітка. Розроблено автором 

У перелічених випадках футбольний клуб не платить третій стороні за 

отримання права реєстрації гравця, а здійснює виплату коштів безпосередньо 

футболістові. Футбольному клубу, який отримає право реєстрації гравця, 

обмежившись платою за лояльність, економічно вигідно спонукати 

підписання з ним строкового трудового договору. Сума плати за лояльність, 

яка призначена безпосередньо для гравця, звичайно є нижчою за ціну на 

право придбання його реєстрації на трансферному ринку, проте висока ціна 

гравця на інформаційному порталі transfmarkt.com [237] та наявність 

пропозицій інших клубів щодо переходу збільшують розмір плати за 

лояльність і дозволяють йому обрати клуб, який запропонує найкращі умови. 

Наявність конкуренції між клубами при визначенні суми плати лояльності 

засвідчує ринковий характер її формування. Дані про ціни такого ринку, як 

правило, є закритими для більшості користувачів, але достатньо обґрунтовані 

для її формування.  
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Методика відображення цієї операції не регламентована національними 

та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку через її унікальність – 

клуб купує право на реєстрацію гравця не у третьої сторони, а безпосередньо 

в нього самого. Проведені дослідження вітчизняної практики відображення в 

обліку футбольних клубів плати за лояльність дозволяють визначити такі 

головні підходи (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Аналіз методик відображення плати за лояльність у діяльності 
футбольних клубів* 

№ 
з/п 

Методика реєстрації Вплив на елементи 
фінансової звітності 

Аналіз впливу на витрати, 
активи і зобов’язання 

1 Відображення повної суми 
в складі інших операційних 
витрат у періоді 
підписання строкового 
трудового контракту 

суттєве збільшення 
витрат періоду 

невідповідність 
класифікації та періодів 

визнання витрат 

2 Відображення повної суми 
в складі інших витрат у 
періоді підписання 
контракту 

відображення інших 
витрат, які виникають при 
придбанні необоротного 
активу у складі витрат 

періоду 

невідповідність 
класифікації та періодів 

визнання витрат 

3 Нараховується щомісячно 
рівними платежами як 
додаткова заробітна плата 

збільшення собівартості 
спортивної послуги 

заниження суми 
довгострокових 

зобов’язань 

4 Відображення у складі 
витрат майбутніх періодів 
й рівномірне списання 
протягом строку дії 
контракту 

необґрунтоване 
збільшення вартості 

поточних активів 

невідповідність 
відображення у складі 

поточних активів 

5 Відображається у складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

збільшення вартості 
нематеріальних 

спортивних активів 

збільшення строку 
використання НМА та 
пропорційне визнання 

витрат у вартості 
спортивної послуги 

6 Відображається як умовне 
зобов’язання за балансом з 
відображенням поточної 
суми в складі витрат іншої 
операційної діяльності 

визнаються рівномірно у 
складі собівартості 
спортивної послуги 

зобов’язання є 
безумовним 

*Примітка. Складено автором на основі джерел [169, 171, 224] 
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Наведені в таблиці 2.4 методи відображення українськими 

футбольними клубами плати за лояльність засвідчують порушення більшістю 

з них принципів ведення обліку і складання звітності та якісних 

характеристик корисної фінансової інформації, визначених Законом України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [119] і 

Концептуальною основою фінансової звітності [43]: 

а) нарахування (п. 1, 2) – одноразове списання витрат, які за своїм 

змістом мають формувати собівартість спортивної послуги протягом низки 

періодів надання з визнанням доходів від реалізації надають користувачам 

недостовірну інформацію про її фактичну собівартість у цих періодах; 

б) превалювання сутності над формою (1-4, 6) – відображення у 

визначеній сторонами сумі нарахованих витрат, які мають бути виплачені у 

зв’язку з отриманням очікуваних доходів у довгостроковому періоді, що 

контролюються підприємством, засвідчує переважання при їхньому 

обліковому відображенні юридичної форми, а не економічного змісту, за 

яким підприємство має усі підстави визнати необоротний актив 

(нематеріальний спортивний актив) або приєднати до вартості раніше 

визнаного в обліку нематеріального спортивного активу; 

в) правдивого подання, який не допускає допущення помилок у 

фінансовій звітності, тоді як використання підходів 1-4 та 6 зумовлює 

наявність помилок класифікації – об’єкт НСА, при використанні наведених 

методик, неправильно відображається одноразово у сумі витрат, або в 

неповній сумі у складі поточних зобов’язань чи умовних зобов’язань поза 

балансом, або у складі витрат майбутніх періодів, які ще не були здійснені. 

Проведене дослідження дає нам підстави визначити, що найбільш 

доречним при відображенні плати за лояльність є реєстрація усієї суми у 

складі первісної собівартості нематеріальних спортивних активів у випадках:  

– продовження з гравцем строкового трудового контракту – шляхом 

приєднання до первісної вартості раніше визнаного об’єкта аналітичного 

обліку на субрахунку 126 «Права реєстрації спортсменів; 
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– укладення строкового трудового контракту з вільним агентом – 

визнання нарахованої суми витрат на формування нематеріального 

спортивного активу (визначена за домовленістю сторін фіксована сума плати 

за лояльність, комісійні агентам, плата за реєстрацію у БД ФФУ) з 

капіталізацією на рахунку 155 «Отримання прав реєстрації вільних агентів». 

Операції з капіталізації й відображення прав реєстрацій вільних агентів 

пропонуємо відображати такими записами (рис. 2.7).  

Враховуючи безумовний характер плати за лояльність та тривалий 

період платежів (протягом терміну дії строкового трудового договору) 

вважаємо за доцільне відображати кредиторську заборгованість, що виникає 

унаслідок нарахування витрат на рахунку 551 «Довгострокові зобов’язання за 

платежами лояльності». 

При укладенні строкового трудового договору з вільними агентами, 

незалежно від наявності виплат за лояльність, їх суми, віку гравця, платежі за 

механізмом солідарності клубам, які утримували раніше право реєстрації 

гравця, як правило, не виплачуються.  

Аналіз закордонної та української практики переходу футболістів з 

клубу в клуб за договорами трансферу, трансферу на правах оренди, 

проведених клубами реєстрацій вільних агентів показує, що досить часто 

зустрічаються випадки отримання клубом прав реєстрації без попереднього 

нарахування будь-якої значної суми виплат, включно за договорами 

трансферу на правах оренди, які можуть здійснюватись за умовною вартістю, 

наприклад, 1 гривня. Це відбувається у випадках проведення реєстрацій 

молодих невідомих гравців, які мають статус вільних агентів, реєстрацій 

вільних агентів у фінансово неспроможних малих клубах, а також при 

невдалих трансферах, коли клуб придбав за грошові кошти право реєстрації 

гравця, але він не зміг адаптуватись у команді через особливості гри або 

психологічні проблеми, тому право його реєстрації передають іншому 

клубові за договором трансферу на правах оренди. 
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Рис. 2.7. Схема обліку формування первісної вартості нематеріальних 

спортивних активів «Права реєстрації вільних агентів» у ТзОВ «Футбольний 

клуб «Верес-Рівне» (запропоновано автором) 

 

Наприклад, український футболіст А. Шевченко, право реєстрації якого 

було придбано англійським клубом ФК «Челсі» (Англія) за 64 млн дол США 

із тижневою заробітною платою 245 тис дол США, не зміг адаптуватись у 

команді через специфіку гри в англійському футболі. У випадку 

одностороннього розірвання контракту ФК «Челсі» мало б виплатити гравцю 

значну суму компенсації. Передача прав на реєстрацію за договором оренди 

у ФК «Мілан» (Італія) дозволила ФК «Челсі» отримати економію з виплати 

заробітної плати та уникнути штрафних санкцій. Прикладів невдалих 

трансферів є чимало і в українських клубах. 
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Отримання прав реєстрацій гравців у перелічених випадках не дає 

змогу клубам при переході футболістів визнавати нематеріальні спортивні 

активи, хоча вони передбачають отримання майбутніх економічних вигод від 

утримання прав реєстрацій, а також від укладення трансферних контрактів у 

майбутньому. Важливим чинником необхідності оцінки та відображення 

отриманих безоплатно прав реєстрацій також є те, що результативність 

футбольних матчів визначається злагодженою грою усієї команди, а не 

окремого гравця, тому футбольна команда є одиницею, що генерує грошовий 

потік і дохід клубу.  

Для відображення безоплатно отриманих прав реєстрацій гравців і 

тренерів (з якими клуб зобов’язаний укласти строковий трудовий контракт) 

пропонуємо використовувати забалансовий рахунок 03 «Контрактні 

зобов’язання», призначений за Інструкцією про застосування Плану рахунків 

для узагальнення інформації про наявність та рух зобов’язань по укладених 

контрактах, а також контролю за їх виконанням [39]. Для досягнення 

необхідної аналітичності обліку пропонуємо відкрити субрахунки 031 

«Права реєстрації вільних агентів», 032 «Права реєстрації гравців за 

договорами оренди», 033 «Права реєстрації тренерів». Оцінку вартості 

отриманих прав на кожну звітну дату, як уже було обґрунтовано в п. 2.1 цієї 

роботи, пропонуємо здійснювати за даними інформаційного порталу 

transfermarkt.com [237]. Щодо молодих (маловідомих) гравців, не 

відображених на порталі, доцільно використовувати для оцінки в 

забалансовому обліку вартість клаусули, тобто визначеної контрактом суми 

відступних, які мають бути виплачені клубу у випадку дострокового 

розірвання контракту з ініціативи футболіста. Відображення поза балансом 

прав реєстрацій тренерів зумовлено відсутністю практики трансферу 

тренерів у Україні, проте вони є важливими активами для клубу, з 

використанням яких формується дохід від спортивної діяльності. 

Недостатньо обґрунтованою з точки зору авторів [169, 171, 217, 224] є 

можливість капіталізації витрат на виховання молодих гравців з визнанням 
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нематеріальних спортивних активів, яка може бути здійснена після 

укладання з ними першого професійного контракту. У визначенні причин 

проблемності такого визнання погляди авторів є різноманітними – 

неможливість точного визначення витрат на підготовку гравця, який 

виховується академією клубу [169, 171], недостатня впевненість в тому, що 

він захоче у майбутньому підписати перший професійний контракт [217], 

труднощі у визначенні майбутньої економічної вигоди від використання 

нематеріального активу [217, 224], відсутність достатнього контролю, 

невідповідність вимогам визнання НМА за МСБО 38.  

Застереження проти капіталізації витрат на підготовку футболістів 

молодіжною академією клубу викладене у Правилах УЄФА з ліцензування 

клубів і фінансового фейр-плей». У додатку VII Правил, зокрема зазначено, 

що незважаючи на можливість отримання вигоди від використання або 

трансферу гравців, підготовлених клубом, витрати на виховання власних 

гравців не потрібно включати в бухгалтерський баланс. Одночасно в додатку 

Х до Правил вказано, що футбольному клубу можна виключити зі складу 

релевантних витрати на розвиток молодіжного футболу, оскільки їхня мета 

полягає в тому, щоб стимулювати інвестиції і витрати, пов’язані із 

створенням об’єктів і здійснення діяльності в довгострокових інтересах 

клубу [239], що передбачає можливість їхньої капіталізації для формування 

об’єктів нематеріальних спортивних активів на балансі. 

Існують також обмеження для передачі прав реєстрацій молодих 

гравців на трансферному ринку. Регламентом Федерації футболу України зі 

статусу і трансферу футболістів визначено, що міжнародні трансфери 

дозволяються футболістам віком молодше вісімнадцяти років як виняток у 

випадках та за умови дотримання ст. 19 Регламенту зі статусу і трансферів 

гравців (ФІФА), якою визначено спеціальні умови, що дозволяють порушити 

це правило (переїзд з батьками, перехід в інший клуб у межах зони ЄС із 

закріпленням наставника й наданням загальної освіти, або відстань до 100 км 

з можливістю проживання вдома) [122, 221]. 
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Аналіз поглядів авторів на проблеми визнання у якості нематеріальних 

активів прав реєстрацій молодих гравців, вихованих клубом, засвідчує, що 

окремі з них є безпідставними. Відокремлене відображення витрат на 

виховання молодих гравців в аналітичному й синтетичному обліку, що дає 

змогу визначити загальну суму витрат на розвиток молодіжного футболу в 

кожному звітному періоді та за кожним молодим гравцем за весь період його 

виховання, здійснюється у досліджуваних клубах ФК «Карпати» (Львів), ФК 

«Львів» (Львів), ФК «Буковина» (Чернівці), ФК «Скала» (Стрий), ФК 

«Шахтар» (Донецьк). Проте капіталізацію витрат на виховання молодих 

футболістів за кожним гравцем серед досліджуваних клубів здійснює тільки 

ФК «Шахтар» (Донецьк).  

Вимоги до обліку й розкриття витрат на розвиток молодіжного футболу 

футбольних клубів також визначені у Правилах УЄФА з ліцензування клубів 

та фінансового «фейр-плей», за якими розвиток молодіжного футболу є 

одною з вимог, яка забезпечує ліцензування клубів за спортивними 

критеріями поряд із медичним забезпеченням, реєстрацією гравців, 

питаннями суддівства і правил гри [239]. 

Регламентування умов визнання внутрішньо генерованих 

нематеріальних активів визначені п. 51-57 МСБО 38, зокрема проблемними є 

питання моменту існування ідентифікованого активу, який генеруватиме 

майбутні економічні вигоди та достовірного визначення собівартості активу, 

відокремлення від його вартості витрат на обслуговування або збільшення 

корисності внутрішньо генерованого гудвілу суб’єкта господарювання чи від 

здійснення щоденних операцій [83]. 

Розвиток програми молодіжного футболу здійснюється у створеній при 

футбольному клубі академії або ДЮСШ у відповідності до програми, 

визначеної УЄФА, що має включати: персонал достатньої кваліфікації 

(технічний, медичний, адміністративний та ін.), інфраструктуру (навчально-

тренувальні об’єкти і спортивні споруди), необхідні фінансові ресурси, 

програми вивчення майстерності та правил гри, чесності та добросовісності, 
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антидопінгова програма, медичне обслуговування та процедуру перевірки і 

здійснення зворотного зв’язку для оцінки результатів і виконання визначених 

завдань [239]. Аналіз вимог УЄФА до розвитку молодіжного футболу 

показує, що вони практично повністю відповідають вимогам п. 57 МСБО 38 

щодо визнання нематеріальних активів, отриманих у результаті розробки, 

зокрема щодо технічної можливості завершити створення нематеріального 

активу для власного використання або продажу, здатності використовувати 

або продати нематеріальний актив, можливості генерування майбутньої 

економічної вигоди, наявності ресурсів для завершення розробки, 

використання чи продажу нематеріального активу та наявності відповідних 

ринків для продажу, корисності для внутрішнього використання 

нематеріального активу [83].  

Цільова орієнтація програми молодіжного футболу на вивчення 

майстерності і правил гри, здійснення тактичної, фізичної та психологічної 

підготовки, наявність необхідних ресурсів та здійснювані періодично 

перевірки отриманих результатів дають змогу футбольному клубу виявити 

талановитих гравців, участь яких у команді свого чи іншого клубу 

забезпечить отримання майбутніх економічних вигод протягом 

довгострокового періоду. 

Залишається проблемним питання бажання гравця укласти перший 

професійний контракт, але воно існує також і для професійних гравців, права 

реєстрацій яких були придбані за договором трансферу, оскільки, як уже 

зазначалось, вони мають право залишити клуб при закінченні строкового 

трудового контракту без будь-яких санкцій (правило Босмана) або розірвати 

діючий контракт в односторонньому порядку з виплатою штрафних санкцій 

на користь клубу (правило Вебстера). Реєстрація усіх молодих гравців 

академій ДЮСЗ старших 10 років здійснюється ФФУ у відповідності до 

вимог Регламенту зі статусу і трансферу гравців, затвердженому ФІФА [221]. 

Проведені консультації з тренерським складом досліджуваних 

футбольних клубів дали змогу визначити рівні ризиків, які знижують 
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первісно очікувану вигоду від утримання клубами прав реєстрацій гравців у 

залежності від напряму отримання клубом цих прав (табл. 2.5). 

Нижчий рівень ризику втрати очікуваних майбутніх економічних 

вигод, за даними проведеного опитування, мають молоді гравці, які були 

зареєстровані клубом після переходу з системи молодіжного футболу клубу. 

За дослідженням Б.С. Броммера, отримана чиста вигода буде відносно 

невеликою на початку, але, ймовірно, збільшиться пізніше з отриманням 

досвіду [169], тобто вигоди, отримувані клубом від реєстрації молодих 

гравців мають тенденцію до зростання. Трохи вищий ризик втрати 

корисності існує для реєстрацій гравців, права на які були придбані за 

трансферними контрактами та з виплатою сум за лояльність. Найбільш 

ризиковими є гравці, права реєстрації яких були придбані за договорами 

оренди та отримані без жодних додаткових виплат третій стороні або 

безпосередньо гравцеві.  

У багатьох професійних українських клубах основу команди складають 

молоді гравці, виховані у футбольній академії при клубі. Так у ФК «Карпати» 

– це 68%, ФК «Скала» (Стрий) – 95%, ФК «Буковина» – 44% . Використання 

молодих талановитих гравців, вихованих академією ФК, забезпечує 

генерування чистого грошового потоку й доходу від реалізації спортивної 

послуги в результаті злагодженої дії усіх членів футбольної команди під час 

підготовки й проведення змагань, одночасно зменшуючи витрати на 

придбання прав реєстрацій гравців та ймовірні ризики від утримання їхніх 

реєстрацій, перераховані в табл. 2.5. 

Низка дослідників підтримують тезу щодо необхідності відображення у 

складі нематеріальних активів прав реєстрацій молодих гравців, проте 

висловлюють різні погляди щодо їхньої оцінки. Автори С. Хаміл, Дж. Мічі, 

К. Оутон, С. Варбі вважають за доцільне відображати реєстрації молодих 

гравців на балансі за розрахунковою вартістю заміщення з використанням 

послуг залучених експертів [198]. 



138 
 

Таблиця 2.5 

Рівні ризику при утриманні футбольним клубом 

прав реєстрацій гравців* 

Показники Шляхи отримання прав реєстрацій гравців 

трансфер 

Так оренда вільні 
агенти** 

молодіжний 
футбол  безоплатно  

1 2 3 4 5 6 

Визнання у складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

Н Так Так Так Ні 

Втрата спортивної 
форми Н С Н Н В 

Зниження 
продуктивності В С Н Н В 

Зміна статусу в 
команді (активний, 
резервний) 

В С Н Н В 

Труднощі адаптації в 
команді С В В Н В 

Вік С  С С Н С 

Схильність до травм Н С Н Н С 

Наявність 
дисциплінарних 
порушень 

Н С Н Н С 

Негативні відгуки в 
пресі Н С Н Н С 

Зниження індексу 
ОПТА  Н В Н Н В 

Зниження ціни на 
transfermarkt.com Н В Н Н В 

 Розшифрування: Н – низький, С – середній, В – високий  
 * Примітка. Розроблено автором 
** вільні агенти з нарахуванням значних сум плати за лояльність 

 

Ф. Лозано і А. Гальєго вважають, що ігнорування капіталізації 

здійснених фактичних витрат на виховання власних гравців призводить до 
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значного відхилення ринкової вартості клубу від його балансової вартості, 

наводячи приклади відомих гравців, вихованих клубом, права реєстрації яких 

не продавались і тому не відображені на балансах відповідних клубів: Л. 

Мессі, А. Іньєста та ін. [209]. Подібним прикладом в українських клубах є 

гравець А. Ярмоленко, ринкова вартість якого на інформаційному порталі 

transfermarkt.com cкладає 25 млн євро, проте реєстрація прав на його 

використання ФК «Динамо» (Київ) не відображена на балансі клубу. 

Науковці Кулікова Л.І. та Гошунова А.В. вважають, що витрати на 

навчання гравця в системі молодіжного футболу відповідають критеріям 

визнання активу з таких причин: є результатом багаторічної підготовки, у 

стані принести майбутні економічні вигоди у вигляді надходження доходів 

від спортивних заходів, контролюються клубом з використанням трудових 

договорів, забезпечують стабільність, гарантовану вимогами УЄФА і мають 

капіталізуватись за фактичною собівартістю виховання [206].  

Дослідження звітності європейських футбольних клубів показує, що 

окремі з них відображають права реєстрації молодих гравців на балансі. 

Зокрема, в річному фінансовому звіті італійського футбольного клубу 

«Ювентус» наведені показники щодо реєстрації й амортизації прав на 

використання молодих гравців разом із головною командою та іншими 

професійними гравцями (табл. 2.6). 

Відмова від відображення прав реєстрацій спортсменів у складі 

нематеріальних спортивних активів має негативні наслідки для клубу – 

зменшення вартості активів і власного капіталу, отримання втрат від 

розвитку молодіжного футболу, невідповідність вимог щодо розміру 

власного капіталу за Правилами УЄФА з ліцензування клубів і фінансового 

фейр-плей», недостовірність оцінки нематеріальних спортивних активів, 

відсутність обґрунтованої бази для оцінки собівартості прав реєстрацій при 

проведенні трансферних операцій у майбутньому. 
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Таблиця 2.6 

Відображення на балансі італійського футбольного клубу «Ювентус» 

прав реєстрацій гравців станом на 30.06.2015 року, тис євро* 

Права реєстрації 
гравців 

Історична 
собівартість станом 
на 30.06.2015 року 

Нагромаджена 
амортизація і 
знецінення 

Залишкова вартість 
станом на 30.06.2015 

року 

Головна команда 225 442 154 484 70940 

Інші професійні 
гравці 

83 412 41 877 41 535 

Молоді гравці 3 220 1 460 1760 

Всього 312 056 197 821 114 235 
*Примітка складено на основі даних [204] 

Отже, проведені консультації з тренерським складом та 

бухгалтерськими службами українських футбольних клубів, дослідження 

поглядів авторів та фінансової звітності європейських футбольних клубів, 

вимог МСБО 38 засвідчує можливість відображення прав реєстрацій молодих 

гравців у складі нематеріальних спортивних активів українських клубів за 

сумою фактично здійснених витрат на їхнє виховання. Тому вважаємо за 

доцільне академіям при футбольних клубах відображати витрати на 

підготовку молодих гравців на субрахунку 235 «Утримання футбольної 

академії» і списувати нагромаджені суми на субрахунок 1545 – «Отримання 

прав реєстрації молодих спортсменів». 

Складною проблемою обліку нематеріальних спортивних активів є їх 

оцінка на дату балансу, яка має важливе значення при визначенні ціни 

переходу гравців, контракти яких не завершилися або при достроковому 

розірванні контрактів в односторонньому порядку. Подальша оцінка 

нематеріальних активів у користуванні передбачає використання моделі 

переоцінки та нарахування амортизації. МСБО 38 та П(С)БО 8 визначають 

можливість проведення переоцінки нематеріальних активів за наявності 

активного ринку. МСБО 38 визначено такі умови існування активного ринку: 

об’єкти, що їх продають і купують у межах ринку, є однорідними; як 
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правило, можна в будь-який час знайти зацікавлених покупців і продавців; 

інформація про ціни загальнодоступна [83]. 

Проведене у розділі 1 цієї роботи дослідження характеристик 

людського капіталу, зокрема людських активів, які визнаються на балансах 

футбольних клубів у складі нематеріальних спортивних активів – прав 

реєстрацій гравців – засвідчує унікальність характеристик, що визначають 

ціну трансферного контракту (табл. 1.3), яка в більшій мірі (з урахуванням 

інших прямих витрат на придбання) формує первинну вартість придбаного 

активу й базується на попередніх успіхах і продуктивності в інших командах. 

Очевидно, що результативність гравця не може бути сталою величиною, бо є 

наслідком низки внутрішніх та зовнішніх чинників – фізичний та 

психоемоційний стан, травми, дисциплінарні стягнення тощо і залежить від 

злагодженості роботи усієї футбольної команди та тренерського складу, тому 

може змінюватись при перебігу одного матчу, сезону, при переході в інший 

клуб. Перелічене не дає змоги підтвердити однорідність об’єктів 

трансферного ринку через їхню унікальність. Зростання обсягу й цін 

трансферних операцій не є свідченням загальної доступності цін та постійної 

наявності зацікавлених покупців і продавців, що практично унеможливлює 

проведення переоцінок придбаних прав реєстрацій гравців, відображених як 

нематеріальні спортивні активи.  

Дослідження умов відображення у звітності прав реєстрацій гравців в 

європейських та українських клубах показує, що окремі українські клуби 

визнають втрату корисності таких прав у рідкісних випадках, більшість – не 

визнають взагалі, навіть у випадках, коли продаж прав реєстрацій спортсмена 

здійснюється за нижчою від залишкової вартістю. Європейські клуби у своїй 

обліковій політиці визнають можливість визнання знецінення 

нематеріальних спортивних активів, проте аналіз складеної фінансової 

звітності ФК «Манчестер Юнайтед», ФК «Барселона» та ФК «Севілья» за 

2014 і 2015 роки показує, що фактично визнання втрати корисності прав 

реєстрацій гравців не відображалось. 
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Для дослідження цього питання звернемося до МСБО та П(С)БО. 

Відображення втрати корисності у практиці обліку європейських футбольних 

клубів здійснюється за вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів» 

[87]. Враховуючи те, що можливість зменшення корисності визнається для 

зареєстрованих за клуб гравців, права реєстрацій яких в поточному періоді не 

призначені для продажу, обґрунтовано обрати оцінку вартості при 

використанні.  

За МСБО 36 вартість при використанні – теперішня вартість оцінених 

майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть від активу або 

від одиниці, що генерує грошові потоки [87]. Враховуючи командний 

характер гри у футболі й можливість отримання результату матчу лише від 

злагодженої взаємодії усіх гравців, доцільно визначити одиницею, що 

генерує грошові кошти команду в цілому, а не окремого гравця. Тому  

футболіст команди не може бути відокремлений від одиниці, що генерує 

грошові кошти й права його реєстрації не можуть переглядатись на предмет 

знецінення. Проте можуть існувати певні обставини, коли гравець вилучений 

з основного складу через травму, яка є загрозою для його кар’єри, 

накладення дисциплінарних стягнень та з інших причин, що дозволяє 

відокремити його як окрему одиницю (табл. 2.7).  

Б. Гамб та Ф. Десмоулінз-Лебаулт вважають, що тестування на 

зменшення корисності має здійснюватись принаймі на двох рівнях: перший – 

футбольної команди як одиниці, що генерує грошові кошти, другий – гравця, 

у діяльності якого є суттєві відхилення, що знижують продуктивність, 

унеможливлюють участь в іграх [197].  

Аналіз знецінення проводиться для визначення суми втрат залишкової 

вартості нематеріального спортивного активу індивідуально за кожним 

гравцем, що вибув з складу головної команди з урахуванням причин і 

тривалості його вилучення, можливості та зацікавлення клубу в поверненні 

до участі в матчах. 



143 
 

Таблиця 2.7 

Головні характеристики ознак зменшення корисності 
нематеріальних спортивних активів футбольних клубів за вимогами 

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів»* 
Ознаки зменшення корисності Інтерпретація для футбольного 

клубу 
Наслідки  

Суттєве зменшення ринкової 
вартості активу протягом 
звітного періоду на величину, 
більшу, ніж очікувалось 

зниження ринкової вартості гравця 
за даними трансферного ринку 

визнання зменшення 
корисності гравця 

Фізичне пошкодження активу втрата спортивної форми, 
одержані травми, які не дають 
можливості тривалий час 
приймати участь в матчах 

визнання зменшення 
корисності гравця 

Суттєві негативні зміни в 
середовищі, в якому діє 
підприємство 

 – відмова в атестації чи 
ліцензуванні клубу через санкції 
ФФУ чи УЄФА 
 – тривала відмова від участі у 
змаганнях через дисциплінарні 
стягнення 

визнання зменшення 
корисності усіх 
гравців команди 

Суттєві зміни способу 
використання активу 

 – переведення гравця на іншу 
позицію на полі 
 – виведення зі складу основної 
команди клубу 

визнання зменшення 
корисності гравця 

*Примітка. Складено автором на основі джерела та доповнено власними пропозиціями 

 

Втрати від зменшення корисності – це сума, на яку балансова вартість активу 

або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його очікуваного 

відшкодування [117].  

При тестуванні на знецінення активу потрібно визначити суму 

очікуваного відшкодування, яка за вимогами МСБО 36 «Зменшення 

корисності активів» визначається як більша з двох оцінок активу (або 

одиниці, яка генерує грошові кошти) – справедливої вартості за мінусом 

витрат на продаж активу та вартості при використанні. У МСБО 36, п. 19 

вказано: не завжди є потреба визначати і балансову вартість активу за 

вирахуванням витрат на продаж, і його вартість при використанні. Якщо 
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будь-яка з цих двох сум перевищує балансову вартість активу, корисність 

активу не зменшується і немає необхідності оцінювати другу суму [87].  

Отже, при незапланованому вилученні гравця з основної команди 

футбольний клуб має провести тестування на знецінення окремого 

нематеріального спортивного активу – права реєстрації гравця, вилучивши 

його з одиниці, що генерує грошові кошти, й відобразити за нижчою з 

вартостей – балансовою або справедливою вартістю використання за 

вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

При застосуванні П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» 

підприємство визначає очікувану суму відшкодування за наявності ознак про 

зменшення корисності активу за найбільшою з двох оцінок: чиста вартість 

реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових 

надходжень від активу [87]. 

Для рівномірного відображення очікуваних втрат від зменшення 

корисності нематеріальних спортивних активів (через травми, які не дають 

змоги виходити на поле, зниження продуктивності гравців) доцільно 

сформувати резерв знецінення із рівномірним збільшенням витрат на 

субрахунках 231 «Утримання основної команди», 232 «Утримання інших 

професійних гравців», 233 «Утримання молодіжних команд», 234 

«Утримання тренерів та допоміжного персоналу», 235 «Утримання 

футбольної академії» та забезпечень на рахунку 4742 «Резерв втрати 

корисності нематеріальних спортивних активів». Визнання втрати корисності 

нематеріальних спортивних активів відображають за дебетом субрахунку 

4742 «Резерв втрати корисності нематеріальних спортивних активів» і 

кредитом субрахунку 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 

її подальше відновлення – з використанням методу сторно. 

Зменшує балансову вартість нематеріальних спортивних активів на 

звітну дату сума нарахованої амортизації. Амортизація нематеріальних 

спортивних активів у досліджуваних українських футбольних клубах ФК 

«Карпати» (Львів), ФК «Львів» (Львів), ФК «Верес» (Рівне), ФК «Скала» 
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(Стрий) нараховується за прямолінійним методом протягом терміну дії 

строкового трудового контракту футболіста. Ліквідаційна вартість об’єкта 

дорівнює нулю. Укладення нового контракту з гравцем можливе за 6 місяців 

до завершення попереднього. У цьому випадку до неамортизованої 

залишкової вартості додається плата за лояльність та реєстрацію у БД ФФУ й 

сумарно вони становитимуть первісну вартість нематеріального спортивного 

активу, за яким визнається покращення унаслідок продовження строку 

використання.  

Розробка облікової регламентації операцій з НСА забезпечує єдність 

використовуваної футбольними клубами методики обліку об’єктів НСА, 

підходів до оцінки та коригування первісної і балансової вартості.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Відображення на балансі футбольних клубів нематеріальних 

спортивних активів – прав реєстрацій гравців і тренерів з використанням 

методу капіталізації і амортизації на противагу методу доходів і витрат є 

важливим чинником досягнення головних цілей діяльності – високої 

результативності матчів і забезпечує дотримання показників беззбитковості й 

підтримання розміру власного капіталу за вимогами УЄФА щодо 

фінансового «фейр-плей» і є головною передумовою безперервної діяльності 

клубів у майбутньому. 

2. Недосконалість організаційних положень облікового відображення 

прав реєстрацій гравців унеможливлює повне і достовірне відображення усіх 

наявних об’єктів нематеріальних спортивних активів футбольного клубу, до 

яких нами обґрунтовано відносити: придбані права реєстрацій за договорами 

трансферу, трансферу на правах оренди, отримані права реєстрацій вільних 

агентів з нарахуванням плати за лояльність, суми здійснених покращень, які 

продовжують строк використання нематеріальних спортивних активів 

(унаслідок продовження з гравцем строкового трудового договору з 
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нарахуванням плати за лояльність), отримані права на укладання першого 

професійного контракту з молодими гравцями.  

3. Для забезпечення потреб управління й зовнішніх користувачів 

якісною інформацією про наявність і стан нематеріальних спортивних 

активів визначено головні завдання щодо розкриття облікової політики 

футбольних клубів: ідентифікація об’єктів, формування первинної вартості, 

відображення умовних трансферних платежів, відображення платежів за 

лояльність, вибір та обґрунтування методики обліку, визнання і розподіл 

витрат на утримання й покращення, аналіз втрати (відновлення) корисності, 

амортизація та вибуття об’єктів.  

4. Розроблене документальне забезпечення облікового відображення 

прав реєстрацій гравців у складі нематеріальних спортивних активів, зокрема 

акту введення в користування прав реєстрації гравця, акту введення в 

користування прав реєстрації тренера, картки обліку прав реєстрації гравця, 

картки обліку прав реєстрації гравця, акту списання прав реєстрацій гравця, 

акту списання прав реєстрацій тренера, реєстрів та описів карток для 

балансового й забалансового обліку забезпечує суцільне і безперервне 

відображення наявності, стану і руху об’єктів прав, усі зміни, які 

відбуваються з ними в процесі використання футбольним клубом та їхні 

наслідки, покращує обліково-аналітичне забезпечення відображення 

нематеріальних спортивних активів для цілей складання фінансової звітності 

та спеціальної звітності за вимогами ФФУ та УЄФА, слугує основою для 

проведення реєстрації в базах даних ФФУ і УЄФА.  

5. Проведено розмежування між витратами, які формують первинну 

вартість нематеріальних спортивних активів та витратами на подальше 

утримання. Для капіталізації витрат на придбання (отримання) прав 

реєстрацій гравців визначено відповідні аналітичні розрізи для субрахунку 

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» за напрямами 

придбання гравців. Введені у користування після реєстрації у БД ФФУ права 

використання гравців і тренерів пропонуємо відображати на субрахунку 126 
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«Права реєстрації спортсменів», який доцільно використовувати усім 

спортивним організаціям з тим же аналітичним розрізом, що 

використовувався при капіталізації витрат.  

6. Для відображення витрат на утримання гравців, тренерів та іншого 

персоналу клубів обґрунтовано виокремлення окремих субрахунків на 

рахунку 23 «Виробництво», які формують собівартість спортивної послуги – 

підготовка й проведення футбольних матчів: 231 «Утримання основної 

команди», 232 «Утримання інших професійних гравців», 233 «Утримання 

молодіжних команд», 234 «Утримання тренерів та допоміжного персоналу», 

236 – «Утримання служби селекції». Формування витрат на виховання 

молодих гравців пропонуємо здійснювати на субрахунку 235 «Утримання 

футбольної академії» зі списанням частини суми на субрахунок 154 

«Придбання (створення) нематеріальних активів», аналітичний рахунок 1545 

– «Отримання прав реєстрації молодих футболістів» з визнанням у складі 

нематеріальних спортивних активів. 

7. Визначено умовний характер платежів за майбутню продуктивність 

гравця за умовами трансферного контракту, обґрунтовано неможливість 

визнання змін суми цієї складової первинної собівартості нематеріального 

спортивного активу як переоцінки, бо її проведення можливе тільки для 

об’єкта в цілому, а не його частини. Обґрунтовано порядок відображення 

умовних платежів в кореспонденції дебет 126 «Права реєстрації спортсменів» 

кредит 4741 «Забезпечення платежів за умовами трансферних контрактів» 

при збільшенні суми і зворотний запис – при зменшенні. 

8. Обґрунтовано можливість визнання плати за лояльність при 

продовженні контракту з гравцем як витрат на покращення нематеріального 

спортивного активу, які продовжують термін його використання та 

капіталізації нарахованої суми при відображенні в обліку прав реєстрації 

вільних агентів. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у 

наукових працях автора [65, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77]. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ АКТИВІВ 

ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ 

 

3.1. Методичні основи та інформаційне забезпечення аналізу 

нематеріальних спортивних активів футбольних клубів 

 

Аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних клубів має за 

мету визначення потреб клубу в наявності прав реєстрацій гравців, 

використання яких забезпечує надання якісної спортивної послуги – 

організації і проведення футбольних матчів, в оцінці взаємозв’язку їхньої 

продуктивності та вартості. Ураховуючи середню тривалість контракту 3,5 

роки (максимальну 5 років) клуб приймає рішення щодо утримання, 

придбання або продажу прав реєстрацій гравців, оцінки вартості придбання 

(продажу) прав за трансферними контрактами для забезпечення реалізації 

вибраної стратегії: отримання максимальної продуктивності на полі, 

підтримання статусу або максимізації доходів (прибутку). Статус 

футбольного клубу визначається його рейтингами у національних та 

європейських (міжнародних) змаганнях. 

Метою виконання цього пункту дисертації є:  

1. Виявити чинники, які визначають потребу футбольного клубу у 

придбанні прав реєстрацій гравців за трансферними контрактами. 

2. Визначити умови, за яких клуб планує придбання прав реєстрацій 

гравців, які забезпечують втілення обраної стратегії діяльності. 

3. Встановити інституційні обмеження для здійснення клубом 

реєстрацій прав на використання гравців. 

4. Сформувати методику аналізу нематеріальних спортивних активів 

футбольного клубу. 



149 
 

5. Дослідити важливість впливу продуктивності футболістів на 

трансферну (ринкову) вартість прав реєстрації гравців та результативність 

роботи футбольної команди.  

Як нами вже розглядалось у розділі 1 цієї роботи, головною стратегією 

українських футбольних клубів є продуктивність як результат переможних 

матчів, що дає змогу отримати статус переможця в Чемпіонаті України. 

Проте це є недосяжним для більшості команд української Прем’єр-ліги в 

національних змаганнях. З часів незалежності тільки два українські клуби – 

ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Шахтар» (Донецьк) займали перше місце в 

турнірній таблиці. Тому реальною метою для більшості футбольних клубів 

УПЛ є підтримання статусу завдяки високій продуктивності гравців, що дає 

змогу для перших п’яти клубів приймати участь у єврокубках, а для команд 

нижньої частини турнірної таблиці – уникнути переходу в Першу лігу. Тому 

аналіз забезпечення клубу правами реєстрації футболістів, які можуть 

принести найбільшу корисність команді у спортивних змаганнях є 

актуальним.  

Специфіка проведення такого аналізу зумовлюється протиріччями, які 

існують між професійними лігами та футбольними клубами та обмеженнями, 

які визначають ліги для клубів для досягнення своїх цілей (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Співвідношення інтересів професійних футбольних ліг і 

клубів (розроблено автором) 
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Отже, спільним в інтересах ліг і клубів є отримання якісної і 

видовищної гри, проте професійні футбольні ліги зацікавлені у рівномірному 

розподілу найкращих гравців між клубами для забезпечення невизначеності 

результатів матчів та отримання усіма клубами шансів на перемогу. 

Одночасно, кожен клуб, виходячи зі своїх фінансових можливостей, прагне 

залучити максимальну кількість найкращих за якістю гри та рівнем 

публічності гравців. Це забезпечить команді не тільки утримання чи 

підвищення статусу, але й зростання доходів від відвідування 

вболівальниками стадіонів, перегляду матчів на телебаченні чи через 

Інтернет, рекламної, маркетингової та іншої (неспортивної) діяльності. Тому 

рух гравців між клубами за трансферними контрактами вигідний і лігам і 

клубам. Додатково, крім покращення спортивних показників, клуб може 

отримати доходи, які за дослідженнями низки авторів, залежать від 

результативності матчів [169, 171, 175, 209, 224, 241].  

Здійснення придбання/продажу прав реєстрацій гравців за 

трансферними контрактами дає змогу клубам не тільки підтримати 

(підвищити статус), а також є засобом збільшення доходів унаслідок 

здійснення вигідних трансферних контрактів. Баланс міжнародних 

трансферів українських клубів наведено на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Баланс міжнародних трансферів українських клубів (1991-

2016 рр.), млн євро (складено автором на основі даних [237 ] 
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Проведений аналіз міжнародних трансферів українських клубів 

Прем’єр-ліги (рис. 3.2) показує, що загальна вартість придбання прав 

реєстрацій гравців за період 1991-2016 рр. складає 757,3 млн євро, продажу – 

681 млн євро і загальний негативний баланс за 25 досліджуваних років – 76,3 

млн євро [237]. Позитивна динаміка фінансового результату з продажу прав 

реєстрацій гравців негативно впливає на інтерес уболівальників. У результаті 

продажу найкращих гравців суттєво знижується відвідуваність матчів 

Прем’єр-ліги (рис. 3.3), а отже і доходи клубів від відвідування стадіонів, 

продажу клубної символіки та реклами.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Аналіз середньої відвідуваності стадіонів під час футбольних 

матчів української Прем’єр-ліги (1992-2016 рр.) (складено автором на основі 

даних [237] 

Найбільш вдалими у цілому для усіх клубів Прем’єр-ліги були 

трансферні операції, оцінені з фінансового підходу у таких футбольних 

сезонах – 1999-2000 рр. – 19,9 млн євро, 2000-2001 рр. – 33,8 млн євро, 2014-

2015 рр. – 40,1 млн євро, 2015-2016 рр. – 133,1 млн євро (рис. 3.3), що, проте, 

негативно вплинуло на середню кількість глядачів матчів Прем’єр-ліги у 

поточному або в наступних сезонах [237].  

Це ще раз підтверджує наші висновки, здійснені в Розділі 1 дисертації і 

вище у цьому пункті про те, що футбольний клуб не може діяти як будь-яке 
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комерційне підприємство, діяльність якого скерована на максимізацію 

прибутку або добробуту власників (унаслідок збільшення розміру власного 

капіталу), а має орієнтуватись, в першу чергу, на якість і результативність 

гри, що забезпечується наявністю висококваліфікованих гравців та 

злагодженою взаємодією дією усієї команди. Як уже нами зазначалось, клуби 

можуть здійснювати трансферні операції як джерело додаткових доходів. На 

рис. 3.2 наведено високу трансферну активність і позитивний баланс 

трансферних операцій у періоди економічних криз 1998-2001 рр. та 2014-

2016 рр. 

Авторами Ф. Кармайкл, І. МкХал і Д. Томас висловлені аргументи на 

користь збереження стабільності складу команди протягом тривалого часу – 

розробка узгодженого стилю і стратегії гри, збереження лояльності 

прихильників (уболівальників) до бренду клубу [176]. В.С. Броммер 

доповнює цей перелік поняттям «брендингу футболіста», наявність якого 

забезпечує збільшення доходів та вартості бренду клубу, наприклад бренд 

«Ліонель Мессі», ім’я якого автоматично асоціюється з ФК «Барселона» 

(Іспанія), в якому він почав свою кар’єру в основному складі у 2004 році і 

успішно її розвиває більше 15 років [169]. 

При проведенні аналізу також треба враховувати обмеження, які 

накладаються професійними лігами – ФІФА, УЄФА, ФФУ. Регулювання 

спортивної діяльності футбольних клубів професійними організаціями 

скеровані, в першу чергу, на досягнення непередбачуваності результатів 

матчів, що досягається недопущенням концентрації найкращих гравців в 

одній команді та наявністю конкуренції, що забезпечить розвиток і шанс на 

перемогу командам ліги, які займають нижчі позиції в рейтингу. Важливими 

засобами контролю, які забезпечують досягнення спортивної рівності, є 

визначені УЄФА фінансові критерії ліцензування клубів і вимоги «фейр-

плей» щодо досягнення беззбитковості [239]. Одночасно професійними 

футбольними лігами накладається низка обмежень на здійснення клубами 

реєстрацій гравців (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Обмеження професійними футбольними лігами строків і 

можливості реєстрації гравців* 
Перелік обмежень  Зміст обмежень Інтерпретація та додаткові 

умови 
Організаційні й дисциплінарні обмеження 
Обмеження в кількості 
зареєстрованих за клуб 
гравців 

За один професійний клуб 
може бути зареєстровано не 
більше 25 гравців 

Додатково реєструються 
молоді гравці віком до 21 
року 

Обмеження в тривалості 
контракту 

Контракт з гравцем може 
бути укладений на 
максимальний термін до 5 
років, з гравцем віком до 18 
років – до 3-х років, 
мінімальний термін – один 
сезон 

Контракт може бути 
продовжений за взаємною 
згодою клубу і гравця 

Неможливість розірвання 
контракту гравцем 

Зареєстрований за клуб 
гравець не може розірвати 
контракт до завершення 
сезону або захищеного 
періоду 

Захищений період триває 
для гравців до 28 років – 3 
роки (сезони), після 28 років 
– 2 роки (сезони) 

Спортивна цілісність 
змагань 

Футболіст не має права 
брати участь в офіційних 
матчах за більш ніж за два 
клуби, які беруть участь в 
одному й тому ж змаганні 
протягом одного сезону 

Кількість реєстрацій гравця 
в одному сезоні 
обмежується двома клубами 

Обмеження на реєстрацію 
гравців клубом 

При накладенні на клуб або 
гравців дисциплінарних 
санкцій 

Протягом визначеного ФФУ 
(УЄФА) періоду 

Обмеження фінансового «фейр-плей» 
Наявність значної суми 
кредиторської 
заборгованості 

Наявність кредиторської 
заборгованості за 
трансферними контрактами, 
включаючи компенсацію за 
підготовку гравців до 23-х 
років, за заробітною платі і 
перед соціальними фондами 

Якщо чистий борг 
перевищує 100% доходу 

Загроза безперервності 
діяльності 

Відсутність чистих активів, 
недосягнення профіциту 
беззбитковості 

Беззбитковість визначається 
шляхом порівняння 
релевантних доходів і 
релевантних витрат 

Перевищення рівня витрат 
на заробітну плату 

Перевищення суми 
нарахованої заробітної 
плати 70% розміру 
сукупного доходу  

Не застосовується для 
перехідного періоду  

*Примітка. Складено автором на основі нормативних документів [122, 221, 239] 



154 
 

Організаційні обмеження (табл. 3.1) забезпечують захист клубів від 

недобросовісної конкуренції, унеможливлюючи перехід гравців з клубу в 

клуб під час футбольного сезону, до завершення контракту (захищеного 

періоду) та сприяють дотриманню дисциплінарних вимог, визначених 

відповідними Регламентами ФІФА, УЄФА й ФФУ. Гравці, після завершення 

захищеного періоду або за 6 місяців до закінчення строку контракту, можуть 

прийняти рішення про зміну клубу й укласти контракт з іншим у якості 

вільних агентів (наприклад перехід Є. Коноплянки із ФК «Дніпро» (Україна) 

до ФК «Севілья» (Іспанія). У цьому випадку попередній клуб не отримає 

жодних коштів від переходу гравця, крім компенсації за підготовку, якщо 

йому не виповнилось 23 роки.  

Дія фінансового «фейр-плей» обмежує реєстрації нових гравців за 

клубами при недотриманні показників безперервності діяльності, визначених 

Правилами УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» [239] 

(табл. 3.1). Зокрема, це наявність значних сум кредиторської заборгованості 

за трансферами, заробітною платою та іншими виплатами працівникам, за 

соціальним страхуванням, відсутність чистих активів, перевищення суми 

нарахованої заробітної плати рівня 70% доходів (допускається у перехідному 

періоді).  

Інформаційним джерелом для аналізу наявності, руху та зміни вартості 

нематеріальних активів є дані фінансової, управлінської та статистичної 

звітності. Введення нового об’єкта обліку – нематеріальних спортивних 

активів – вимагає формування у звітності додаткових показників, які 

забезпечать необхідні розкриття та подання про стан і зміни об’єктів, що 

також впливає на показники економічного аналізу.  

Дослідження проблемних питань фінансової звітності у частині 

розкриття нематеріальних активів здійснювали Н.В. Артеменко та Н.В. 

Ширяєва – з точки зору впливу оцінки на достовірність відображення 

нематеріальних активів у фінансовій звітності [4, с. 99-98], А.М 

Должанський, Р.В. Рибачок – щодо розкриття інформації у примітках до 
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річної фінансової звітності [36, с. 199-203], В.С. Шелест – з точки зору 

розкриття інформації у всіх формах фінансової звітності [150, с. 160-167].  

Досвід відображення людського капіталу у фінансовій та іншій 

звітності відображено в працях вчених Н.М. Батіщевої [58], А.В. Гриліцької 

[26], Т.В. Давидюк [32], С.Ф. Легенчука Я [58]. В.А. Супрун [136].  

Авторка Т.В. Давидюк, вважає, що «компанії формують звіти про 

інтелектуальний капітал для задоволення спеціальних потреб конкретної 

компанії, переважна більшість з яких є знанієємними». Далі у статті авторка 

розглянула різні моделі, які використовують фірми для складання звітів: 

«Цілісні звіти» («RambØll»), «Якісні звіти» або «Етичні звіти» («Sparekassen 

Nordjylland»), «Повний Баланс Компанії» («Consultus»), Навігатор 

(«Skandia»), «Звіти про людські ресурси» («SCAA», «ABB» і «Telia») з 

використанням різних показників – витрати на навчання й підвищення 

кваліфікації, на залучення працівників, на заробітну плату у взаємозв’язку з 

прибутком та інші показники ефективності використання людського капіталу 

[32, с. 118-122], (додаток Т). Підсумовуючи результати дослідження, авторка 

слушно зазначила, що у звітах про інтелектуальний капітал застосовуються 

такі підходи до вимірювання людського капіталу компаній (в ряді випадків 

вони можуть довільно поєднуватися): результат обліку людського ресурсу; 

облік витрат і інвестицій в розвиток, перестановку, реорганізацію і 

дискваліфікацію людських ресурсів; нефінансові описи людських ресурсів; 

ефекти від використання людського капіталу [32, с. 124]. 

У своєму дослідженні Т.В. Давидюк передбачає можливість розкриття 

у звітності інформації про витрати на людський капітал без можливості 

їхньої капіталізації і не вважає за доцільне відображення у складі 

нематеріальних активів прав на використання людських ресурсів та оцінку 

цих прав.  

Автори С.Ф. Легенчук та Н.М. Батіщева, розглядаючи особливості 

складання фінансової звітності футбольного клубу, висловлюються за 

відображення у складі нематеріальних активів прав реєстрацій гравців і 
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вважають за доцільне подання їх у балансі окремим рядком, відокремлюючи 

при цьому витрати на утримання гравців, які не капіталізуються та суму 

дебіторської і кредиторської заборгованості за трансферами гравців [58, с. 

114-115]. 

Аналізуючи практику розкриття українськими футбольними клубами 

інформації про нематеріальні спортивні активи, зауважимо, що незважаючи 

на їхнє виняткове значення для забезпечення спортивної діяльності і значну 

частку в підсумку балансу та у витратах на формування спортивної послуги, 

вони не відображаються відокремлено у жодній з форм. Тому, вивчаючи 

фінансову звітність, користувач не може виявити їхню вартість та її зміни, а 

також суму витрат на утримання гравців. Для посилення інформативності 

фінансової звітності вважаємо обґрунтованими запропоновані додаткові 

розкриття щодо прав реєстрацій гравців бухгалтерському балансі авторів 

С.Ф. Легенчука та Н.М. Батіщевої [58, с. 114-115].  

Для відображення облікових наслідків руху прав реєстрацій гравців 

пропонуємо у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) 

використовувати додаткові рядки 2125 «Дохід від припинення використання 

прав реєстрацій гравців» та 2185 «Витрати на припинення використання прав 

реєстрацій гравців» для узагальнення й відокремленого відображення 

доходів/витрат за трансферними операціями. 

Розкриття інформації про наявність та зміни вартості прав реєстрацій 

гравців у примітках до річної фінансової звітності здійснюється у залежності 

від того, чи клуб складає фінансову звітність за вимогами національних 

стандартів бухгалтерського обліку чи МСФЗ. Враховуючи обмеженість 

подання інформації про окремі об’єкти обліку через табличну форму 

приміток, складених за вимогами національного законодавства, пропонуємо 

наводити інформацію про наявність та зміни нематеріальних спортивних 

активів – прав реєстрацій гравців у вільному рядку 060 «Нематеріальні 

спортивні активи» таблиці 1 «Нематеріальні активи». Відображення 

отриманих клубом безкоштовно прав реєстрацій (якщо сума плати за 
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лояльність є незначною або відсутня, в т.ч. на умовах операційної оренди) 

пропонуємо відображати у додатковому рядку 086 «Отримані права 

реєстрацій гравців», отримані права реєстрації гравців за договором 

операційної оренди – у рядку 087 «Отримані права реєстрацій гравців в 

операційну оренду», як розшифрування до рядка 060 «Нематеріальні 

спортивні активи». 

Складання фінансової звітності за вимогами МСФЗ дає ФК змогу 

навести у примітках до річної фінансової звітності деталізовану інформацію 

про нематеріальні спортивні активи, надати усі необхідні розкриття та 

пояснення. Ураховуючи вимоги МСБО 38 та Правил УЄФА з ліцензування 

клубів і фінансового «фейр-плей» [239], пропонуємо здійснювати розкриття 

інформації про НСА в примітках у такому розрізі: первинне визнання, 

продовження контракту, вибуття, переоцінка та визнання (відновлення) 

втрати корисності, винагороди гравцям і тренерам, амортизація 

нематеріальних спортивних активів, прибуток (збиток) від вибуття 

реєстрацій гравців, забалансовий облік (додаток У). Для розрахунку 

балансової вартості прав реєстрацій гравців пропонуємо використовувати 

звітну таблицю – «Реєстр прав реєстрацій гравців футбольного клубу» (табл. 

3.2). Запропоновану форму звіту також можна використовувати при 

наявності прав реєстрації тренерів, придбаних за трансферними контрактами. 

Використання запропонованої форми – «Реєстр прав реєстрації гравців 

футбольного клубу» (табл. 3.2) дає змогу визначити загальну кількість 

зареєстрованих ФФУ за клубом прав, розрахувати капіталізовану 

собівартість прав на звітну дату з урахуванням здійснених у поточному році 

придбань (отримань) прав реєстрацій футболістів, витрати за якими 

капіталізуються за умовами облікової політики клубу, продажу прав 

реєстрації за трансферними контрактами та вплив інших чинників на 

балансову вартість нематеріальних спортивних активів – капіталізації плати 

за лояльність, втрати (відновлення) корисності визнаних прав, суми 

нарахованої амортизації та ін.  
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Таблиця 3.2 

Реєстр прав реєстрацій гравців футбольного клубу 

ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»*  
Баланс реєстрацій гравців Кількість 

прав 
реєстрацій, 
чол. 

Вартість прав 
реєстрацій, грн  

1. Балансові статті 
Капіталізовані витрати на реєстрацію гравців станом 
на 31.12.2015 р.  

28 22 568 000 

Придбання (отримання) прав реєстрацій гравців 2 680 000 
Капіталізація умовних платежів  3 262 000 
Придбання (отримання) прав реєстрацій гравців 2 680 000 
Капіталізація умовних платежів за умовами 
трансферних контрактів 

3 262 000 

Вибуття прав реєстрацій гравців 1 420 000 
Капіталізовані витрати на реєстрацію гравців станом 
на 31.12.2016 р.  

29 23 090 000 

Нагромаджена амортизація прав реєстрацій гравців на 
31.12.2015 р. 

28 14 240 000 

Нарахування амортизації за звітний рік 29 462 000 
Нагромаджена амортизація за правами реєстрацій 
гравців, що вибули 

1 420 000 

Зменшення (відновлення) корисності прав реєстрацій 
гравців 

- - 

Нагромаджена амортизація за правами реєстрацій 
гравців станом на 31.01.2016 р. 

29 14 282 000 

Чиста вартість прав реєстрацій гравців станом на 
31.12.2016 р. 

29 8 808 000 

2.Забалансові статті 
Всього прав реєстрацій гравців за балансом 3 680 000 
Безоплатне отримання прав реєстрацій гравців 3 256 400 
Безоплатне вибуття прав реєстрацій гравців після 
завершення строкового трудового договору 

1 440 000 

Результат від реалізації прав реєстрацій гравців: 
Прибуток (+) 
збиток (-) 

2 0 

Передача прав реєстрацій гравців в операційну оренду 
іншим клубам 

- - 

Отримання прав реєстрацій гравців за договорами 
операційної оренди з іншими клубами 

1 60 000 

Всього прав реєстрацій гравців за балансом 7 556 400 
*Примітка. Розроблено автором  

Клуби, які складають звітність за вимогами МСФЗ, можуть навести 

форму у примітках до річної фінансової звітності, що підвищить її 
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інформаційне наповнення та забезпечить дохідливість розкриття даних для 

зацікавлених користувачів.  

У розділі 2 дисертації розглянуто необхідність відокремленого 

відображення витрат на утримання прав реєстрацій гравців, для узагальнення 

яких пропонуємо використовувати додатковий звіт управлінського обліку – 

«Відомість обліку витрат футбольного клубу на утримання нематеріальних 

спортивних активів» (додаток Ф). Використання звіту дає змогу відобразити 

здійснені витрати за статтями у такому розрізі: виплати гравцям заробітної 

плати та премій, витрати на тренування і проведення матчів, витрати на 

страхування й медичне обслуговування, витрати за програмами пенсійного 

забезпечення гравців. У другому розділі звіту «Витрати і втрати від 

утримання й руху нематеріальних спортивних активів» пропонуємо, крім 

прямих витрат на утримання футболістів, узагальнювати витрати клубу на 

пошук нових гравців (скаутські витрати), а також можливі втрати від вибуття 

прав реєстрацій гравців, унаслідок травм та втрати корисності 

нематеріальних спортивних активів (додаток Ф).  

Дослідження наукових праць українських вчених показує майже повну 

відсутність інтересу до аналізу діяльності футбольних клубів в Україні та 

використання нематеріальних спортивних активів, що пояснюється 

відсутністю доступної інформації як за окремими клубами, так за лігами, 

включаючи Прем’єр-лігу. Більшість доступних робіт стосуються тактичних 

аспектів гри та результатів матчів. Зокрема, ФФУ нагромаджує інформацію 

про футбольні турніри та статистику за матчами. УПЛ розробляє на кожен 

футбольний сезон Регламент змагань, яким визначається формат, та надалі, 

відповідно, впродовж сезону – рейтинг команд у турнірній таблиці на основі 

набраних очок за результатами матчів [123]. Також УПЛ веде спортивну 

статистику за зареєстрованими у БД ФФУ професійними гравцями, що брали 

участь у змаганнях, зокрема щодо: амплуа, фізичних даних, громадянства, 

гольової статистики, кількості точних передач, відборів, попереджень і 

вилучень гравців з поля, відвідуваності уболівальниками стадіонів під час 
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матчів. Тому більшість досліджень українських авторів присвячені аналізу 

матчів, турнірів та фізичних характеристик гравців. 

Закордонні економісти: В.С. Броммер [169], І.М. Гарсія-Санчез [194], 

Б. Геррард [186], С. Добсон [186], Ф. Кармайкл [174], Д.А. Томас [174] та ін. 

проводять аналіз ефективності діяльності футбольних клубів за спортивними 

результатами, які визначають, у кінцевому підсумку, розмір отримуваних 

клубом доходів за різними видами діяльності.  

Значна кількість праць авторів стосується питань оцінки трансферним 

ринком вартості прав реєстрацій гравців у залежності від продуктивності, 

статусу клубу, публічності та стану ринку. Серед них треба виділити праці 

В.С. Бромера [169], В. Геррарда [186], С. Добсона [186], Ф. Кармайкл [174, 

175], Н. Роуботтона [224], Д. Томаса [176], Р. Тунару [236] та ін.  

Проведене в дисертації дослідження дозволяє зробити висновок про 

двоїстий характер нематеріальних спортивних активів. З одного боку, вони є 

нематеріальними активами – правами реєстрацій гравців (тренерів), а з 

іншого – працівниками футбольного клубу, які працюють за строковими 

трудовими контрактами. Це накладає відбиток на формування методики 

аналізу й передбачає його проведення за такими ракурсами – аналіз 

інвестиційної діяльності, у результаті якої клуб здійснює придбання 

нематеріальних спортивних активів – прав реєстрацій гравців та 

трансферними контрактами (детальніше – п. 3.2 дисертації), аналіз наявності 

та використання трудових ресурсів, що забезпечують отримання спортивних 

результатів та доходів клубу і безпосередньо впливають на ринкову вартість 

цих ресурсів – нематеріальних спортивних активів (детальніше – п. 3.3. 

дисертації).  

Процес проведення аналізу нематеріальних спортивних активів 

проведення включає три етапи (рис. 3.4): 

І. Аналіз забезпеченості футбольного клубу трудовими ресурсами – 

футболістами і тренерами, дії яких забезпечують спортивний і фінансовий 

успіх. Стратегія клубу, в залежності від нинішньої позиції у лізі та 
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фінансових можливостей, може передбачати підвищення його статусу й 

пересування до вершини турнірної таблиці, утримання раніше здобутої 

позиції або утримання від вильоту в нижчу лігу. Реалізація цих стратегій, а 

також необхідність заміни гравців спонукає клуб виходити на трансферний 

ринок. 

 
Рис. 3.4. Спрощена модель аналізу нематеріальних спортивних активів 

футбольних клубів (розроблено автором)  
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Підтримання статус-кво, що є найбільш ліберальною стратегією, не дає 

змогу клубові утримувати протягом тривалого періоду права реєстрацій 

через зниження продуктивності гравців на полі унаслідок віку, травм, 

незадовільної фізичної форми, несумісності з командою через стиль гри або 

мовні бар’єри (для легіонерів), незадоволення гравця статусом команди, 

розміром заробітної плати, кількістю зіграних матчів у сезоні. Вибуття 

зареєстрованих футболістів можливе в якості вільних агентів після 

завершення терміну дії строкового трудового договору або шляхом продажу 

прав на їхнє використання на трансферному ринку до завершення строку дії 

контракту, що дає змогу клубу залучити додаткові інвестиції для здійснення 

альтернативних придбань. Ціна придбання/продажу клубом прав реєстрацій 

гравців залежить від фізичних характеристик, продуктивності, статусу клубу 

та обраної стратегії розвитку (детальніше у п. 3.2 дисертації). У будь-якому 

випадку клуб прагне максимізувати кількість зареєстрованих гравців, проте 

він має враховувати свої фінансові можливості для придбання й подальшого 

утримання прав та інституційні обмеження, що накладаються лігами (табл. 

3.1). Результатом проведення цього етапу аналізу є прийняття (неприйняття) 

рішень про необхідність зміни гравців, придбання/продажу прав реєстрацій 

гравців на трансферному ринку (рис. 3.4). 

ІІ. Аналіз доцільності придбання прав реєстрацій гравців на 

трансферному ринку та цін трансферів (рис. 3.4). 

Аналіз придбання прав реєстрацій гравців на трансферному ринку 

здійснюється, за дослідженням Ф. Кармайкл і Д. Томаса, у аспектах 

визначення розміру плати за придбання гравця за трансферним контрактом 

та ймовірності здійснення трансферної угоди [174, с. 1467-1469].  

Вирішальною умовою укладення трансферного договору є погодження 

ціни операції сторонами, яка залежить від фізичних характеристик гравця, 

його минулої діяльності (яка очікувано є передумовою високої 

продуктивності у новому клубі), статусу клубу, що здійснює передачу і 

протилежної сторони у переговорах. Ймовірність передачі прав реєстрацій 
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гравця (який дає згоду на перехід в інший клуб) є вторинною і залежить від 

домовленості сторін щодо ціни трансферу. Перехід гравця в інший клуб 

обтяжений ризиками несумісності з командою, втрати форми, травматизму 

тощо (детальніше у п. 3.2 дисертації).  

На прийняття адміністрацією футбольного клубу рішення щодо 

придбання прав впливають такі чинники (рис. 3.4) – наявність пропозиції 

гравців відповідного амплуа на трансферному ринку, очікування високої 

продуктивності у матчах за нову команду, досягнення домовленості щодо 

ціни трансферу та можливість урахування впливу можливих ризиків щодо 

майбутньої продуктивності гравця. 

ІІІ. Аналіз використання нематеріальних спортивних активів 

футбольного клубу передбачає виявлення обсягу впливу чинників на 

результативність роботи команди, яка визначається кількістю очок та 

рейтингом у національній Прем’єр-лізі, єврокубках (детальніше у п. 3.3 цієї 

дисертації). Спортивний успіх у національних та європейських футбольних 

турнірах підвищує статус клубу, унаслідок чого зростає ринкова і трансферна 

вартість НСА, відвідування вболівальниками стадіонів, доходи від 

спортивної діяльності. 

  
3.2. Аналіз впливу чинників на вартість трансферних контрактів 

гравців 

 

Наявність трансферного ринку дає змогу футбольним клубам унікальну 

можливість здійснити ринкову оцінку людського капіталу – прав реєстрацій 

гравців, виходячи з продуктивності, статусу клубу та інших чинників 

прямого й опосередкованого впливу. Футбольна статистика усіх дій на полі 

гравців топ-дивізіонів (атакувальні, захисні, забиті голи, доторки до м’яча, 

зроблені паси, успішні паси, швидкість і відстань (кілометри) пробігу під час 

гри тощо) збирається в режимі реального часу, нагромаджується й 

аналізується компанією «Опта Спортс», що дає змогу визначити індекс 
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продуктивності кожного гравця – «Opta Index» та сформувати рейтинг 

продуктивності усіх гравців із команд топ-дивізіонів [218]. Інформаційний 

портал transfermarkt.com містить інформацію про рахунки в матчах усіх 

команд європейських і національних топ-дивізіонів, здійснені трансфери та 

ринкову вартість гравців, яка, за дослідженням Центру вивчення 

економічних показників, є досить точною і в більшості випадків складає 

основу трансферної вартості прав реєстрації гравців [172, с. 606-628]. Окрім 

цього, національні ліги розкривають статистику результатів усіх матчів УПЛ, 

визначають рейтинг команд та переможця кожного чемпіонату.  

Згідно Регламенту ФІФА зі статусу і трансферів гравців футбольний 

клуб, що приймає участь у змаганнях під егідою ФФУ, у разі укладання 

контракту з футболістом-професіоналом, що виступав за клуб іншої 

футбольної асоціації, повинен оформити та отримати Міжнародний 

трансферний сертифікат через Міжнародну систему реєстрації трансферів 

(ITMS), [221]. База даних ITMS містить інформацію про усі міжнародні 

трансфери гравців і є доступною для асоціацій та клубів. Станом на кінець 

2016 року в ITMS зареєстровано 211 національних футбольних асоціацій, 6,5 

тис футбольних клубів, 35 тис гравців. Тільки за період – 2010-2016 рр. ІТМС 

ФІФА було зареєстровано близько 65 тис міжнародних трансферів, з них 

68,7% – переходи гравців між клубами різних асоціацій до завершення 

контракту, 12,9% – міжнародні трансфери на правах оренди, 8% – 

повернення з оренди, 10,5% – інші [195].  

З часів незалежності українськими футбольними клубами було 

здійснено значну кількість операцій на міжнародному трансферному ринку, 

зокрема, за період 2011-2016 рр. було укладено 118 трансферних контрактів 

на суму 634,46 млн євро. Співвідношення між трансферною і ринковою 

вартістю прав реєстрацій гравців українських клубів за міжнародними 

трансферами у 2013-2016 рр. наведено на рис. 3.5.  



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Трансферні і ринкові ціни прав реєстрацій гравців українських 

клубів за міжнародними трансферними операціями (2013-2016 рр.), млн євро 

(складено автором за даними [237] 

Аналіз 60 міжнародних трансферів, здійснених українськими ФК за 

період 2013-2016 рр. показує кореляцію трансферної (за даними укладених 

трансферних контрактів) і ринкової вартості прав реєстрацій гравців, 

визначеної за методикою «transfermarkt.com», наявність незначних відхилень 

або й співпадіння цін за окремими договорами. Значне перевищення 

трансферної вартості над ринковою за найвигіднішими в історії українського 

футболу міжнародними трансферами: перехід півзахисника А. Тейшейри з 

ФК «Шахтар» (Донецьк) в клуб JS «Suning» (Китайська Народна Республіка) 

за 50,0 млн євро при ринковій вартості 30 млн євро та півзахисника цього ж 

клубу Фернадінью (Ферна́нду Лу́їс Ро́за) в англійський клуб «Манчестер 

Сіті» за 40 млн євро при ринковій вартості 32 млн євро засвідчує 

ефективність роботи селекційних служб клубів (продавців і покупців прав 

реєстрацій гравців) та вміння сторін вести переговори. 

Незважаючи на наявність доступної інформації про гравців, клуби та 

ціни зареєстрованих трансферних контрактів, серед науковців триває 

дискусія щодо конкурентності трансферного ринку. Окремі з них – С. Добсон 

0

12,5

25

37,5

50

62,5
Ва

рт
іст

ь, м
лн

. є
вр

о

Трансфери

Ціна трансферу Ринкова ціна 



166 
 
і В. Джерард [186], Ф. Кармайкл і Д. Томас [174], схиляються до висновку 

про неконкурентність трансферного ринку і навіть про його монополізацію 

клубами й гравцями, що зумовлює неринковий характер цін трансферів. 

Прихильники цієї позиції припускають наявність невизначеності через 

асиметричність інформації про якісні характеристики гравців, що може 

вплинути на неповноту контрактів, зменшення їхньої кількості та наявність 

ризику труднощів адаптації гравців у нових клубах [174].  

Альтернативний підхід застосовується дослідниками В.С. Броммером 

[169], Г. Вінні [236], Н. Роуботтоном [224], Р. Смітом [232], Р. Тунару [236], 

С. Шиманскі [232], які вважають, що трансферні платежі є результатом 

оцінки людського капіталу і формуються, виходячи з вроджених талантів 

гравців та здійснених у них інвестицій протягом кар’єри і враховують 

граничну корисність для покупця і продавця.  

Для з’ясування питання про конкурентність трансферного ринку і 

ринковий характер цін трансферів звернемось до Концептуальної основи 

фінансової звітності за МСФЗ, МСБО 38 «Нематеріальні активи» та МСФЗ 

13 «Справедлива вартість» (табл. 3.3, додаток Х).  

Таблиця 3.3 

Чинники формування ринкової вартості нематеріальних активів, 

визначені МСФЗ та Концептуальною основою фінансової звітності  

за МСФЗ* 
№ 
з/п Чинники Нормативні 

документи Інтерпретація 

1 2 3 4 

1 Наявність 
ринкової оцінки МСФЗ 13 

Наявна, виходячи з попередньої 
продуктивності гравця, його фізичних 
даних і таланту 

2 
Відкритість 
інформації про 
ціни 

МСФЗ 13 

Можливість використання вхідних 
даних 1-го рівня – нескоригованих цін 
котирування на активних ринках на 
ідентичні активи до яких суб'єкт 
господарювання може мати доступ на 
дату оцінки – відкриті для клубів дані 
ресурсів «ОПТА», transfermarkt.com, 
ITMS, CIES 
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Продовж. табл. 3.3 
1 2 3 4 

3 

Наявність активного 
ринку: 
– однорідність 
об’єктів 
– наявність 
зацікавлених 
продавців і покупців 
– доступність 
інформації про ціни 

МСБО 38 

– однорідність об’єктів не є абсолютною 
– зацікавлені покупці і продавці наявні у 
значній кількості 
– інформація про ціни доступна 
сторонам договору 

4 

Обмін між учасниками 
ринку в операції 
продажу активу на 
дату оцінки 

МСФЗ 13 
Продаж є звичайною операцією, 
ринкова ціна активу на дату операції 
відома 

5 Наявність головного 
ринку МСФЗ 13 Головним є ринок трансферів, 

доступний для клубів 

6 

Найвигідніше і 
найкраще 
використання з 
позицій учасників 
ринку 

МСФЗ 13 

Фізично можливе, юридично дозволене, 
фінансово обґрунтоване використання 
забезпечується клубом-продавцем і 
покупцем 

7 
Незмінність 
нинішнього 
використання об’єкта  

МСФЗ 13 
Амплуа гравця (захисник, півзахисник, 
нападник, воротар) не змінюється при 
переході в інший клуб 

8 
Актив продається 
узгоджено з одиницею 
обліку 

МСФЗ 13 

Право реєстрації гравця є окремим 
об’єктом обліку, незважаючи на 
можливість використання гравця на 
полі тільки у складі команди 

9 Врахування наявних 
обмежень МСФЗ 13 

Наявність укладеного з клубом 
строкового трудового договору, 
відсутність візи, дозволу на роботу (в 
окремих країнах) 

10 

Доречність, яка 
забезпечується 
передбачувальною 
цінністю або (і) 
підтверджувальною 
цінністю облікової 
інформації 

Концепту
альна 

основа 
МСФЗ 

Передбачувальна цінність інформації 
досягнута, якщо її можна використати 
як вхідні дані для процесів, які 
використовують користувачі для 
передбачення майбутніх доходів. 
Фінансова інформація має 
підтверджувальну цінність, якщо вона 
забезпечує реакцію на (підтверджує або 
змінює) попередні оцінки 

*Примітка. складено автором на основі нормативних джерел 
Проведений у табл. 3.3. аналіз практично спростовує аргументи, надані 

авторами С. Добсоном і В. Джерардом [186], Ф. Кармайкл і Д. Томасом [174], 

про неконкурентність трансферного ринку за наведеними аргументами щодо 

незначної кількості угод та асиметричності інформації про якісні 

характеристики гравців, проте не доведеним залишився їхній аргумент щодо 
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можливості адаптації гравців у новому клубі. Водночас ми не можемо в 

повній мірі погодитись з авторами В.С. Броммером [169], Г. Вінні [236], Н. 

Роуботтоном [224], Р. Смітом [232], Р. Тунару [236], С. Шиманскі [232] про 

абсолютно ринковий характер цін за трансферними контрактами через 

відсутність однорідності об’єктів та значний вплив процесу переговорів. 

Обидві групи дослідників у своїх працях не розглянули такі специфічні 

для нематеріальних спортивних активів аспекти оцінювання, як унікальність 

(неподібність) об’єктів, неможливість прогнозування їхньої поведінки у 

майбутньому, вплив статусу клубу на ринкову вартість гравця, відсутність 

значної кількості зацікавлених покупців на конкретний актив, незважаючи на 

значну ємність трансферного ринку в цілому. Також жодною з наведених 

груп дослідників не розглядалось питання впливу рівня публічності гравця 

(вміння зацікавити мас-медіа для публікацій статей про нього в пресі й 

Інтернеті, збільшення відвідуваності стадіонів під час матчів з його участю) 

через складність розрахунку.  

Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що ціна 

трансферу враховує фізичні характеристики й продуктивність гравця, як 

базові показники, але, зрештою, є наслідком досягнення рівноваги в процесі 

переговорів між клубами.  

Трансферна ціна є платою, яка максимізує корисність для обох клубів – 

продавця й покупця і має компенсувати втрати, які зазнає клуб-продавець, 

порушуючи стабільність команди шляхом вилучення гравця і принести 

очікувані вигоди для покупця – покращення результативності матчів та 

отримання додаткових доходів у майбутніх сезонах (рис. 3.6).  

Отримана клубом-продавцем компенсація має бути достатньою для 

придбання права на реєстрацію іншого гравця, хоча альтернативою може 

бути отримання вільного агента або молодого гравця з футбольної академії 

при клубі. Ризик переходу футболіста для клубу-продавця може проявитись у 

неможливості забезпечити рівноцінну заміну за переданим гравцем та 

віддачу, яка, на погляд Н. Роуботтона може бути очікувано отримана тільки у 
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наступному сезоні [224].  

 
Рис. 3.6. Модель укладання трансферного контракту клубом – 

продавцем прав реєстрацій гравця (розроблено автором) 

Одночасно інвестиція, здійснена клубом-покупцем прав реєстрації 

гравця може не принести очікуваної майбутньої вигоди від його 

продуктивності на полі та від зростання доходів клубу. Необхідність виплати 

заборгованості за трансферним контрактом погіршує показники ліквідності 

та фінансовий стан клубу і може бути підставою для санкцій УЄФА та ФФУ 

з обмеження прав реєстрацій нових гравців протягом одного чи кількох 

сезонів при невідповідності показників фінансової звітності клубу вимогам 

фінансового «фейр-плей». У будь-якому випадку клуб-покупець має 

здійснювати значні витрати на утримання футболіста протягом строку дії 

контракту (3-5 р.), оскільки його розірвання в односторонньому порядку 

призведе до виплати значних сум компенсацій гравцеві. 
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Отже, прийняття рішення про придбання права реєстрації гравця має 

здійснюватись із урахуванням ймовірних ризиків – труднощів адаптації в 

новій команді, відмінностей стилів гри, мовного бар’єру (при здійсненні 

міжнародних трансферів) та ін., що може бути підставою для коригування 

ціни трансферного контракту (рис. 3.7).  

 
Рис. 3.7. Модель укладання трансферного контракту клубом – 

покупцем прав реєстрацій гравця (розроблено автором) 

Враховуючи сучасні вимоги до управління вартістю НСА, встановлені 

вимогами УЄФА, розроблено матрицю аналізу для прийняття рішень щодо 

визначення потреб футбольних клубів у придбанні прав реєстрацій гравців, 



171 
 
уточнено основні чинники укладання трансферних контрактів зацікавленими 

клубами (табл. 3.4). У матриці встановлені 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 (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Матриця аналізу прийняття рішень  
щодо придбання прав реєстрацій гравців на трансферному ринку 

 
                   *Примітка: розроблено автором  
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Формування ціни трансферу здійснюється, виходячи з корисності 

операції придбання-продажу прав реєстрацій гравців для обох клубів. 

Спрощена функція корисності для футбольних клубів, визначена П. Слоаном, 

припускає отримання більшої кількості перемог у матчах, збільшення 

кількості очок у футбольному сезоні при підтриманні безперервності 

діяльності і має такий вигляд [226]: 

    (3.1) 

де i – футбольний клуб,  – результативність матчів, – середня 
відвідуваність матчів глядачами,  – максимальний прибуток після 
оподаткування, – мінімальний прибуток після оподаткування,  – податки.  

Використання цієї моделі передбачає орієнтацію клубів на підтримання 

фінансової безпеки, яка буде досягнута за умови, що максимальний прибуток 

після оподаткування буде більший (рівний) сумі мінімального прибутку та 

податків. Прагнення клубу досягти результативності матчів будь-якою ціною 

може призвести до погіршення фінансового стану, загрози безперервної 

діяльності у майбутньому. П. Слоан вважає, що корисність трансферу для 

клубу-продавця прав реєстрацій гравців буде залежати від внеску гравця в 

результативність матчів, які відображаються в моделі через Р, А, π разом із 

внесками гравців команди, тренерів та іншого персоналу клубу. Для клубу-

покупця корисність придбання прав реєстрації гравця залежить від його 

продуктивності в попередньому клубі та відвідуваності матчів 

уболівальниками, що є передумовою збереження або й покращення цих 

показників у новому клубі завдяки діям футболіста на полі. Таким чином, 

високі значення показників результативності та відвідуваності в обох клубах 

збільшують ціну трансферу, а клуб-продавець може отримати додаткову 

плату у випадку високої результативності переданого гравця у новому клубі, 

що забезпечить йому отримання умовних платежів, визначених умовами 
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трансферного договору – кількість хвилин участі в матчах, забитих голів 

тощо [226, с 121-146]. 

Для перевірки запропонованих моделей придбання/продажу прав 

реєстрацій гравців (рис. 3.6, 3.7) нами була використана доступна інформація 

про укладені українськими клубами міжнародні трансферні контракти за 

період 2011-2016 рр. (всього 118 укладених і зареєстрованих в базі ITMS 

ФІФА контрактів) із характеристиками гравців, права реєстрацій яких були 

предметом купівлі/продажу в футбольних сезонах з 2011-2012 рр. до 2015-

2016 рр. та про характеристики статусу клубів за цей період [237].  

Фізичні дані і продуктивність гравця є визначальними при прийнятті 

клубом-покупцем рішення про укладання трансферного контракту (рис. 3.7). 

Автори Ф. Кармайкл і Д. Томас [174], П. Слоан [226] вважають, що 

результативність гравця в період до укладання трансферного контракту є 

ознаками вродженого таланту та ефективних інвестицій у людський капітал і 

є запорукою високої продуктивності в новій команді. Кількість зіграних у 

попередньому сезоні матчів свідчать про хорошу фізичну форму і загальну 

фізичну підготовку. Амплуа (позиції гравців на полі) ділять на 4 групи: 

нападник, захисник, півзахисник і воротар. Продуктивність нападників 

визначають за кількістю голів, забитих у попередньому (перед трансфером) 

сезоні та середнім часом на забивання голу (хвилин), для воротарів – 

відбитих передач у зону воріт. Для інших позицій суб’єктивну 

продуктивність в грі визначити складніше. І.М. Гарсія-Санчес пропонує 

оцінювати захисників і півзахисників за детальною статистикою володіння 

гравцями м’ячем під час матчу, переміщення на полі з допомогою проходів 

до штрафного майданчика супротивника, дриблінгу, кидків у ворота 

супротивника, перехоплення м’яча та відведення загроз забиття гола з 

половини поля команди [194, с. 28-30]. Проте подібна статистика ФФУ та 

УПЛ нині не нагромаджується, що не дає змоги здійснити точнішу оцінку 

спортивної активності та результативності окремих гравців та команд. Тому 

головними показниками спортивної результативності футбольної команди є 
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різниця між забитими і пропущеними голами у футбольних матчах ліги і, як 

результат – перемоги, що додають команді 3 очки в рейтингу чемпіонату 

України, нічиї – одне очко та поразки – 0 очок. Нагромаджені протягом 

сезону бали визначають рейтинг команди в УПЛ. 

Важливою характеристикою гравця при прийнятті рішення про 

трансфер, поряд з його продуктивністю, є його вік. Придбання прав 

реєстрації молодого гравця віком до 23 років з хорошими спортивними 

результатами і високою продуктивністю є більш привабливим для клубу 

покупця, оскільки, при його успішній адаптації в команді, це буде 

довгострокова інвестиція, яка зможе забезпечити не тільки покращення 

статусу команди, а й зростання майбутньої трансферної вартості при продажі 

прав його реєстрації. Проте, у цьому випадку клуб-покупець має сплатити 

витрати на підготовку гравця усім клубам, які здійснювали інвестиції у його 

виховання до 23 років [122, 221]. Також існує високий ризик невизначеності 

щодо результативності молодого футболіста в основному складі професійної 

команди через відсутність достатнього досвіду (який суттєво відрізняється 

від наявного досвіду участі в матчах у складі молодіжної команди). Рівень 

публічності такого гравця є, зазвичай, низьким, що не дасть змогу з 

використанням його імені залучити додаткових уболівальників на стадіони та 

отримати значні додаткові доходи від реклами та маркетингу на початку його 

кар’єри в новому клубі. Придбання прав реєстрації гравця віком понад 30 

років також має свої переваги і недоліки: його фізичний потенціал є значно 

нижчим, проте, це компенсується набутим досвідом. Головною перевагою, 

яка є вирішальною при отриманні клубом такого гравця, найчастіше є 

високий рівень публічності, що може бути передумовою збільшення 

кількості вболівальників та забезпечить можливість отримання вигідних 

рекламних контрактів.  

Для дослідження впливу чинників на вартість трансферного контракту 

будемо використовувати регресійну модель залежності одної (залежної) 

змінної від кількох змінних з лінійною функцією регресії. За результуючий 
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показник візьмемо трансферну вартість прав реєстрації гравців, а чинниками 

будуть показники продуктивності гравців, що здійснили перехід з клубу в 

клуб за міжнародними трансферними контрактами та характеристики клубів 

– продавців і покупців. Усього за період з 2011-2016 рр. за даними сайту 

transfermafkt.com, як було зазначено вище, українськими клубами було 

здійснено 118 міжнародних трансферних контрактів загальною вартістю 

634,46 млн євро [237].  

Функція регресії F(x) показує залежність середнього значення 

результуючого показника Y від визначених нами чинників прямого і 

непрямого впливу – фізичних характеристик гравців, продуктивності у 

залежності від позиції на полі та характеристик клубів – сторін трансферного 

контракту. Загальний вигляд парної і множинної лінійної регресії 

відображають у такому вигляді: 

 

 ; (3.2) 

  ; (3.3) 

де  – результуюча змінна;  – коефіцієнти чинників,  – вільний 
член рівняння регресії,  – неспостережувана випадкова величина,  – 
кількість чинників.  

 

Серед фізичних характеристик гравців значний вплив на ціну 

трансферу здійснює їхній вік. Кар’єра футболістів (крім воротарів), 

здебільшого, обмежується віком 18-35 рр. Автори Ф. Кармайкл та Д. Томас 

стверджують, що з віком гравця його продуктивність збільшується завдяки 

досвіду, проте швидкість зменшується [174], однак ціни трансферів суттєво 

знижуються. 

Нами були згруповані найдорожчі трансфери футболістів європейських 

клубів за віком гравців (додаток Е). З додатку Е видно, що кількість 

трансферів футболістів віком до 18 років є незначною, їхня вартість – від 2,5 

млн євро до 22 млн євро. Це зумовлено тим, що для молодих футболістів 

міжнародні трансфери заборонені Регламентом ФІФА зі статусу і трансферу 
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гравців та відповідним регламентом ФФУ (ст. 12) і можуть бути здійснені 

тільки у виняткових випадках за дотримання визначених регламентами умов 

[122, 221]. Ціни таких трансферів, як правило, невисокі через невизначеність 

щодо майбутньої продуктивності футболістів у професійній команді [217].  

Значно нижчими є ціни на трансфери гравців після 34 років – від 0,1 

млн євро до 5 млн євро (додаток Е). Головна причина цього – неможливість 

продажу клубами у майбутньому прав реєстрації цих гравців і отримання 

доходів від трансферної операції, що підвищує ризики окупності здійснених 

інвестицій. Віддача в цьому випадку може бути отримана тільки при високій 

продуктивності (результативності) гравців, збільшенні відвідуваності 

стадіонів під час матчів з їхньою участю та у випадках отримання інших 

вигод (рекламні контракти та ін.). Виняток становлять так звані «зіркові 

гравці» – володарі «Золотого м’яча», популярні серед уболівальників та мас-

медіа. Висока ціна трансферів «зіркових» футболістів зумовлюється, у 

більшій мірі, рівнем публічності, що привертає увагу до клубу й забезпечує 

можливість збільшити відвідуваність стадіонів під час матчів, отримати 

вигідні рекламні контракти та інші вигоди. 

Розрахуємо оптимальний вік переходу українських гравців у 

закордонні клуби за міжнародними трансферними контрактами із 

використанням даних порталу transfermafkt.com [237]. Залежність між віком 

гравців та цінами 118 міжнародних трансферів українських клубів у період 

2011-2016 рр. підтверджується діаграмою розсіювання, наведеною на рис. 

3.8.  

Трансфери гравців українських клубів на початку кар’єри у 

професійних змаганнях (до 20 років) є рідкісними і не вигідними для клубу – 

продавця прав реєстрацій – всього один контракт за мінімально вартістю 

(рис. 3.8). Із збільшенням віку футболістів зростає кількість контрактів та 

ціни переходу. 
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Рис. 3.8. Ціни міжнародних трансферів футболістів (118 од.) 

українських клубів (2011-2016 рр.) та вік гравців (складено автором за 

даними [237] ) 

Проте при наближенні до 30 річного віку футболістів зменшується й 

кількість трансферів і ціна передачі. Після 30-річного віку у досліджуваному 

періоді (6 років) не було зареєстрованого жодного переходу українських 

футболістів за трансферними контрактами у закордонні клуби. 

Взаємозумовленість цін міжнародних трансферів українських клубів та 

віку гравців відображена на рис. 3.9 і 3.10. 
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Рис. 3.9. Залежність цін міжнародних трансферів (118 од.) та віку 

гравців українських клубів за період 2011-2016 рр. (складено автором за 

даними [237]) 

Із рисунка 3.9. видно, що максимальний вплив віку на ціну 

трансферного контракту складає 8 млн євро, тоді як максимальна вартість 
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трансферу, здійсненого українськими клубами складає 50 млн євро [237]. Це 

показує, що вік гравця є не єдиним чинником, який визначає ціну трансферу. 

y = -0,0737x2 + 3,6695x - 39,694
R2 = 0,0081
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Рис. 3.10. Регресійна модель цін міжнародних трансферів та віку 

гравців українських клубів за період 2011-2016 рр. (118 од.) (складено 

автором за даними [237] ) 

 

Визначена нами на рис. 3.10 лінія тренду показує лінійну залежність 

цін трансферів від віку гравців. 

Для перевірки впливу віку гравців на ціни міжнародних трансферних 

контрактів використаємо модель: 

 

  2
210 ageaageaaprice t ; (3.4) 

де age – вік гравця, років і місяців; price – ціна трансферу, млн. євро, ε- 

випадкова складова. 

Застосування цієї моделі дозволяє визначити частку в структурі 

вартості трансферного контракту, яка формується, виходячи з віку гравця – 
2

210 ageaageaa  . Обсяг впливу інших чинників, включаючи похибку 

вимірювання, визначається стохастичним збуренням ε. Розрахунок 

параметрів моделі залежності ціни трансферу від віку футболістів проведемо 

за формулою 3.4 з використанням методу найменших квадратів (табл. 3.5). 

Для побудови нелінійної парної (або параболічної) регресійної моделі 

використаємо такі параметри: Y – ціна трансферу, age – вік гравця. 
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Таблиця 3.5 

Регресійна статистика аналізованих показників*  
Показники  Значення 
Коефіцієнт множинної регресії R 0,089822051 
R-квадрат (коефіцієнт детермінації) 0,008068001 
Скоригований R-квадрат -0,00918299 
Стандартна похибка 7,912877384 
 Кількість спостережень 118 

*Примітка. Розраховано автором за даними [237] за період 2011-2016 рр. 

За результатами проведених розрахунків видно, що залежність між 

результуючим показником та чинниками не досить тісна (R – квадрат 

0,0081), що свідчить про значний вплив на ціну трансферу інших показників 

(продуктивність, зріст, позиція гравців на полі, статус клубів продавців і 

покупців та ін.), які розглянемо нижче у цьому пункті роботи. Параметри 

моделі залежності ціни трансферу від віку гравців із деталізованими 

статистичними показниками представлено в таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Параметри моделі залежності ціни трансферу від віку гравців за 

методом найменших квадратів 

Змінні  
Коефі-
цієнт 

Стандартна 
похибка 

t-
статистика P-значення 

Нижні межі 
95% 

Верхні 
межі 95% 

Y -39,6941 48,50078 -0,81842 0,41480836 -135,76485 56,376551 
age 3,669497 4,036036 0,909184 0,36515474 -4,3251122 11,664107 
age2 -0,07374 0,083245 -0,88579 0,37758116 -0,2386298 0,0911551 

*Примітка. Розраховано автором за даними [237] за період 2011-2016 рр. 

 

За результатами розрахунків формуємо таку регресійну модель:  

 

 20737.06695.36941.39 ageageprice t ;  (3.5) 

Розрахуємо оптимальний вік футболіста, якому відповідає максимальне 

значення ціни трансферу. Так як необхідною умовою екстремуму функції є 

рівність її похідної нулю, одержуємо: 

 0



age
price ; 

(3.6) 
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Звідси: 

 ,6695.30737.02 

 age

age
price   

,06695.30737.02  age  

,6695.31474.0 age  

,
1474.0
6695.3

age  

.89.24age  

Таким чином, оптимальний вік гравців українських клубів, що 

максимізує вартість трансферного контракту становить 24,89 років, тобто 24 

роки і 11 місяців, що підтверджується проведеними нами розрахунками. За 

даними діаграм розсіювання (рис. 3.8, 3.10) найбільша кількість міжнародних 

трансферів гравців із найвищою ціною були здійснені українськими клубами 

у віці 24 роки 11 місяців ± 2 роки. Пропонуємо назвати розраховане нами 

значення показником вершини кар’єри футболіста. Цей показник ми будемо 

використовувати далі при проведенні факторного аналізу. 

За даними щорічного Порівняльного звіту з ліцензування клубів та 

фінансового «фейр-плей» за 2015 рік (УЄФА) найвищий середній вік гравців 

у чемпіонатах Росії і Туреччини складає 27,1 р., в Англії, Іспанії та Італії цей 

показник лише трохи менший – 26,9 р. У Франції гравці, в середньому, трохи 

молодші – 26,0 р., ще молодші – у Німеччині (25,4 р). Середній вік гравців 

української Прем’єр-ліги за даними УЄФА складає 25,7 років [179], що 

співпадає з результатами проведених нами розрахунків вершини кар’єри 

гравця. Розрахований нами показник вершини кар’єри гравця має важливе 

значення при проведенні далі регресійного аналізу впливу різних факторів 

характеристик гравців та клубів на ціну трансферу. Враховуючи показник 

вершини кар’єри, ми припускаємо, що у більшості випадків до настання віку 

22 роки 11 місяців гравець має відмінну фізичну форму, але недостатньо 

досвіду, а після настання віку 26 років 11 місяців продуктивність гравця 

знижується через погіршення фізичних параметрів. Тому різниця фактичного 
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віру гравця і віку поза межами розрахованого нами показника вершини 

кар’єри ±2 роки у наших моделях буде мати негативне значення. Для 

підтвердження цієї гіпотези нами були вибрані дані про ціни найдорожчих 

трансферів європейських клубів із систематизацією за віком гравців (додаток 

Е). 

Надалі в цьому дослідженні ми прагнемо виявити обсяг впливу 

показників продуктивності, фізичних характеристик гравців та статусу 

футбольних клубів до дати укладання трансферних контрактів на ціни 

трансферів. Для проведення регресійного аналізу нами були використані 

статистичні дані про українських гравців і клуби – сторони міжнародних 

трансферних контрактів за період 2011-2016 рр. за даними порталу 

transfermafkt.com [237]. Обсяг вибірки складає 118 контрактів 

придбання/продажу прав реєстрацій гравців. Включення показників 

попередніх періодів (до 2011 р.) вважаємо недоцільним через суттєву 

інфляцію цін міжнародних трансферів, що робить їх незіставними. Описова 

статистика досліджуваних показників наведена в табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Характеристика вимірників нематеріальних спортивних активів та 

статусу клубів-сторін за міжнародними трансферними контрактами  

українських клубів 2011-2016 рр.)* 

Змінні Середнє  
значення 

Стандартна 
похибка 

Міні-
мальне 
значення 

Макси-
мальне 
значення 

1 2 3 4 5 
Прямі вимірники нематеріальних спортивних активів  
Забиті гравцями голи 6,016949 6,309649 0 29 
Матчі з участю гравців 30,33898 10,41138 4 66 
Матчі за національну збірну 2,550847 3,61052 0 13 
Пропущені ігри через травми 1,262712 3,506838 0 20 
Вік гравців 24,4322 2,784201 18 30 
Зріст гравців 1,794576 0,0732009 1,65 1,99 
Ціна трансферу, млн євро 5,37678 7,876794 0,06 50 
Ринкова вартість, млн євро 4,732627 5,63527 0 32 
Непрямі вимірники нематеріальних спортивних активів  
Позиція на полі         
захисник 0,2457627 0,4323745 0 1 
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Продовження табл.3.7 
1 2 3 4 5 

півзахисник  0, 745763 0, 5014827 0 1 
нападник 0,2711864 0, 4464679 0 1 
воротар 0,0169492 0, 1296314 0 1 
Інші показники 
Громадянство України 0,0847458 0, 2796906 0 1 
Внутрішній трансфер 0,0847458 0, 2796906 0 1 
Характеристики клубів-покупців 
Позиція у лізі у попередньому сезоні  5,194915 4,637746 1 17 
Різниця забитих і пропущених голів 20,36441 24,65789 -35 64 
Нижчий дивізіон 0,059322 0, 2372338 0 1 
Підвищення в дивізіоні 0, 508475 0,220623 0 1 
Пониження в дивізіоні/ виключення 
зі змагань 

0,0254237 0, 1580795 0 1 

Зміна тренера в попередньому сезоні 0, 440678 0, 4985856 0 1 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 

0,6101695 0, 4897915 0 1 

Характеристики клубів-продавців 
Позиція у лізі у попередньому сезоні  4,974576 4,455788 1 18 
Різниця забитих і пропущених голів 19,17797 21,30392 -26 64 
Нижчий дивізіон 0,0508475 0, 220623 0 1 
Підвищення в дивізіоні 0,0338983 0, 1817391 0 1 
Пониження в дивізіоні/ виключення 
зі змагань 

0,0508475 0, 220623 0 1 

Зміна тренера в попередньому сезоні 0,5932203 0, 4933279 0 1 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 

0,6271186 0, 4856331 0 1 

*Примітка. Розраховано автором за даними інформаційного порталу 
transfermafkt.de про міжнародні трансфери українських клубів за період 2011-2016 рр.  
[237] 

 

Середня вартість прав реєстрації гравців українських футбольних 

клубів при переході в інші клуби за міжнародними трансферними 

контрактами (у період 2011-2016 рр.) склала 5,4 млн євро, мінімальна – 0,06 

млн євро і максимальна – 50 млн євро (табл. 3.7). Для забезпечення 

порівнюваності даних нами не розглядались недорогі міжнародні трансфери, 

тобто переходи гравців в інші клуби, сума за якими була менше 60 тис євро. 

Також вважаємо недоречним включення до вибірки безоплатних переходів (в 

т.ч. на правах оренди), бо метою нашого дослідження є встановлення впливу 

чинників на ціну передачі (отримання) прав реєстрацій футболістів.  
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Інформація про характеристики гравців нами була згрупована за 

впливом на ціни міжнародних трансферів. Важливими факторами впливу є 

прямі вимірники таланту (людських активів) – кількість голів, забитих у 

минулому сезоні та кількість матчів, у яких гравець був на полі – позитивно 

впливають на ціну трансферу, показник пропущених матчів через травми – 

негативно. Фізичні характеристики – вік і зріст, як уже зазначалось, можуть 

мати як позитивний, так і негативний вплив. Непрямими показниками 

характеристик НСА, які ми використовуємо в якості фіктивних змінних, є 

матчі за національну збірну, громадянство України, вид трансферу 

(внутрішній чи міжнародний), позиція на полі та ін. (табл. 3.7). 

Позиція гравця на полі може іноді мати вирішальне значення при 

прийнятті рішення про перехід в інший клуб за трансферним контрактом, 

оскільки клуб-покупець потребує гравця конкретного амплуа – воротаря, 

захисника, півзахисника чи нападника. Окремі футболісти є універсальними, 

можуть грати в кількох позиціях, робити удари по м’ячу лівою та правою 

ногою, що збільшує ціну трансферу. 

За результатами проведеного дослідження нами було встановлено, що 

найвагомішими показниками, які визначають статус клубів – сторін 

трансферних контрактів є кваліфікація на участь в континентальних 

змаганнях (єврокубках), різниця забитих і пропущених голів у попередньому 

сезоні, підвищення (пониження) у дивізіоні, виключення зі змагань, зміна 

головного тренера в минулому сезоні (додаток Ц). Для оцінки тісноти 

зв’язків між результуючим показником і чинниками спершу розрахуємо 

кореляційну матрицю. За результатами проведених розрахунків із 28 нами 

було обрано 16 показників, які мають суттєвий вплив на ціну міжнародного 

трансферу (додаток Ц). 

Провівши математичну обробку даних за методом найменших 

квадратів, отримаєм таку лінійну регресійну статистику (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Регресійна статистика аналізованих показників* 
Показники Значення 

Коефіцієнт множинної регресії R 0,629290249 
R-квадрат (коефіцієнт детермінації) 0,396006218 
Скоректований R-квадрат 0,300324035 
Стандартна похибка 6,588672986 
Кількість спостережень 118 

*Примітка. Розраховано автором за даними інформаційного порталу 
transfermafkt.de про міжнародні трансфери українських клубів за період 2011-2016 рр.  
[237, додаток Ц] 

 

З наведених результатів слідує, що залежність між результуючим 

показником та чинниками не досить тісна (R – квадрат 0,4). Це передбачає, 

що обрані нами чинники визначають ціну трансферу на 40%, і 60% – інші, які 

розглянемо нижче в цьому пункті роботи. Детальний аналіз впливу чинників 

на результуючий показник – ціну трансферу наведено в додатку Ш. 

Проведені розрахунки показали, що найбільший позитивний вплив на 

ціни міжнародних трансферних контрактів здійснюють такі характеристики 

продуктивності футболістів у попередніх сезонах (до дати укладення 

трансферних контрактів) – забиті гравцями голи (Р-значення – 0,037), різниця 

між забитими і пропущеними голами у матчах національних турнірів (Р-

значення для клубу-продавця складає 0,00028, для клубу-покупця – 0,049). 

Позитивними чинниками, які збільшують ціни трансферів є також матчі, 

проведені з участю гравців, їхній вік (23-26 років) та позиція півзахисника. 

Негативними чинниками, які зменшують ціну трансферу є пропущені ігри 

через травми, позиції нападника та захисника. Останні мають негативний 

вплив через меншу кількість укладених українськими клубами міжнародних 

трансферних контрактів для гравців вказаних амплуа.  

Характеристики клубів покупців і продавців у множинному 

регресійному аналізі також мають вплив на ціну трансферу, особливо позиція 

в національній лізі клубу-продавця. Чим вищий рейтинг клубу, тим більшу 

трансферну ціну він очікує отримати за передачу прав реєстрацій гравця. 
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Одночасно це має позитивний вплив на ціну трансферу для покупця. Якщо 

позиції клубів у національних лігах рівноважні, то вони можуть домовитись 

про ціну, яка буде вигідною для обох клубів. Перехід футболіста в клуб 

нижчої/вищої ліги передбачає втрату/премію для сторін контракту, тому 

вплив цього чинника є позитивним як для продавця, так і для покупця. Різний 

вплив на ціну трансферу для клубів має показник зміни головного тренера у 

попередньому сезоні. Для клубу-покупця це може бути загрозою зниження 

рейтингу в національній лізі у наступному сезоні та зменшення вигоди від 

трансферних контрактів, тоді як для покупця прав реєстрацій гравців такої 

загрози на дату здійснення трансферу немає, тому що на його статус зміна 

тренера в іншому клубі не вплине.  

Таким чином, нами було виявлено, що спортивні результати сезону, 

який передує даті передачі та фізичні характеристики гравців формують ціну 

трансферу на 40%, і решту 60% – інші чинники, які неможливо точно 

виміряти (рівень публічності гравців, «зірковий статус», уміння взаємодіяти з 

членами команди на полі, майстерність володіння м’ячем, успішні передачі 

м’ячів для забивання голів чи для уникнення їх забивання супротивником, 

здатність змінити хід гри в на користь своєї команди, швидкість, реакція, та 

ін.). Наявність перерахованих характеристик дає змогу отримати переможні 

результати матчів, залучити більшу кількість глядачів на трибуни, укласти 

вигідні для клубів рекламні контракти, збільшити продаж клубної символіки. 

Проте, як уже зазначалось, людські активи є більш складним об’єктом 

оцінювання порівняно з іншими нематеріальними активами. Прогноз 

майбутньої продуктивності, виходячи з попередньої діяльності, містить 

низку невизначеностей (травми, неможливість адаптації в новій команді 

через інший стиль гри, незнання мови, звичаїв країни тощо). Урахування 

можливих ризиків зниження майбутньої результативності футболіста в 

новому клубі зменшує ціну трансферу. 

З використанням умовних позначень за результатами проведених 

розрахунків (додаток Щ ) сформуємо таку регресійну модель: 
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714,1706,0212,0523,041,0045,2122,0238,0

092,2568,101,1171,0116,0176,0163,0302,0331,8




 

(3.7) 

де  – характеристики гравців, – характеристики клубів-покупців, 
 – характеристики клубів-продавців прав реєстрацій гравців. 

Побудована нами модель може бути використана для визначення 

вимірюваних показників фізичних характеристик, амплуа гравців та 

результативності матчів на ціни міжнародних трансферів. Зокрема, у 

середньому кількість забитих гравцем голів у попередньому сезоні збільшує 

ціну трансферу на 0,302 млн євро, кількість зіграних матчів – на 0,063 млн 

євро, кількість пропущених через травми матчів зменшує на 0,176 млн євро, 

наявність амплуа півзахисника збільшує вартість контракту на 1,568 млн 

євро, позиція нападника зменшує вартість контракту на 2,092 млн євро.  

Для порівняння нами було проведено багатофакторний множинний 

регресійний аналіз впливу чинників на ціни трансферів з урахуванням 

характеристик гравців та клубів-покупців (додаток Ю), за тою ж кількістю 

спостережень (118 міжнародних трансферних контрактів за період 2011-2016 

рр.), який засвідчує, що залежність між результуючим показником та 

чинниками не досить тісна (R-квадрат – 0,36). Результати множинного 

регресійного аналізу впливу чинників на ціну трансферу з урахуванням 

характеристик гравців та клубів-продавців за період 2011-2016 рр. засвідчує 

про суттєвіший вплив характеристик клубів-продавців на ціну трансферу (R 

– квадрат 0,39) (додаток Я).  

Отже, за результатами регресійного аналізу, проведеного за 

здійсненими українськими клубами міжнародними трансферними 

контрактами придбання-продажу прав реєстрацій гравців (2011-2016 рр.) з 

використанням регресійного аналізу можна зробити висновок, що 

позитивний вплив на ціну трансферу мають фізичні характеристики та 

продуктивність гравців (кількість зіграних матчів з участю гравця та забитих 

ним голів), вік гравця (оптимальний вік - 24 роки 11 міс.), позиція гравця на 

полі (півзахисник), причому кількість забитих гравцем голів, різниця голів 
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для футбольних клубів та позиція в лізі клубу-продавця є найбільш 

значущими показниками. Негативний вплив здійснюють пропущені ігри 

через травми, позиції захисника і нападника, вік більше та менше показника 

вершини кар’єри гравця. Серед досліджуваних характеристик клубів 

(продавців і покупців прав реєстрацій гравців) позитивний вплив 

спостерігається здебільшого за спортивними показниками – рейтингове місце 

в турнірній таблиці національної ліги, різниця між кількістю забитих і 

пропущених голів у національних турнірах та зміна головного тренера клубу-

покупця, що є передумовою отримання рівноважної ціни трансферного 

контракту як для клубу-покупця, так і клубу-продавця.  

 

 3.3.Аналіз ефективності спортивної діяльності футбольних клубів 

 

Аналіз ефективності діяльності комерційного підприємства передбачає 

визначення показників співвідношення отриманого кінцевого результату та 

спожитих ресурсів у грошовому вираженні, прибуткову діяльність та 

збільшення власного капіталу суб’єкта господарювання. Одночасно 

проводиться аналіз ефективності використання ресурсів із визначенням таких 

показників, як фондоємність, фондовіддача, матеріалоємність, прибутковість 

активів і власного капіталу та ін. Проте ефективна діяльність футбольних 

клубів не характеризуються максимумом отриманого прибутку від 

проведення спортивної діяльності, а показниками рівня ліги, в якій клуб бере 

участь у змаганнях – Прем’єр-ліга, перша чи друга ліга та за рейтингом у лізі. 

Проведені нами вище у цій дисертації дослідження також дозволили 

встановити прямий зв'язок між спортивними успіхами клубу, його доходами 

та вартістю нематеріальних спортивних активів.  

Проведення аналізу спортивної ефективності у командних видах 

спорту, до яких відноситься футбол, має свої особливості, оскільки 

продуктивність команди залежить від злагодженої взаємодії усіх членів і 

виявляється під час проведення змагань з іншими учасниками ліги, результат 
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яких непередбачуваний. Ефективною в цьому випадку буде та команда, яка 

отримала найбільше перемог, має найбільше очок і займає найвище місце в 

рейтингу відповідної професійної ліги. За результатами кожного сезону 

української Прем’єр-ліги дві команди з найменшою кількістю очок 

переходять у Першу лігу, натомість найкращі з Першої ліги – до Прем’єр-

ліги. Тобто спортивна ефективність кожної команди визначається не 

автономно, а у порівнянні з іншими супротивниками відповідної ліги й 

залежить від них. Використання кореляційно-регресійного аналізу чи 

подібних параметричних методів виявлення ефективності дасть змогу 

визначити тільки середню ефективність виробничої функції команд, а не 

найвищу, виявити відхилення відносно середнього значення, а не 

максимального.  

Тому для проведення аналізу спортивної діяльності футбольних клубів 

ліги доцільно застосовувати непараметричні методи, до яких, зокрема, 

відносять метод аналізу середовища функціонування – DEA (data 

envelopment analysis), який ми пропонуємо використовувати для визначення 

ефективності футбольних команд, виходячи з їхньої результативності 

протягом футбольного сезону з урахуванням її впливу на ринкову вартість 

нематеріальних спортивних активів. 

На погляд О.В. Криворучкіної, критеріями ефективності у методиці 

DEA є досягнення оптимуму Парето, що визначається максимально 

можливим обсягом виробництва продукції за існуючого технологічного рівня 

та ресурсного забезпечення. Застосування інструментарію DEA дозволяє 

визначити агрегований показник ефективності для кожного досліджуваного 

об’єкта в рамках використання ринкових входів до ринкових виходів, 

враховувати вплив зовнішнього середовища, не обмежуватися 

функціональною формою залежності між входами і виходами, 

ідентифікувати пріоритетні напрями зростання продуктивності та оцінити 

необхідні зміни ринкових входів до ринкових виходів, які б дали змогу 

вивести об’єкт на межу ефективності [48, с. 52], 
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Застосування методології DEA вперше було запропоноване М. 

Фаррелом (1957) для аналізу ефективності сільського господарства США у 

порівнянні з іншими країнами у вигляді спрощеної моделі – один вхід – один 

вихід [190, с. 253-281]. Надалі метод був удосконалений А. Чарнесом, В. 

Купером і Е. Родесом, внесок яких у методологію DEA полягає у 

використанні багатьох вхідних і вихідних змінних при постійній віддачі від 

масштабу, що дозволило визначити – ефективна чи неефективна бізнес-

одиниця за вибраними для аналізу змінними у порівнянні з оптимальною та 

визначити межу неефективності. Оцінювання отриманих результатів 

здійснюється для одиниці, що приймає рішення (DMU) у координатах від 0 

до 1. Діагностика резервів зростання результативності передбачає пошук 

альтернативних варіантів максимізації показника ефективності до 1 [177, с. 

429-430].  

Алгоритм розрахунку передбачає вирішення задач оптимізації: 

 

 

 

  

 

(3.8) 

  

 

(3.9) 

 

за умов: 

 

 

де  – показник ефективності досліджуваної DMU; n – кількість 

досліджуваних DMU; r – кількість ринкових входів; s – кількість ринкових 

виходів;  – значення i-го ринкового входу досліджуваної DMU;  – вираз 

j-го ринкового виходу досліджуваної DMU;  – вираз i-го вхідного 

чинника m-ї DMU в інтервалі i=1, …, r і m=1, …, n;  – вираз j-го 
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вихідного параметра m-ї DMU з j = 1, …, r та m=1, …, n; i – вагомість 

ринкового входу i з i=1, …, r;  – вагомість ринкового виходу j з j =1, …, s. 

Вимірювання ефективності у моделі А. Чарнеса, В. Купера і Е. Родеса 

для DMU відбувається за допомогою оптимального зваженого 

співвідношення між задіяними вхідними і вихідними параметрами, що, за 

існування такої можливості, отримує максимально можливе значення  [177, 

с. 430-432]. Недоліком цієї моделі є постійний ефект масштабу (CRS), що не 

дозволяє визначити оптимальний розмір DMU, при якому її діяльність буде 

найбільш ефективною. Тому надалі удосконалення DEA-аналізу 

здійснювалось у напрямку використання змінного ефекту масштабу (VRS) 

цими ж авторами – А. Чарнесом і В. Купером разом з Р. Банкером. У 1984 

році ними розроблена модель DEA, що передбачає розширення можливостей 

методу за рахунок застосування змінного ефекту масштабу (VRS). Унаслідок 

цього з’явилась можливість виявити вплив ефекту масштабу DMU на її 

ефективність (крім інших обраних змінних) і порівняти з оптимальною DMU 

за розміром [163, с. 1078-1092].  

Авторка І.М. Гарсія-Санчес вважає, що використання в DEA-аналізі 

VRS дає змогу визначити технічну ефективність, яка показує взаємозв’язок 

між задіяними (використовуваними) ресурсами і отриманими результатами. 

Технічна ефективність, у свою чергу, поділяється на чисту технічну 

ефективність та ефективність масштабу. Чиста технічна ефективність, на 

погляд акторки, пов’язана суто з технічною концепцією, що передбачає 

використання ресурсів для отримання продукту. Ефективність масштабу 

показує наявність або відсутність залежності виробничої функції від зміни 

масштабу – збільшення чи зменшення розміру DMU [194, с. 26]. 

 Математичне подання змінного ефекту масштабу може бути здійснене 

при додаванні нової змінної  до цільової функції вихідної моделі [163, с. 

1078-1079]: 
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 (3.9) 

де 

  
 

 

 

 

 (3.10) 

де  – ефект масштабу: якщо  < 0 – віддача масштабу спадна; якщо, > 0 

– віддача масштабу зростаюча, якщо  = 0 – віддача масштабу постійна. 

Управління продуктивністю підприємства передбачає реалізацію 

альтернативних підходів: збільшення обсягу реалізованої продукції у разі 

незмінного обсягу витрачених ресурсів; зменшення витрат ресурсів за 

незмінного обсягу реалізованої продукції; забезпечення умов 

випереджувального зростання обсягів реалізованої продукції над темпами 

зростання витрат ресурсів. Застосування інструментарію аналізу середовища 

функціонування дозволяє вирішити зазначені управлінські завдання. Для 

цього використовуються різні моделі DEA. У рамках першої моделі, різновид 

якої дістав назву «вихід-орієнтованої» (output-oriented model) цільова функція 

спрямована на пропорційне підвищення ринкових виходів досліджуваної 

DMU до меж ефективності. Особливістю другої, «вхід-орієнтованої» моделі 

(input-oriented model) є пропорційне зменшення ринкових входів DMU до 

меж ефективності. Третя модель є неорієнтованою або сумарною (ADD) [163, 

с. 1081-1088].  

Використання DEA для аналізу ефективності футбольних команд є 

можливим з позиції порівнюваності. За дослідженням І.М. Гарсії-Санчес, усі 

команди використовують подібні технології для проведення підготовки 

гравців (фізична підготовка, тактичні дії, застосування стратегій) та під час 

проведення матчів – атакувальні та захисні дії [194, 24]. Позитивним 

результатом атакувальних дій буде забивання більшої кількості м’ячів у 
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ворота суперника під час матчів, захисних – зведення до мінімуму кількості 

забитих голів. Використання DEA в цьому випадку дає змогу оцінити 

ефективність (неефективність) команд під час проведення футбольних 

матчів, виходячи з дій гравців, відмінної фізичної форми і вибраної стратегії 

гри, а також визначити, як далеко знаходиться команда від межі ефективності 

та за рахунок яких чинників для подальшого впливу на них. 

Для проведення аналізу DEA нами були обрані 14 команд української 

Прем’єр-ліги (DMU) (табл. 3.9), показники продуктивності та рейтинг яких у 

лізі визначено станом на кінець сезону 2015-2016 рр. 

Таблиця 3.9 

Показники ефективності і рейтинг команд УПЛ 
(сезон 2015-2016 рр.)* 

Найменування 
футбольних 
клубів 

Показники ефективності 
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 «Динамо» 70 57 11 69 1 2 156248 35 131330000 
 «Шахтар» 63 79 25 60 3 3 55713 35 140700000 
 «Дніпро» 53 53 22 48 5 5 122111 41 75 780 000 
 «Зоря» 48 51 26 42 6 6 26500 34 20 500 000 
 «Ворскла» 42 35 26 33 9 6 66149 30 18 150 000 
 «Олександрія» 38 30 29 30 8 8 52914 48 7 680 000 
 «Карпати» 30 29 37 24 6 12 64695 32 13 750 000 
 «Сталь» 29 25 31 21 8 11 24083 33 11 100 000 
 «Олімпік» 25 25 35 18 7 13 9535 34 9 930 000 
 «Металіст» 24 22 46 15 9 12 82725 34 16 500 000 
 «Чорноморець 22 23 39 12 10 12 90982 36 8 630 000 
 «Волинь» 20 36 36 30 8 8 55765 30 13 200 000 
 «Говерла» 7 16 45 9 7 16 25294 29 6 100 000 
 «Металург» 3 7 80 0 3 23 28760 32 5 130 000  
Всього х х х х х х 861474 483 478480000 

*Примітка. Складено автором за даними [237]  

У якості вхідних факторів позитивного впливу визначено кількість 

забитих голів, виграних матчів і отриманих нічийних результатів у зіграних 

матчах УПЛ за сезон 2015-2016 рр. Негативними факторами впливу були 

обрані кількість пропущених голів і отриманих поразок за той же період. 
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Вихідними чинниками у нашому дослідженні були визначені кількість 

уболівальників, які відвідали матчі УПЛ у сезоні 2015-2016 рр. і ринкова 

вартість команд клубів (за даними інформаційного порталу 

transfermafkt.com.). Ефект масштабу нами враховувався, виходячи з кількості 

гравців, зареєстрованих за кожним клубом УПЛ у сезоні 2015-2016 рр. (табл. 

3.9). У якості DMU обрано футбольні клуби української Прем’єр-ліги 

Розрахунки було проведено з використанням програми «DEA-frontier».  

 На першому етапі дослідження нами було визначено вплив позитивних 

факторів продуктивності (результативності зіграних матчів) футбольних 

клубів на відвідування уболівальниками стадіонів з урахуванням змінного 

ефекту від масштабу – кількості гравців клубу (табл. 3.9). Як уже було 

обґрунтовано раніше у цій роботі, результати спортивної діяльності клубів 

(табл. 3.10) впливають на їхній статус, отримані доходи та вартість 

нематеріальних спортивних активів. 

Таблиця 3.10 

DEA аналіз ефективності спортивної діяльності  
 футбольних клубів УПЛ (сезон 2015-2016 рр.) 

(вплив позитивних чинників і ефекту масштабу)* 
Рейтинг 
клубу в 

УПЛ 

Назва футбольного клубу 
(DMU) 

Ефективність з 
урахуванням 

масштабу 

Сукупний 
вплив 

позитивних 
чинників 

 
1  «Динамо» 1,00000 1,000 
2  «Шахтар» 0,92803 0,213 
3  «Дніпро» 0,88811 0,554 
4  «Зоря» 0,88961 0,584 
5  «Ворскла» 1,00000 1,000 
6 «Олександрія» 0,65641 0,136 
7  «Карпати» 0,97703 0,228 
8  «Сталь» 0,87879 1,000 
9  «Олімпік» 0,87261 0,777 

10  «Металіст» 1,00000 1,000 
11  «Чорноморець» 1,00000 1,000 
12  «Волинь» 0,99549 0,043 
13  «Говерла» 1,00000 1,000 
14  «Металург»             1,00000 1,000 

*Примітка. Розраховано автором за даними табл. 3.9 
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Проведений аналіз (табл. 3.10) засвідчує, що абсолютно ефективними 

за сукупним впливом вхідних позитивних факторів з точки зору вихідного 

фактора – відвідування матчів уболівальниками – є такі DMU – ФК 

«Динамо», ФК «Ворскла», ФК «Металіст», ФК «Сталь», ФК «Чорноморець», 

ФК «Говерла» і ФК «Металург», незважаючи на низький двох рейтинг 

останніх в УПЛ в досліджуваному сезоні. Обраний масштаб – кількість 

зареєстрованих за клубами гравців – впливає на показники ефективності 

клубів.  

Так, ФК «Сталь», що є абсолютно ефективною (коефіцієнт дорівнює 1) 

за кількістю забитих голів, виграних матчів УПЛ та отриманих нічийних 

результатів у сезоні 2015-2016 рр. неефективна за вихідним фактором з 

урахуванням VRS, про що свідчить отримане після коригувань на масштаб 

значення коефіцієнта – 0,87879. Це означає, що для отримання використаних 

нами вхідних чинників зареєстрованої кількості гравців (33) є занадто багато. 

Ефективними з урахуванням VRS залишаються ФК «Динамо», ФК 

«Ворскла», ФК «Металіст», ФК «Чорноморець», ФК «Говерла» і ФК 

«Металург».  

Збільшення відвідування вболівальниками стадіонів (за винятком ФК 

«Шахтар» і ФК «Олімпік», які проводять матчі не на своїх стадіонах через 

збройний конфлікт) перераховані клуби можуть, досягти за рахунок 

збільшення кількості забитих голів в турнірі та зменшення нічийних 

результатів матчів. Решту з наведених у табл. 3.10 команд Прем’єр-ліги є 

неефективними за кількістю вболівальників, які відвідали стадіони під час 

матчів, оскільки визначені нами значення коефіцієнтів для них менші за 1.

 Далі нами було досліджено вплив позитивних факторів – кількості 

забитих голів (1), виграних матчів (2) і отриманих нічийних результатів (3) на 

ринкову вартість НСА футбольних клубів УПЛ у сезоні 2015-2016 рр. з 

урахуванням ефекту масштабу – кількості усіх зареєстрованих за клубами 

гравців (табл. 3.11).  
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Із проведеного у табл. 3.11 аналізу впливу ефективності спортивної 

діяльності на ринкову вартість нематеріальних спортивних активів видно 

найбільший вплив фактора 1 – кількості забитих голів командами УПЛ. 

Таблиця 3.11 

Показники позитивного впливу на ринкову вартість 

нематеріальних спортивних активів* 
Рейтинг 
клубу в 

УПЛ 

Назва 
футбольного 

 клубу 

Ефективність 
з 

урахуванням 
масштабу 

Сукупний 
вплив 

позитивних 
факторів 

 

Фактор  
1 

Фактор 
2 

Фактор 
3 

1  «Динамо» 1,00000 1,000    
2  «Шахтар» 1,00000 1,000    
3  «Дніпро» 0,79540 0,307 0,233 0,336 0,124 
4  «Зоря» 0,89416 0,117 0,650 0,234  
5  «Ворскла» 0,98457 0,090 0,910   
6 «Олександрія» 0,63471 0,016 0,527 0,456  
7  «Карпати» 0,94094 0,063 0,693 0,244  
8  «Сталь» 0,88554 0,037 0,963   
9  «Олімпік» 0,87383 0,032 0,795 0,173  

10  «Металіст» 0,87349 0,060 0,022 0,849 0,069 
11  «Чорноморець» 0,81092 0,019 0,955 0,026  
12  «Волинь» 0,97722 0,053 0,947   
13  «Говерла» 1,00000 1,000    
14  «Металург» 1,00000 1,000    

* Примітка. Розраховано автором за даними табл. 3.9 

 

Кількість отриманих перемог впливає на вартість НСА у ФК «Дніпро», 

ФК «Зоря», ФК «Олександрія», ФК «Карпати», ФК «Олімпік», ФК 

«Металіст», ФК «Чорноморець» і отриманих нічийних результатів на 

обраний вихідний фактор – тільки у ФК «Дніпро» та у ФК «Металіст». Із 

результатів проведеного аналізу видно вплив ефекту масштабу, що, однак не 

змінює переліку найбільш ефективних клубів, показник ефективності яких 

складає 1 – ФК «Динамо», ФК «Шахтар», ФК «Говерла» та ФК «Металург». 

Останні 2 клуби займають найнижчі місця в турнірній таблиці через низьку 

спортивну ефективність, яка виправдовує невисоку, порівняно з іншими 

командами, вартість НСА – у ФК «Металург» - 6 100 000 євро, ФК «Говерла» 

- 5 130 000 євро.  
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Проведене з урахуванням результатів розрахунків дослідження 

засвідчує, що абсолютно ефективними за спортивними результатами є, у 

порівнянні з іншими командами УПЛ, ФК «Динамо» та ФК «Шахтар», які 

займають перші місця в рейтингу в сезоні 2015-2016 рр., що підтверджує 

достовірність отриманих результатів аналізу. Висока ефективність за 

вихідним показником – вартість НСА ФК «Металург» та ФК «Говерла» 

пояснюється низькими початковими даними щодо рейтингу в УПЛ за 

спортивними показниками. Команди вичерпали усі резерви для покращення 

спортивних результатів і тому в кінці сезону 2015-2016 рр. вибули з 

української Прем’єр-ліги. 

Отже, ефективність роботи футбольного клубу визначається якістю 

гри, яка характеризується конкурентною боротьбою в кожному матчі та 

невизначеністю його результатів. Рейтинг українських футбольних клубів 

Прем’єр-ліги визначається УПЛ за спортивними результатами, з яких нами 

для проведення DEA-аналізу були обрані найбільш вагомі (у якості вхідних 

змінних) – кількість забитих голів, переможних матчів і отриманих нічийних 

результатів у сезоні 2015-2016 рр. Проведений з використанням програми 

«DEA-frontier» аналіз за обраними факторами показує їхній значний вплив на 

відвідування вболівальниками стадіонів під час матчів та на вартість 

нематеріальних спортивних активів, які були нами вибрані у якості вихідних 

показників. Результати проведеного аналізу за обраними вхідними 

факторами були скориговані на ефект масштабу, який, як показали проведені 

нами розрахунки, впливає на отримані результати ефективності спортивної 

діяльності за вихідними показниками (табл. 3.10, табл. 3.11). 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Урахування обмежень, які накладаються лігами і вимогами 

фінансового «фейр-плей» та потреб клубів у кількості реєстрацій гравців у 

залежності від вибраної стратегії (утримання статусу, отримання 
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максимальної продуктивності, максимізація доходів) забезпечило можливість 

розробки методики аналізу нематеріальних спортивних активів, яка враховує 

двоїстий характер об’єктів – нематеріальні спортивні активи і трудові 

ресурси: аналіз забезпечення футбольним клубом трудовими ресурсами – 

футболістами, доцільності придбання прав реєстрацій гравців на 

трансферному ринку та цін трансферів, ефективність використання 

нематеріальних спортивних активів. 

2. Основним інформаційним джерелом для аналізу є фінансова 

звітність, доповнена відповідними показниками для відображення 

нематеріальних спортивних активів, зокрема шляхом додавання до звіту про 

фінансові результати (звіту про сукупний дохід) додаткових рядків – 2125 

«Дохід від припинення прав реєстрацій гравців» та 2185 «Витрати на 

припинення прав реєстрацій гравців», запропоноване розкриття у примітках 

до річної фінансової звітності для клубів, що використовують вимоги МСФЗ 

та розроблені регістри внутрішньогосподарського обліку: права реєстрацій 

гравців футбольного клубу, витрати футбольного клубу на утримання 

нематеріальних спортивних активів. Для клубів, що складають звітність за 

вимогами П(С)БО відображення прав реєстрацій гравців пропонуємо 

здійснювати у вільному рядку 060 «Нематеріальні спортивні активи» таблиці 

1 «Нематеріальні активи». Відображення отриманих клубом безкоштовно 

прав реєстрацій пропонуємо відображати в додатковому рядку 086 

«Отримані права реєстрацій гравців», отримані права реєстрації гравців на 

правах операційної оренди – у рядку 087 «Отримані в операційну оренду 

права реєстрацій гравців», як розшифрування до рядка 060 «Нематеріальні 

спортивні активи». 

3. Досліджено рівень конкурентності трансферного ринку для 

встановлення можливості формування справедливої ціни трансферного 

контракту за вимогами МСФЗ та встановлено її частково ринковий характер 

через унікальність об’єктів прав реєстрацій гравців, непрогнозованість їхньої 

поведінки в майбутньому, вплив на ціну статусу клубів та процесу 
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переговорів. Сформовано моделі укладання трансферних контрактів для 

покупців і продавців прав реєстрацій гравців для досягнення рівноваги у 

переговорах і отримання максимальної корисності сторонами контракту. 

Враховуючи сучасні вимоги до управління вартістю НСА, встановлені 

вимогами УЄФА, розроблено матрицю аналізу для прийняття рішень щодо 

визначення потреб футбольних клубів у придбанні прав реєстрацій гравців, 

уточнено основні чинники укладання трансферних контрактів зацікавленими 

клубами (рис. 5). 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.  

4. Застосування моделі регресійного аналізу дає змогу сформувати 

математичну модель впливу чинників на формування цін 118 міжнародних 

трансферних контрактів, укладених українськими клубами за період 2011-

2016 рр., які включають такі групи: фізичні характеристики гравців, 

продуктивність, позиції на полі, травми, участь у матчах національної збірної 

та характеристики клубів-сторін, що визначають їхній статус. Для 

врахування впливу на ціну трансферу віку футболістів у моделі 

запропоновано визначати показник вершини кар’єри гравця, який 

розраховується за методом найменших квадратів на основі цін фактично 

укладених українськими клубами міжнародних трансферних контрактів. 

Після досягнення визначеної вершини кар’єри вік стає негативним чинником 

трансферної ціни. 

5. Для оцінки спортивної ефективності футбольних команд, яку 

складно спрогнозувати через невизначеність результатів матчів ліги, 

пропонуємо здійснювати її у порівнянні з іншими командами ліги з 

використанням непараметричного методу аналізу середовища 
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функціонування DEA, використання якого дало змогу визначити рейтинг 

ефективності клубів УПЛ у сезоні 2015-2016 рр. за обраними вихідними 

факторами впливу, забезпечило можливість виявлення найбільш ефективних 

за спортивною діяльністю команд з урахуванням впливу на вихідні 

показники – відвідування вболівальниками стадіонів під час матчів та 

ринкову вартість нематеріальних спортивних активів з урахуванням ефекту 

змінного масштабу. 

Основні результати дослідження даного розділу відображені у 

наукових працях автора [68, 72, 74, 214]. 
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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 

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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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гравця дав змогу розрахувати його оптимальний вік для укладання 

футбольними клубами трансферних контрактів. 
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Додаток А 
 

Найуспішніші українські стартапи* 
 

Назва  стартапу Опис Залучені інвестиції 

«Ajax Systems» 

пристій спрямований на безпеку 
будинку,  пропонує повноцінну 
"розумну" систему безпеки та 
датчиків для дому 

Сума інвестицій, 
залучених зі сторони 

«Branto» 
пристрій управління «розумним 
будинком» 

Загальна сума інвестицій 
не розголошується, 
перший транш від 
українського фонду 
SMRK склав близько 1 
млн дол 

«Kwambio» 

онлайн-платформа, на яку дизайнери 
можуть завантажувати свої 3D-
проекти, а користувачі міняти їх 
зовнішній вигляд на свій смак і 
роздруковувати на своїх пристроях 

Не розголошується 

«Coursmos» 

 платформа для невеликих онлайн-
курсів, більшість з яких є 
безкоштовні; зареєстровано більше 
900 тис студентів і 7 тис викладачів і 
є  найбільшою у світі платформою за 
кількістю та асортиментом онлайн-
курсів 

600 тис дол 

QROK 

прилад для  навігації у приміщеннях, 
де неможливий прийом сигналів 
супутників GPS, зокрема в тунелях, 
всередині будівель, бізнес-центрів, 
паркінгів і торгових центрів. Для 
навігації в додаткух QROK 
використовуються датчики, які 
встановлюються в приміщенні. 
Отримали ліцензію на використання 
геолокаційних технологій Google 

600 тис дол 

«Augmented Pixels» технологія доповненої реальності 500 тис дол 
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Назва  стартапу Опис Залучені інвестиції 

«Settle» 
сервіс мобільних замовлень в 
ресторанах 

1 млн дол від 
каліфорнійського фонду й 
інвесторів The Hive и 
Steltec Capital 

«Clickky» 
аплікація  для просування мобільних 
додатків 

Сума інвестицій не 
розголошується, проте 
відомо, що сама 
інвестиція є частиною 
раунду на $ 1,5 млн 

TRData 
доступ трейдерам до ринкових даних 
в реальному часі 1,3 млн дол 

*Примітка. Cкладено автором на основі інтернет-ресурсів [157] 
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Додаток Б 

 

 

Рис. В.1. Структура інтелектуального капіталу в моделі «Skandia Value 

Scheme» Л. Едвінсона (сформовано автором на основі джерела [156]) 
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Додаток В 
 

Структурні складові інтелектуального капіталу* 
Автори Складові інтелектуального капіталу 

Е. Брукінг [13] Ринковий, людський, інфраструктурний,  

Т. А. Стюарт [228] Структурний, відносин, людський 

Л. Едвінссон, М. Мелоун  [156] Структурний, людський 

Л. В. Нападовська [93]  Організаційний, людський , ринковий 

Б.  Лев [207] Організаційний, людський, технологічний 

С.Ф. Легенчук [56] Людський, структурний та клієнтський 

В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко [151]  Людський, організаційний, інформаційний, 

споживчий (клієнтський) капітал 

А. Бунфур, Л. Едвінсон [167] Людський, структурний, клієнтський 
        *Примітка. Систематизовано автором на основі аналізу джерел  
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Додаток Г 
 

 

Рис. Г.1. Інвестиції в людський капітал (розроблено автором) 
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Додаток Д 

Суттєві умови контракту (строкового трудового договору) між 

професійним футбольним клубом та футболістом-професіоналом* 
Умови Інтерпретація Застереження та обмеження 

1 2 3 
Сторони 
договору 

Професійний футбольний клуб та 
футболіст-професіонал 

Батьки (опікуни), якщо футболіст 
неповнолітній 

Предмет 
договору 

Виникають трудові правовідносини, 
взаємні права та обов’язки між 
футболістом-професіоналом і 
клубом, в тому числі вимоги щодо 
організації підготовки, тренувань та 
участі в змаганнях футболіста-
професіонала, строк взаємовідносин 
сторін в межах контракту та інші 
питання. 

1. Неможливість укладення 
додаткових договорів, які 
регулюють трудові відносини між 
сторонами (крім додаткових угод, 
що є невід’ємною частиною 
контракту) 
2. Дотримання трудового 
законодавства України та Конвенції 
Міжнародної організації праці з 
питань працевлаштування 
неповнолітніх. 

Загальні 
положення 

Клуб є основним місцем роботи 
(тренування, участі у змаганнях, 
підвищення професійної 
майстерності) 
 

Футболіст не може вступати в 
трудові відносини або наміри про 
них з іншими ФК без письмової 
згоди клубу за винятком періоду 
після шести місяців до завершення 
контракту 

Футболіст при виконанні своїх 
професійних обов’язків 
підпорядковується керівництву і 
тренерам клубу, які діють за 
вимогами Статуту клубу , ФФУ, 
УЕФА та ФІФА 

Умови, які погіршують становище 
футболіста, суперечать вимогам до 
стандартного контракту, 
затвердженого ФФУ є недійсними 

Іміджеві права футболіст 
використовує особисто або клуб у 
складі команди 

За умовами договору 

Права та 
обов’язки 
футболіста 

Дотримуватись внутрішніх правил 
клубу щодо діяльності та правил гри 
у футбол, брати участь у матчах та 
навчально-тренувальному процесі, 
підвищувати спортивну майстерність, 
підтримувати імідж клубу та 
виконувати вимоги щодо 
конфіденційності 

Утримуватись від дій, які 
заважають футболістові та іншим 
гравцям при виконанні трудових 
обов’язків, негативно впливають на 
імідж клубу, розкривають 
інформацію про доходи, 
перспективи розвитку клубу, 
тренувальний та ігровий процес  
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Закінчення додатку Д 
1 2 3 

 Дотримуватись здорового способу 
життя, умов договорів страхування 
життя і здоров’я  

Заборона вживати алкоголь і 
тютюн, психотропні і наркотичні 
речовини без спеціального 
медичного призначення і дозволу 
лікаря футбольної команди клубу 

Права та 
обов’язки 
клубу 

Зареєструвати футболіста протягом 7 
днів від дати укладання контракту у 
відповідній лізі/асоціації чи 
організації, яка проводить змагання 

Незалежно від внесення до 
заявкового листа клубу в поточному 
спортивному сезоні 

Надавати можливість футболістові 
реалізувати професійні якості, 
дотримуватись трудового 
законодавства України, забезпечити 
умови для повноцінної підготовки до 
змагань 

За умовами контракту 

Забезпечувати покриття витрат на 
екіпірування, проїзд, проживання і 
харчування в періоди тренувань та 
змагань, медичне обслуговування 
(діагностика, лікування, забезпечення 
медикаментами та вітамінами), 
здійснювати страхування життя і 
здоров’я  

За умовами контракту 

Здійснювати усі необхідні заходи, 
передбачені законодавством України 
та Регламентами ФІФА та ФФУ зі 
статусу і трансферу футболістів, при 
переході футболіста до іншого клубу 

Відповідно до Регламентів ФФУ та 
ФІФА 

Оплата 
праці, час 
відпочинку 
і 
соціально-
побутове 
забезпечен
ня 
 

Своєчасна виплата заробітної плати 
та інших фінансових переваг (бонуси, 
премії, винагороди за набутий досвід, 
міжнародні виступи та ін..) ,  

За умовами контракту, Положення 
про преміювання та депреміювання 
(додаток до контракту) 

Строк дії, 
зміна та 
припиненн
я дії 
Контракту 

Контракт укладається на період, 
визначений згодою сторін на період 
не більше 5 років, з молодими 
гравцями – не більше 3-х років 

Контракт може бути достроково 
розірваний за вимогами 
законодавства України та 
регламентних і статутних норм 
ФФУ, УЄФА і ФІФА 

*Примітка. Складено автором на основі аналізу джерела [122] 
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Додаток Е 
 

Найдорожчі трансфери футболістів європейських клубів за віком 

гравців (2001-2017 рр., млн євро)* 

№ 
з/п Вік  Гравці Клуб-продавець Клуб-покупець Рік 

Сума, 
млн 
євро 

1 2 3 4 5 6 7 

Вік 14-17 років 

1 14 Шеї Оджо 
«Мілтон Кінз 
Донз» Мілтон 

Кінз 
«Ліверпуль» 2011 2,5 

2 15 Фран Меріда «Барселона» «Арсенал» 2005 3,2 

3 16 Тео Уолкотт «Саутгемптон» «Арсенал» 2006 10,5 

4 17 Алешандре Пату «Інтернасьйонал
ь» Порту-Алегрі «Мілан» 2007 22 

Вік 18-26 років 

5 18 Люк Шоу «Саутгемптон» «Манчестер 
Юнайтед» 2014 37,5 

6 19 Антоні Марсьяль «Монако»  «Манчестер 
Юнайтед» 2015 60 

7 20 Рахім Стерлінг «Ліверпуль»   «Манчестер 
Сіті» 2015 62,5 

8 21 Неймар «Сантос» Сан-
Паулу «Барселона» 2013 88,2 

9 22 Джон Стоунс «Евертон» 
Ліверпуль  

 «Манчестер 
Сіті» 2016 55,6 

10 23 Поль Поґба «Ювентус» 
Турин 

«Манчестер 
Юнайтед» 2016 105 

11 24 Ґарет Бейл «Тоттенхем 
Хотспур»  «Реал» Мадрид  2013 101 

12 25 Оскар «Челсі» 

«Шанхай 
Інтернешинл 
Порт Груп» 

Шанхай 

2017 60 

13 26 Анхель Ді Марія «Реал» Мадрид  «Манчестер 
Юнайтед» 2014 75 
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Закінчення додатку Е 
1 2 3 4 5 6 7 

Вік 27-33 роки 

14 27 Луїс Суарез «Ліверпуль»  «Барселона» 2014 81,72 

15 28 Гонсало Іґуаїн «Наполі» 
Неаполь 

«Ювентус» 
Турин 2016 90 

16 29 Зінедін Зідан «Ювентус» 
Турин «Реал» Мадрид  2001 73.5 

17 30 Самуель Ето’о «Інтернаціонале» 
Мілан  

«Анжи» 
Махачкала 2011 27 

18 31 Габріель Батістута «Фіорентина» 
Флоренція «Рома» Рим 2000 32,5 

19 32 Шей Ґівен 
(голкіпер) 

«Ньюкасл 
Юнайтед»  

 «Манчестер 
Сіті» 2009 9 

20 33 Клаудіо Браво 
(голкіпер) «Барселона»  «Манчестер 

Сіті» 2016 18 

Вік 34-40 років 

21 34 Ліліан Тюрам «Ювентус» 
Турин «Барселона» 2006 5 

22 35 Зе Роберто «Баварія» 
Мюнхен «Гамбург»  2009 4 

23 36 Девід Джеймс 
(голкіпер) 

 «Манчестер 
Сіті» «Портсмут» 2006 1,7 

24 37 Бред Фрідель 
(голкіпер) 

«Блекберн 
Роверз» 

«Астон Вілла» 
Бірмінґем 2008 2,5 

25 38 Марко Симеунович 
(голкіпер) «АЕЛ» Лімасол «Інтерблок» 

Любляна 2006 0,9 

26 39 Крейг Брюстер 
«Інвернесс 

Каледоніан Тісл» 
Інвернесс 

«Данді Юнайтед» 
Данді 2006 0,4 

27 40 Боґдан Стеля 
(голкіпер) 

«Уніря» 
Урзічень «Брашов» 2008 0,1 

*Примітка.  Складено автором за даними джерела [237] 
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Додаток  Ж 
 

Доходи українських та європейських топ-клубів у 2014 році 
 

 
 

Рис.Ж.1. Доходи топ-15 футбольних клубів Європи в 2014 р., млн євро 

(складено автором за даними [178])   
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Продовження додатку Ж 

 
Рис. Ж.2. Структура доходів українських футбольних клубів Прем’єр-

ліги у 2014 р., млн євро (складено автором за даними [178])   

 
Рис. Ж.3. Структура доходів футбольних клубів англійської Прем’єр- 

ліги  у 2014 р., % (складено автором за даними [178])   
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Закінчення додатку Ж 

 

 

 
 

Рис. Ж.4. Заробітна плата і доходи футбольних топ-клубів 

європейських  країн у 2014 р., млн євро (складено автором за даними [178])   
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Додаток З 

 

Доходи українських та європейських топ-клубів у 2015 році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. З.1. Доходи топ-15 футбольних клубів Європи в 2015 році, млн 

євро (складено автором на основі даних [179]) 
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Продовження додатку З 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. З.2. Структура доходів футбольних клубів української Прем’єр-

ліги у 2015 році (без урахування доходів від трансферної діяльності, млн 

євро) (складено автором на основі даних [179]) 

 

 
 

Рис. З.3. Структура доходів футбольних клубів Англійської Прем’єр-

ліги у 2015 р., % (складено автором на основі даних [179]) 
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Завершення додатку З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. З.4. Заробітна плата і доходи футбольних топ-клубів європейських 

країн у 2015 році, млн. євро (складено автором на основі даних [179]) 
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Додаток К 
 

Таблиця К.1 
 

Головні критерії ліцензування клубів відповідно до «Правил УЄФА 

щодо ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей»* 
Критерії Складові вимог 
Спортивні   
 

розвиток молодіжного футболу, молодіжні 
спортивні команди, медичне забезпечення 
гравців, реєстрація гравців, письмові 
контракти з гравцями, суддівства і правил 
гри, расової рівності і недопущення 
дискримінації 

Інфраструктурні  стадіон для проведення клубного турніру 
УЄФА, навчально-тренувальні об’єкти, 
інша необхідна інфраструктура 

Кадрові та адміністративні  секретаріат і генеральний менеджер клубу, 
працівник з фінансових питань, речник, 
лікар і фізіотерапевт, працівник з питань 
безпеки, розпорядники, працівник по роботі 
з вболівальниками і глядачами з 
обмеженими можливостями, головний 
тренер та його помічник, які відповідають 
вимогам УЄФА щодо кваліфікації тренерів, 
керівник і тренер молодіжної команди 

Юридичні мінімальна юридична інформація, 
письмовий контракт з футбольною 
організацією, структура управління і 
власності 

Фінансові річна та проміжна фінансова звітність, 
відсутність простроченої заборгованості 
перед іншими клубами, працівниками, 
податковими органами та соціальними 
фондами, беззбитковість, наявність чистих 
активів 

*Примітка. Складено автором за даними джерела [239] 
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Додаток Л 
 

Структура й інтерпретація релевантних доходів і витрат футбольних 

клубів за вимогами концепції фінансового «фейр-плей» УЄФА 

Таблиця Л.1 

Структура й інтерпретація релевантних доходів футбольних клубів за 

вимогами концепції «фейр-плей» УЄФА* 

Статті релевантних 
 доходів 

Інтерпретація релевантних доходів 

1 2 

Продаж квитків  
і абонементів 

надходження від продажу сезонних абонементів і квитків на 
матчі окремим уболівальникам і корпораціям на національні 
матчі (чемпіонат і розіграш кубка), клубні турніри УЄФА та 
інші ігри (товариські матчі і тури), членські внески 

Реклама і кошти  
спонсорів 

виручка, отримана від генерального спонсора, інших 
спонсорів, рекламних оголошень на щитах по периметру поля 
й інших рекламних оголошень 

Права на трансляцію дохід від продажу прав на трансляцію на телевізійних 
каналах, радіостанціях, інших ЗМІ на національних змаганнях 
(чемпіонат і розіграш кубка), клубних змаганнях клубних 
турнірах УЄФА, по товариських матчах і турах  

Комерційна діяльність виручка від продажу сувенірної продукції, їжі і напоїв, 
проведення конференцій, лотерей і інших комерційних 
заходів, які не можуть бути віднесені до інших груп 

Солідарні виплати і 
призові кошти УЄФА 

кошти, отримані від УЄФА за участь в клубних 
турнірах УЄФА, і (або) солідарні виплати 

Інші операційні доходи субсидії, гранти та інші кошти, отримані від органів влади за 
місцем знаходження ФК, орендна плата, дивіденди і доходи 
від діяльності, не пов’язаної з футболом, але яка здійснюється 
клубом 

Прибуток від вибуття прав 
на реєстрації гравців і (або) 
доходи від вибуття прав 
реєстрацій гравців 

а) для клубу, який використовує для обліку реєстрацій гравців 
метод капіталізації і амортизації – прибуток від вибуття 
реєстрації гравця; 
б) для клубу, який використовує для обліку реєстрацій 
гравців метод доходів і витрат – чисті надходження від 
вибуття, отримані у зв’язку з трансфером реєстрації гравця 
іншому клубу 

Прибуток від вибуття 
основних засобів 

прибуток від вибуття основних засобів (крім стадіону і 
навчально-тренувальних об’єктів клубу) за вирахуванням 
вартості заміни об’єкта (придбаного або збудованого, що 
замінює вибулий) 



223 
 

Продовження додатку Л 
1 2 

Фінансовий дохід і курсові 
різниці 

відсотковий дохід від використання третіми особами 
дохідних активів організації та курсові різниці по грошових 
статтях (в сумі чистого прибутку або збитку) 

Негрошові доходи дооцінка основних засобів, нематеріальних активів 
(включаючи реєстрації гравців), дохід від відновлення 
попередньої уцінки, позитивні курсові різниці по негрошових 
статтях 

Доходи від операцій з 
пов’язаними сторонами 
(оцінюються за 
справедливою вартістю) 

виручка від операцій з реалізації спонсорських прав, 
реалізація корпоративних квитків і (або) надання ВІП– лож, 
інші операції з пов’язаними сторонами з продажу товарів чи 
послуг  

Доходи від передачі прав 
на реєстрацію гравців за 
договором оренди 

Надходження від передачі прав на реєстрацію гравців на 
правах оренди на постійній основі 

Інші доходи діяльності, не 
пов’язаної з футболом, що 
мають відношення до 
клубу 

Включаються до складу релевантних за умови відображення 
пов’язаних з ними витрат 

*Примітка. Складено автором на основі джерела [239] 
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Таблиця Л.2 

Структура й інтерпретація релевантних витрат футбольних клубів 

за вимогами концепції «фейр-плей» УЄФА* 

Статті релевантних 
 витрат 

Інтерпретація релевантних витрат 

1 2 

Собівартість витрачених 
(реалізованих) матеріалів 

витрати на харчування, медичне обслуговування, 
використання комплектів форми та спортивного приладдя, 
собівартість реалізованих товарів 

Витрати на оплату праці усі форми винагороди, включаючи, одноразові виплати для 
співробітників: заробітна плата, відрахування до фондів 
соціального забезпечення, плата за право використання 
іміджу, участь в прибутку та премії), інші пільги (наприклад, 
медичне обслуговування, житло, автомобілі які надаються 
безкоштовно або за пільговими цінами товари і послуги), 
пенсійні програми, інші 
довгострокові виплати співробітникам, вихідну допомогу й 
виплату дивідендів 

Інші операційні витрати витрати на проведення матчів, витрати на оренду, 
адміністративні та накладні витрати, а також витрати на 
діяльність, не пов’язану з футболом, яка має відношення до 
клубу, амортизацію / знецінення реєстрацій гравців і збитки 
від вибуття реєстрацій гравців 

Збиток від вибуття і 
амортизація (знецінення) 
прав на реєстрації 
гравців (і (або) витрати на 
придбання прав на 
реєстрації гравців) 

а) для клубу, який використовує для обліку реєстрацій гравців 
метод капіталізації і амортизації – амортизацію, знецінення 
реєстрацій гравців і збитки від вибуття реєстрацій гравців; 
б) для клубу, який використовує для обліку реєстрацій 
гравців метод доходів і витрат – витрати на придбання прав 
на реєстрацію гравців 

Фінансові витрати і 
дивіденди 

відсоткові та інші витрати, понесені організацією в зв’язку із 
запозиченням коштів, включаючи відсотки за банківськими 
овердрафтом, банківськими кредитами й іншими позиками, а 
також фінансові витрати, пов’язані з договорами фінансового 
лізингу, нараховані дивіденди. 

Операції з пов’язаними 
сторонами, відображені за 
вартістю, нижчою від 
справедливої  

з надання товарів і послуг, отримання позик та інші витрати 
за операціями з пов’язаними особами мають бути 
перераховані за справедливою вартістю 

Витрати на розвиток 
молодіжного футболу 

відносять до складу релевантних витрат на розвиток 
молодіжного футболу, якщо клуб не може відокремити їх від 
інших витрат діяльності і не здійснює капіталізацію 
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1 2 

Витрати на соціальні 
програми та розвиток 
жіночого футболу 

витрати, які прямо відносяться до суспільно корисної 
діяльності, спрямованої на стимулювання занять спортом та 
сприяння соціальному розвитку, як і витрати на розвиток 
жіночого футболу можуть відноситись до релевантних тільки 
за рішенням клубу 

Негрошові витрати втрати від знецінення матеріальних запасів, від’ємні курсові 
різниці 

Витрати на утримання й 
ремонт основних засобів, в 
т.ч. орендованих 

включаються до витрат в частині, що не підлягає капіталізації 

Інші витрати за діяльністю, 
не пов’язаною з футболом, 
що мають відношення до 
клубу 

включаються до складу релевантних за умови відображення 
пов’язаних з ними доходів  

*Примітка. Складено на основі джерела [239] 
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Додаток М 
 

Проект 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ 

(ФРАГМЕНТ) 

(в частині організації бухгалтерського обліку операцій з нематеріальними 

спортивними активами) 
Відомості про спортивну організацію 
Дата державної реєстрації  
Номер свідоцтва про державну реєстрацію 
Форма власності спортивної організації 
Організаційно-правова форма 
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 
Контролюючий орган 
Юридична адреса та місцезнаходження 
Наявність філій, підрозділів 
Основні види  діяльності 
Система оподаткування 

Головні положення проекту базуються на нормах Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ, 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів 
України та Міжнародних стандартів фінансової звітності, регламентних документів 
ФІФА, УЄФА, ФФУ, інших нормативно-правових актів з метою достовірного та повного 
відображення інформації про наявність та зміни нематеріальних спортивних активів у 
процесі здійснення господарських операцій. 

Розділ 1. Методичні основи та об’єкти  бухгалтерського обліку нематеріальних 
спортивних активів 

1.1. Операції з нематеріальними спортивними активами відображаються у фінансовій 
звітності футбольного клубу відповідно до вимог НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», МСБО 1 «Подання фінансової звітності»,  П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», П(С)БО 15 «Дохід», МСБО 18 «Дохід», 
П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»,  П(С)БО 27 

Продовження додатку М 
 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», П(С)БО 28 
«Зменшення корисності активів», МСБО 36 «Зменшення корисності активів», «Правил 
УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», «Регламенту Федерації футболу 
України зі статусу і трансферу футболістів».  
1.2. Для потреб відображення операцій з нематеріальними спортивними активами 
визначено, що нематеріальними спортивними активами футбольних клубів є придбані 
права реєстрації гравців за трансферними контрактами, придбані права реєстрації гравців 
за трансферними контрактами на правах оренди, придбані права реєстрації тренерів за 
трансферними контрактами; отримані права реєстрації вільних агентів (з виплатою 
клубом значної суми плати за лояльність), отримані права реєстрації молодих спортсменів 
(вихованих в академії при клубі), придбані (отримані) інші права реєстрацій гравців, яку 
будуть утримуватись більше одного року. Об’єктом аналітичного обліку є кожне 
придбане (отримане) клубом право реєстрації гравця, зареєстроване в БД ФФУ. Витрати  
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на утримання нематеріальних спортивних активів формують собівартість спортивної 
послуги – організація і проведення футбольних матчів. 

Розділ 2. Формування та зміни первинної і балансової вартості нематеріальних 
спортивних активів 

2.1. Первинна вартість придбаних за трансферними контрактами прав реєстрацій гравців 
включає: 
– суму трансферу за вирахуванням компенсації за підготовку молодих гравців (віком до 
23-х років) та виплат за механізмом солідарності; 
– умовні платежі за досягнення визначених договором умов гри футболіста в новому клубі 
(кількість зіграних матчів, хвилин на полі, забитих голів); 
– плату за лояльність, сума якої визначається гравцеві на дату переходу й виплачується 
рівними частинами протягом терміну дії контракту; 
– плату за реєстрацію у Федерації футболу України; 
– винагороду агентам гравця; 
– інші прямі витрати на трансфер. 
Визначені договором трансферу умовні платежі збільшують суму трансферу у майбутніх 
періодах при виконанні гравцем визначених умов щодо продуктивності, трудової 
дисципліни та ін.  
2.2. Первинна вартість прав реєстрації вільного агента капіталізується тільки у випадку 
нарахування йому платежу за лояльність в розмірі не менше 10 000 грн. за фактичними 
витратами, перелік яких визначений п. 2.3.  
2.3 Первинна вартість прав реєстрації молодих гравців, вихованих в футбольній академії 
клубу капіталізується починаючи з періоду, у якому гравцеві виповнилось 12 років, за 
сумою фактичних прямих витрат на підготовку за статтями: витрати на заробітну плату 
тренерів, витрати на заробітну плату гравців, нарахування єдиного соціального внеску на 
заробітну плату тренерів і гравців, витрати на страхування, витрати на медичне 
обслуговування, витрати на утримання (оренду) тренувальної бази, витрати на 
харчування, витрати на форму, витрати на проведення матчів в системі молодіжного 
футболу, інші витрати на розвиток молодіжного футболу. 
2.4. Первинна вартість нематеріального спортивного активу при продовженні з гравцем 
строкового трудового договору складається із неамортизованої суми (залишкової 
вартості) об’єкта та нарахованої плати за лояльність, сума якої складає не менше 10 000 
грн. і виплачується гравцеві частинами протягом строку дії контракту. 
2.5 Первинна вартість нематеріального спортивного активу може бути збільшена на 
бонусні платежі за лояльність, які нараховуються гравцям клубу за очікувану 
продуктивність і виплачуються частинами протягом строку дії контракту в сумі не менше 
15 000 грн. 
2.6. Дооцінка прав реєстрацій гравців до справедливої вартості, відображених на балансі у 
складі нематеріальних спортивних активів клубом не проводиться. 
2.7. Клуб станом на кінець кожного футбольного сезону здійснює перегляд на  знецінення 
нематеріальних активів, включаючи права реєстрацій гравців. Якщо несприятливі події 
вказуватимуть, що амортизована балансова вартість активу не може бути відшкодована за 
вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів» у випадках отримання футболістами 
травм або накладення дисциплінарних санкцій, що не дає змоги брати участь в матчах 
протягом тривалого періоду (більше 3 місяців), то балансова вартість прав реєстрацій 
гравця буде оцінена за вищою з оцінок групи – балансовою вартість або чистою вартістю 
реалізації. При поверненні гравця до основної команди, якщо умови його вилучення 
перестали діяти, визнана сума знецінення сторнується. 
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Для відображення резерву втрати корисності клуб формує резерв знецінення в сумі 
300 000 грн. 

Балансова вартість прав реєстрації тренерів на предмет знецінення не 
переглядається. 
2.8. Нематеріальні спортивні активи амортизуються за прямолінійним методом протягом 
терміну дії строкового трудового договору з футболістом. Ліквідаційну вартість об’єктів 
прирівнюють до нуля. 
2.9. Амортизація нематеріальних спортивних активів нараховується за прямолінійним 
методом протягом строку дії трудового договору футболіста (тренера). Ліквідаційну 
вартість об’єкта прирівнюють до нуля. Сума, що амортизується може бути збільшена на 
умовні виплати за  
договором трансферу, плати за лояльність, яка нараховується після первинного визнання 
при отриманні високих показників продуктивності та/або при продовженні контракту з 
клубом. 

 
Розділ 3. Облік вибуття нематеріальних спортивних активів 

3.1. Вибуття прав реєстрацій гравців і тренерів можливе у випадках завершення строку дії 
контракту або до завершення строку дії контракту за згодою сторін або в 
односторонньому порядку. 
3.2. Вибуття нематеріальних спортивних активів після завершення строку дії трудового 
контракту або в період його дії.  
Право реєстрації гравця, контракт з яким завершився (незалежно від ініціатора 
припинення співпраці) списується з балансу за первісною вартістю та рівною їй сумою 
нагромадженого зносу без визнання витрат в сумі неамортизованої собівартості або 
штрафних санкцій.  
3.3. Вибуття нематеріальних спортивних активів до завершення строку дії контракту (не 
менше 8 місяців до його завершення) за згодою сторін передбачає перехід гравця до 
іншого клубу за договором трансферу.  
3.4. Нематеріальний спортивний актив, призначений для продажу, переводиться до складу 
необоротних активів, утримуваних для продажу за вимогами МСФЗ 5 «Непоточні активи, 
утримувані для продажу, та припинена діяльність». Нарахування амортизації 
припиняється.  
3.5. Необоротні активи, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин – 
балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. У разі оцінки за чистою вартістю 
реалізації сума коригування балансової вартості необоротних активів, утримуваних для 
продажу, за винятком тих активів, на які не поширюються вимоги МСФЗ щодо методики 
оцінки, визнається іншими операційними доходами (витратами) звітного періоду.  
3.6. При продажі прав реєстрацій гравців за трансферним контрактом дохід визнається за 
справедливою вартістю отриманої (нарахованої) компенсації у складі інших операційних 
витрат, витрати визнаються в розмірі собівартості реалізованого активу й відображаються 
у складі інших операційних витрат. 
3.7. Вигоди та втрати від вибуття реєстрацій гравців визначаються порівнянням 
справедливої вартості винагороди до отримання, за вирахуванням будь-яких витрат на 
продаж, які відображають в складі іншої операційної діяльності, з балансовою вартістю. В 
тому випадку, якщо частина винагород до отримання є умовною і виплачується при 
дотриманні визначених клубом умов якісної гри, ця сума визнається доходом у звіті про 
фінансові результати на дату виконання цих умов. Умовою виплати винагороди клубу 
колишньому власникові прав реєстрацій є кількість хвилин, проведених на полі під час 
матчів, визначена для кожного гравця трансферним контрактом. 
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3.8. Отримані безоплатно права реєстрації гравців, які підписали строковий трудовий 
договір з клубом на правах вільних агентів без виплати значної суми платежу за 
лояльність, які відображались в забалансовому обліку можуть бути відображені у складі 
необоротних активів, утримуваних для продажу за чистою вартістю реалізації, при 
прийнятті клубом рішення про продаж прав реєстрацій гравців у восьмимісячний строк до 
завершення трудового договору при згоді таких гравців. 
3.9. У разі відмови від реалізації нематеріального спортивного активу, утримуваного для 
продажу, клуб оцінює необоротний актив, який більше не визнається як утримуваний для 
продажу за нижчою з оцінок: 
 а) балансовою вартістю необоротного активу на момент його визнання як утримуваного 
для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за 
період його утримання для продажу; 
 або 
 б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю 
використання. 
Сума коригування включається до інших витрат (доходів) звітного періоду.  
3.10. У випадку розірвання контракту однієї із сторін без поважної причини право 
реєстрації гравця списується з балансу з визнанням витрат іншої діяльності. 
3.11. У всіх випадках винна сторона виплачує компенсацію відповідно до положень 
розділу VІІ «Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів» 
(якщо інше не передбачене в контрактом). Компенсація за порушення умов контракту 
визначається з  урахуванням законодавства України, специфіки спорту та будь-яких інших 
об’єктивних критеріїв. До таких критеріїв, зокрема, належать: винагорода й інші виплати, 
що належать футболістові за чинним контрактом та/ або новим контрактом період дії 
контракту (максимум до п’яти років), що залишився винагороди й витрати, здійснені або 
понесені колишнім клубом (амортизовані за період дії контракту), а також той факт, чи не 
припадає порушення контракту на захищений період. Сума розрахованої компенсації 
відображається у складі інших операційних доходів. 
3.12. Прибуток (збиток) від вибуття нематеріальних спортивних активів розраховується як 
виручка (за вирахуванням витрат на реалізацію) мінус балансова вартість активу (згідно з 
даними бухгалтерського балансу) на дату реалізації. Доходи і витрати від вибуття 
нематеріальних спортивних активів відображають у складі інших операційних доходів і 
витрат. 

Розділ 4. Забалансовий облік 
4.1. Поза балансом відображають отримані права реєстрацій вільних агентів та тренерів, 
отримані безоплатно або з незначною сумою компенсації (до 10 000 грн.). Сума такої 
компенсації не капіталізується і відноситься на собівартість спортивної послуги на дату її 
нарахування. 
4.2. Оцінка прав реєстрацій гравців, відображених в забалансовому обліку здійснюється за 
даними сайту transfermarkt.com станом на дату отримання та на кінець футбольного 
сезону. 

 
Розділ 5. Організація документообігу за операціями з нематеріальними спортивними 

активами 
5.1. Затвердити форми первинних документів для обліку операцій з нематеріальними 
спортивними активами для внутрішнього використання з метою удосконалення прийняття 
управлінських рішень (Додаток 3). 
5.2. Затвердити графік документообігу за операціями з нематеріальними спортивними 
активами , в т.ч. за формами внутрішньої звітності (Додаток 4). 
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5.3. Затвердити робочий план рахунків спортивної організації, розроблений на підставі 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій (наказ Міністерства Фінансів України № 291 від 
21.12.99 р.) (Додаток 5). 
5.4. Контроль за виконанням цього Положення покладається на ________. 
5.5. Контроль за виконанням окремих пунктів Положення покладається на:  
________________________________________________________________. 
                    (перелік  відповідальних посадових осіб) 
5.6. Зі змістом Положення ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, відповідальних 
за його виконання. 
Керівник ___________ 
Головний бухгалтер ___________ 

 
 

Додаток 1 
до Положення про облікову політику в частині бухгалтерського обліку операцій з 

нематеріальними спортивними активами 
Підстави для розрахунку компенсації за підготовку 

Компенсація за підготовку виплачується за кожний рік підготовки в клубі/ДЮСЗ, 
за які футболіст був зареєстрований між сезонами, коли йому виповнилося 12 і 23 роки 
(табл. М.1). 

Таблиця М.1 

Встановлені Федерацією футболу України суми компенсацій за підготовку 
молодих гравців за віком* 

Сезони за віком футболіста (роки) Сума компенсації  
1 2 
12 15 000 
13 15 000 
14 15 000 
15 15 000 
16 20 000 
17 20 000 
18 20 000 
19 20 000 
20 20 000 
21 20 000 
22 20 000 
23 20 000 

             *Примітка. За нормативними документами ФФУ  
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Додаток 2 
до Положення про облікову політику в частині бухгалтерського обліку операцій з 

нематеріальними спортивними активами 
 

Підстави для розрахунку компенсації за механізмом солідарності 
Якщо професіонал здійснює трансфер (у тому числі на правах оренди) у період дії 

контракту, 5% від будь-якої трансферної компенсації, не включаючи компенсації за 
підготовку його попередньому клубові, буде вираховуватися з загальної суми трансферної 
компенсації та розподілятися  
новим клубом як виплата по механізму солідарності клубу(ів) /ДЮСЗ, за який/і футболіст 
був зареєстрований та його дані внесені у «Паспорт футболіста». Ця виплата 
розподіляється пропорційно за кожний рік підготовки у клубі/ДЮСЗ, за який футболіст 
був зареєстрований між сезонами, коли футболісту виповнилося 12 і 23 роки (табл. М.2). 
 

Таблиця М.2 
Встановлені ФФУ суми платежів за механізмом солідарності за підготовку 

молодих гравців при здійснення трансферних операцій 
Сезони за віком  
футболіста (роки) 

Сума компенсації 

12 5% (0,25% від загальної суми трансферної компенсації) 
13 5% (0,25% від загальної суми трансферної компенсації) 
14 5% (0,25% від загальної суми трансферної компенсації) 
15 5% (0,25% від загальної суми трансферної компенсації) 
16 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
17 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
18 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
19 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
20 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
21 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
22 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 
23 10% (0,5% від загальної суми трансферної компенсації) 

*Примітка. За нормативними документами ФФУ  
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Додаток 3 
до Положення про облікову політику в частині бухгалтерського обліку 

операцій з нематеріальними спортивними активами 
 

Таблиця М.3 
Форми первинних документів для обліку операцій з нематеріальними спортивними 

активами* 
№  
з/п 

Назва документа Призначення та 
характеристика 

документа 

Підстава для 
складання 

Терміни складання, 
відповідальна особа 

1 2 3 4 5 

1 Акт 
введення в 
користування 
права реєстрації 
гравця 

Містить відомості 
про об’єкт права 
реєстрації гравця, 
договірні відносини 
з клубом, 
реєстрацію в БД 
ФФУ (ITMS) 

Трансферний 
контракт, трудовий 
контракт, паспорт 
футболіста, БД 
ФФУ (ITMS) 

Поточний документ. 
Складається 
комісією клубу і 
затверджується 
президентом 

2 Акт 
введення в 
користування 
права реєстрації 
тренера 

Містить відомості 
про об’єкт права 
реєстрації тренера, 
строковий 
трудовий договір, 
реєстрацію в БД 
ФФУ 

Трансферний 
контракт, трудовий 
контракт, БД ФФУ 

Поточний документ. 
Складається 
комісією клубу і 
затверджується 
президентом 

3 Реєстр актів 
введення в 
користування 
прав реєстрацій 
гравців і 
тренерів 

Містить перелік 
зареєстрованих у 
ФФУ прав гравців 
та тренерів, та їхні 
характеристики 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації гравців та 
тренерів 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером у день 
надходження 
відповідних 
документів  

4 Картка обліку 
прав реєстрації 
гравця  

Містить дані  про 
вартість права, 
підстави для його 
утримання клубом, 
амортизацію, 
зменшення 
корисності 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації гравців, 
контракти, 
розрахунки 
амортизації, 
визнання втрати 
корисності 

Відкривається 
бухгалтером для 
кожного 
утримуваного права 
реєстрації гравця і 
надалі заповнюється 
протягом усього 
строку утримання  
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5 Картка обліку 

прав реєстрації 
тренера 

Містить дані  про 
вартість права, 
підстави для його 
утримання клубом, 
амортизацію, 
зменшення 
корисності 

Акти введення в 
користування прав 
реєстрації тренерів, 
контракти, 
розрахунки 
амортизації 

Відкривається 
бухгалтером для 
кожного 
утримуваного права 
реєстрації тренера і 
надалі заповнюється 
по мірі потреби  

6 Акт вибуття 
об’єкта 
нематеріальних 
спортивних 
активів прав 
реєстрації гравця 

Містить дані про 
причини, наслідки 
й фінансовий 
результат вибуття 
права реєстрації 
гравця 

Строковий трудовий 
договір 

Поточний документ. 
Складається 
комісією на дату 
завершення 
утримання права 
реєстрації гравця 

7 Акт вибуття 
об’єкта 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрації 
тренера 

Містить дані про 
причини, наслідки 
й фінансовий 
результат вибуття 
права реєстрації 
тренера 

Строковий трудовий 
договір 

Поточний документ. 
Складається 
комісією на дату 
завершення 
утримання права 
реєстрації тренера 

8 Опис карток 
обліку 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрацій 
гравців 

Включає 
інформацію про всі 
утримувані права 
реєстрацій гравців 
у складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

Картки обліку прав 
реєстрації гравця 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону  

9 Опис карток 
обліку 
нематеріальних 
спортивних 
активів 
прав реєстрацій 
тренерів 

Включає 
інформацію про всі 
утримувані права 
реєстрацій тренерів 
у складі 
нематеріальних 
спортивних активів 

Картки обліку прав 
реєстрації тренера 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону  

10 Опис карток 
забалансового 
обліку прав 
реєстрацій 
гравців 

Містить 
інформацію про 
утримувані 
реєстрації гравців, 
відображені в 
забалансовому 
обліку 

Картки обліку прав 
реєстрації гравця 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону із 
внесенням доповнень 
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11 Опис карток 

забалансового 
обліку 
прав реєстрацій 
тренерів 

Містить 
інформацію про 
утримувані 
реєстрації гравців, 
відображені в 
забалансовому 
обліку 

Картки обліку прав 
реєстрації тренера 

Зведений документ. 
Складається 
бухгалтером до 
початку сезону із 
внесенням доповнень 

 *Примітка. Розроблено автором 

 
Додаток 4 

до Положення про облікову політику в частині бухгалтерського обліку 
операцій з нематеріальними спортивними активами 

Таблиця М.4 
Форми внутрішньої звітності щодо операцій з нематеріальними спортивними активами, 

строки її складання і подання* 
№з/п Назва форми звітності Термін 

подання 
Відображення 
у звітності 
(Б), 
відображення 
поза 
балансом (ЗБ) 

Відповідальна 
за 
складання 
особа 

1 Баланс прав реєстрацій 
гравців футбольного 
клубу  

На дату 
завершення 
літнього 
реєстраційного 
періоду 

Б, ЗБ Головний 
тренер 

*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток 5 
до Положення про облікову політику в частині бухгалтерського обліку 

операцій з нематеріальними спортивними активами 
Таблиця М.5 

Робочий план рахунків за операціями з нематеріальними спортивними активами (фрагмент)* 
Синтетичні 

 рахунки 
Субрахунки (рахунки 

другого порядку) 
Субрахунки другого порядку 
(рахунки третього порядку) 

Аналітичні 
рахунки 

Застосування 

1 2 3 4 5 
12 

«Нематеріальні 
активи» 

126 «Права реєстрації 
спортсменів» 

1261 «Права реєстрації гравців за 
трансферним контрактом» 
 1262 «Права реєстрації гравців за 
трансферним контрактом на 
правах оренди»  
1263 «Права реєстрації тренерів за 
трансферним контрактом» 
1264 «Права реєстрації вільних 
агентів»  
1265 «Права реєстрації молодих 
спортсменів»  
1266 «Інші права реєстрації 
гравців» 

За кожним правом 
реєстрації гравця і 

тренера 

За дебетом рахунків відображають придбання прав 
реєстрацій гравців (в т.ч. на правах оренди) і тренерів 
від інших футбольних клубів за трансферними 
контрактами, отримання прав реєстрацій молодих 
гравців, вихованих молодіжною академією клубу при 
укладанні з ними першого професійного контракту, 
отримання прав реєстрацій гравців, контракт з якими 
продовжено та вільних агентів, при виплаті їм значних 
сум платежів за лояльність та інші зареєстровані 
професійною спортивною організацією/асоціацією 
права реєстрації футболістів, які обліковуються за 
первісною вартістю, та суми дооцінки таких прав, за 
кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної 
передачі, завершення терміну дії контракту (який не був 
продовжений) або неможливості отримання 
організацією надалі економічних вигод від їхнього 
використання за призначенням 

15 «Капітальні 
інвестиції» 

154 «Придбання 
(створення) 

нематеріальних 
активів» 

1541 «Придбання прав реєстрації 
гравців за трансферними 
контрактами»; 1542 «Придбання 
прав реєстрації гравців за 
трансферними контрактами на 
правах оренди»; 1543 «Придбання 
прав реєстрації тренерів за 
трансферними контрактами»; 1544 
«Отримання прав реєстрації 
вільних агентів»; 1545 «Отримання 
прав реєстрації молодих 

За кожними 
придбаним 
(отриманим) 
правом реєстрації 
гравця і тренера 

За дебетом рахунків відображають збільшення зазнаних 
витрат на придбання прав реєстрацій гравців і тренерів 
за трансферними контрактами (в т.ч. на правах оренди), 
отримання прав реєстрацій гравців (вільних агентів) з 
виплатою значних сум платежу за лояльність з 
урахуванням інших витрат на придбання (отримання) 
таких прав (агентські винагороди, плата за реєстрацію 
професійною спортивною організацією/асоціацією 
тощо), збільшення зазнаних витрат на виховання 
молодих гравців футбольною академією, за кредитом - 
їхнє зменшення (введення в користування придбаних 
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спортсменів»; 1546 «Придбання 
(отримання) інших прав реєстрації 
гравців» 

(отриманих) або створених прав реєстрацій тощо) 

23 
«Виробництво» 

231 «Утримання 
основної команди» 
232 «Утримання інших 
професійних гравців» 
233 «Утримання 
молодіжних команд» 
 234 «Утримання 
тренерів та 
допоміжного 
персоналу» 
 235 «Утримання 
футбольної академії» 

За статтями витрат за кожним 
видом діяльності 

За кожним 
очікуваним правом 
реєстрації 
молодого гравця, з 
якими буде 
укладено перший 
професійний 
контракт 

За дебетом рахунків відображають прямі матеріальні, 
трудові та інші прямі витрати (на харчування, 
екіпірування, страхування, медичне обслуговування 
тощо), а також розподілені загальновиробничі витрати 
на утримання основної команди, інших професійних 
гравців, молодіжних команд, тренерів і допоміжного 
персоналу, молодіжної академії, за кредитом - вартість 
фактичної виробничої собівартості спортивної послуги 
(підготовка і проведення матчів – у дебет субрахунку 
903) та собівартість створених прав реєстрацій молодих 
гравців, вихованих молодіжною академією, з якими 
укладено перший професійний контракт (у дебет 
субрахунку 1545) 

47 
«Забезпечення 
майбутніх 
витрат і 
платежів» 

474 «Забезпечення 
інших витрат і 
платежів» 

4741 «Забезпечення платежів за 
умовами договору» 
4742 «Резерв втрати корисності 
нематеріальних спортивних 
активів» 

За кожним 
зареєстрованим 
правом, за яким 
формується 
забезпечення 

За кредитом субрахунку 4741 відображається 
формування забезпечення майбутніх витрат і платежів 
за перевагами (бонуси, премії, компенсації за винятком 
заробітної плати), які гравці можуть отримати при 
досягненні визначених трансферним контрактом та 
Положенням про преміювання та депреміювання 
показників продуктивності, за дебетом – їхня виплата 
або списання унаслідок невиконання визначених умов у 
передбачені терміни. 
За кредитом субрахунку 4742 відображається 
формування резерву можливих втрат балансової 
вартості нематеріальних спортивних активів через 
травми гравців, які не дають змоги виходити на поле, 
зниження продуктивності порівняно з первісно 
очікуваною тощо, за дебетом – списання унаслідок 
використання  

55 «Інші 
довгострокові 
зобов’язання» 

551 «Довгострокові 
зобов’язання за 
платежами 
лояльності» 

 За кожним правом 
реєстрації гравця, 
за яким виникає 
таке зобов’язання  

За кредитом субрахунку 551 відображаються визнані у 
фіксованому розмірі зобов’язання за платежами 
лояльності при отриманні прав реєстрацій вільних 
агентів та продовженні контракту з гравцями команди за 
згодою сторін, які збільшують первинну вартість НСА, 
за дебетом – пропорційні виплати заборгованості 
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протягом строку дії контракту 
03 «Контрактні 
зобов’язання» 

 031 «Придбані права реєстрації 
гравців за трансферними 
контрактами» 
032 «Отримані права реєстрації 
гравців – вільних агентів»  
033 «Права реєстрації гравців за 
договорами оренди» 
034 «Отримані права реєстрації 
молодих гравців» 
 034 «Права реєстрації тренерів» 

За кожними 
придбаним 
(отриманим) 
правом реєстрації 
гравця і тренера 

Відображаються зареєстровані професійною 
спортивною організацією/асоціацією права реєстрації 
футболістів та тренерів у оцінці, передбаченій 
контрактами. Контрактні зобов’язання списуються у 
разі Завершення утримання прав реєстрації 
нематеріальних спортивних активів 

. 

 
*Примітка. Сформовано автором на основі нормативного законодавства та доповнено власними пропозиціями 

 
Президент ___________                                                                         Головний бухгалтер ___________ 
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Терміни утримання футбольним клубом прав реєстрацій гравців та 

відображення у складі нематеріальних спортивних активів* 

Умови отримання 
футбольним клубом 
прав на реєстрацію 
гравців 

Підстави для  
реєстрації гравців 

Період реєстрації 
гравців 

Відображення 
(невідображення) 
у складі 
нематеріальних 
активів 
підприємства 

Строк дії 
контракту 

Утримання 
реєстрацій  

Виховані футбольним 
клубом молоді гравці 

Перший 
професійний 
 контракт – 
строковий 
трудовий договір 

 
 

до 3-х 
років 

 
 

ДС 

 
 

НМА 
або БВ 

Вільні агенти Строковий  
трудовий договір 

до 5-ти 
років 

ДС ВМП або БВ 

Придбані за договором 
трансферу й відображені 
у складі нематеріальних 
активів 

Строковий  
трудовий договір 

до 5-ти 
років 

ДС НМА 

Придбані за договором 
трансферу, витрати за 
яким списуються в 
поточному періоді 

Строковий  
трудовий договір 

 
до 5-ти 
років 

 
 

ДС 

 
 

ВМП або БВ 

Придбані (отримані) 
клубом за договором 
оренди 

Строковий  
трудовий договір 

до 5-ти 
років, але 
не менше, 
ніж на 1 

сезон 

 
 

ДС 

 
 

НМА або БВ 

Продовження клубом 
строкового трудового 
договору 

Строковий  
трудовий договір 

 
до 5-ти 
років 

 
ДС 

 
НМА або БВ 

Розшифрування: ДС- довгостроковий період, що перевищує 1 рік; НМА – нематеріальні активи; 
ВМП – витрати майбутніх періодів; БВ – без визнання у складі активів  
 *Примітка. Cкладено автором на основі джерел [122, 221] та доповнено власними пропозиціями 
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Додаток П 
 

 
 

Рис. П.1. Мінімальна інформація про кожного гравця команди, яка має 

бути в обліковій системі професійного футбольного клубу за вимогами ФФУ, 

УЄФА та строкового трудового договору (складено автором за 

нормативними на основі джерела [239]) 
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Додаток Р 

Таблиця Р.1 

Характеристика типових форм первинного обліку об’єктів права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів* 

Назва документа 
(форми) 

Призначення 
документа 

Підстава для 
складання 

Особливості 
складання 

1 2 3 4 

Акт введення в 
господарський 
оборот об’єкта права 
інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних 
активів (НА-1) 

Для оформлення 
операцій із введення 
в господарський 
оборот і 
використання 
окремих придбаних 
(створених) об’єктів 
права 
інтелектуальної 
власності 

На основі  
технічної, науково-
технічної та іншої 
документації 
(ліцензійний договір, 
авторський договір, 
патент тощо) 

Зазначається номер 
патенту 
(деклараційного 
патенту) на винахід, 
деклараційного 
патенту на корисну 
модель, на 
промисловий зразок, 
номер свідоцтва на 
знак для товарів і 
послуг, авторського 
свідоцтва тощо 
 

Інвентарна картка 
обліку об’єкта права 
інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних 
активів (НА-2) 

Для ведення 
аналітичного обліку 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності,  

Акт введення в 
господарський 
оборот об’єкта права 
інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних 
активів (НА-1) 

Для аналітичного 
обліку групи 
однотипних за 
призначенням та  
умовами 
використання 
об’єктів, що 
надійшли в одному 
календарному місяці 
та одній 
відповідальній за їх 
використання особі 
 

Акт вибуття 
(ліквідації) об’єкта 
права 
інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних 
активів (НА-3) 

Для відображення 
вибуття об’єктів при 
їх списанні 
(ліквідації) 

Закінчення строку дії 
майнових прав  
інтелектуальної 
власності, договору 
на їхнє використання 
та зберігання 
інформації щодо 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності  

Вибуття 
здійснюється при 
настанні правових 
умов вибуття або 
ліквідації об’єктів  
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Завершення табл. Р.1 

1 2 3 4 

Інвентаризаційний 
опис об’єктів права 
інтелектуальної 
власності у складі 
нематеріальних 
активів (НА-4) 

Для оформлення 
даних інвентаризації 
окремо за кожним 
місцезнаходженням 
об’єктів права 
інтелектуальної 
власності та за 
кожною 
відповідальною за 
використання 
об’єктів особою 

Наказ на проведення 
інвентаризації 

Наявність за кожним 
окремим об’єктом 
встановлюється або 
за документами, що 
були підставою для 
оприбуткування, або 
додатково за 
документами, якими  
оформлені (тобто 
підтверджуються) 
майнові права 

*Примітка. Cкладено автором на основі джерела [107] 
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Додаток С 

Первинні документи для обліку нематеріальних спортивних активів 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»  
       (спортивна організація ) 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
  

Форма НСА-1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                      Керівник організації _______ М.І. Кміть  

                          (підпис, ініціали, прізвище)  
                                      «01» вересня  2016 р.  

 
                                

Код надходження об’єкта КП 
Нематеріальний спортивний  актив – первісна вартість, грн.  28000 
Забалансовий актив – ринкова вартість, грн.  - 

АКТ  
введення в користування права реєстрації гравця № 1      

        «01» вересня 2016 р. 
Об’єкт права реєстрації спортсмена Дебет  Кредит Первісна вартість 

К
іл

ьк
іс

ть
 р

ок
ів

 (м
іс

яц
ів

) 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

Рі
чн

а 
су

ма
 а

мо
рт

из
ац

ії 
 

Прізвище, ім’я, 
 по-батькові гравця  

но
ме

р 
гр

ав
ця

 в
 к

ом
ан

ді
 

по
зи

ці
я 

гр
ав

ця
 в

 г
рі

 

строковий трудовий договір реєстрація гравця 
в професійних 
організаціях 

 

субрахунок, 
аналітич-
ний 
рахунок 

субрахуно
к, 
аналітик-
ний 
рахунок 

су
ма

  т
ра

нс
ф

ер
у  

ви
пл

ат
и 

 а
ге

нт
ам

 
 

ін
ш

і п
ря

мі
 в

ит
ра

ти
 

вс
ьо

го
 Н
ом

ер
 

Д
ат

а 
по

ча
тк

у 

Д
ат

а 
за

ве
рш

ен
ня

 

ФФУ УЕФА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ростовчук Роман 
Олегович 

20 Н 268 25.08.2016 30.06.2018 01.09.2016 - 126020 631020 - 2000 26000 28000 22міс. 15272,72 

Документи, який підтверджують вартість об’єкта у складі нематеріальних активів  договір трансферу № 1266 від 24 серпня 2016 р., договір з агентом № 85 від 15 липня 2012 р., паспорт  
                                                                                                                                                                       (дати і номери документів) 
футболіста, заявковий лист 
Вартість об’єкта на забалансовому рахунку визначена  (необхідне підкреслити)  transfermarket.com, експертна оцінка, фактичні витрати на підготовку (для молодих гравців) 

(необхідне підкреслити, дати і номери документів) 
Підписи голови та членів комісії : _________ В.І. Петрук                           ______________О.Р. Войтюк                ___________ В.В.Левицький 
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)                   (підпис, ініціали, прізвище)               (підпис, ініціали, прізвище) 
Відмітка бухгалтерії про запис в облікових регістрах 03.09.2016 р. 

Головний бухгалтер __________    К.М. Каліцун         
        (підпис, ініціали, прізвище) 
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Продовження додатку С 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»  
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
  
 

Форма НСА-2 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                      Керівник організації _______ М.І. Кміть  

                          (підпис, ініціали, прізвище)  
                                      «01» вересня  2016 р.  

 
                               

Код надходження об’єкта Т 
Нематеріальний спортивний  актив – первісна вартість, грн.  25000 
Забалансовий актив – ринкова вартість, грн.  - 

АКТ 
введення в користування права реєстрації тренера № 2 

«01» вересня 2016 р. 
 
Об’єкт права реєстрації тренера 
 

Дебет  
 

Кредит 
 
 

Первісна вартість Річна 
сума 
амор-
тизації 
 

Прізвище,  
ім’я, по-
батькові 
тренера 

посада дата 
народ-
ження 

 
строковий трудовий договір 
 

дата 
реєстрації 
у ФФУ 

дата 
реєстр-
рації  
в 
УЕФА 

субра-
хунок, 
аналітич
ний 
рахунок 

субраху
нок, 
аналітич
ний 
рахунок 

су
ма

 т
ра

нс
ф

ер
у 

ви
пл

ат
и 

аг
ен

та
м 

ін
ш

і п
ря

мі
 в

ит
ра

ти
 

вс
ьо

го
 

но-
мер 

дата укладення 
строкового 
трудового договору 

дата 
завершення 
строкового 
трудового 
договору 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Бутко Іван 
Антонович 

тренер 
воротарів 

17.01.75 267 15.08.2016 15.08.2021 01.09.2016 - 1263228 631228 18000 - 7000 25000 5000 

Документи, який підтверджують вартість об’єкта у складі нематеріальних активів   договір трансферу № 1267 від 10.08.2016 р.       
                                                                                                                                                     (дати і номери  документів) 

Вартість об’єкта на забалансовому рахунку визначена  за експертною оцінкою_________________немає_____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (дата і номер документа) 
Підписи голови та членів комісії : _________ В.В. Петрук                           ______________О.Р. Войтюк                ___________ В.В.Левицький 
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)                   (підпис, ініціали, прізвище)               (підпис, ініціали, прізвище) 
Відмітка бухгалтерії про запис в облікових регістрах 03.09.2016 р. 

Головний бухгалтер __________ К.М. Каліцун                 
        (підпис, ініціали, прізвище) 
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Продовження додатку С 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                       Форма НСА-3 
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
 

Реєстр актів № 1 
введення в користування прав реєстрації гравців і тренерів 

(з доданими первинними документами) 
 
Особа, що контролює використання прав реєстрацій Головний тренер В.І. Петрук 

                 (посада, прізвище, ініціали) 
Станом на 01 вересня 2016 року 
 
№  
з/п 

Номер 
 гравця  
або 
 посада  
тренера 

Прізвище,  
ім’я, по-
батькові 
гравця, 
тренера 

Акти 
введення в 
користування 
 
 

Строковий трудовий 
договір 
 

Первісна  вартість 
 (підтверджуючі документи) 

номер дата номер дата сума, 
грн. 

кількість 
 документів 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 20 Ростовчук 

Роман 
Олегович 

1 01.09.2016 268 15.08.2016 28000 чотири 

2 тренер 
воротарів 

Бутко Іван 
Антонович 

2 01.09.2016 267 25.08.2016 25000 один 

 
Всього передано об’єктів за актами-приймання передачі нематеріальних активів  два 
                                                                                                               

Передав Голова комісії________    В.І. Петрук 
                                       (підпис, прізвище, ініціали) 
 
Отримав Головний бухгалтер______   К.М. Каліцун 
______                                                     (підпис, прізвище, ініціали)     
 

Дата отримання «01» вересня 2016 р. 
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Продовження додатку С 

 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                                                                                                                                Форма НСА-4 
       (спортивна організація ) 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325                                                                                                                                                                             

Код надходження об’єкта Т, МЛ 
Нематеріальний спортивний  актив  – код субрахунку й аналітичного рахунка 126020 
Забалансовий актив – код аналітичного і забалансового рахунка - 

 
Картка обліку прав реєстрації гравця №126020 

«01» вересня 2016 р. 
І. Інформація про об’єкт нематеріальних спортивних активів  право користування реєстрації гравця 
Інформація про гравця 

К
од

 с
уб

ра
ху

нк
у,

 а
на

лі
ти

чн
ог

о 
ра

ху
нк

у,
  з

аб
ал

ан
со

во
го

 
ра

ху
нк

у 
Інформація про дати і строки контрактів Період утримання 

права реєстрації 
Акт 

введення 
в користу-

вання 

П
ер

ві
сн

а 
ва

рт
іс

ть
, г

рн
.  

С
тр

ок
 к

ор
ис

но
го

 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 за

 п
от

оч
ни

м 
ко

нт
ра

кт
ом

  
Н

ар
ах

ов
ан

а 
ам

ор
ти

за
ці

я 
 

За
ли

ш
ко

ва
 в

ар
ті

ст
ь,

 г
рн

.  

Втрата  
корисності 

Вибуття 

но
ме

р 
гр

ав
ця

 в
 

ко
ма

нд
і 

пр
із

ви
щ

е,
 ім

’я
, п

о-
ба

ть
ко

ві
 г

ра
вц

я 

по
зи

ці
я 

в 
гр

і 

да
та

 н
ар

од
ж

ен
ня

 
гр

ав
ця

 (д
ен

ь,
 

мі
ся

ць
, р

ік
) 

да
та

 у
кл

ад
ан

ня
 

пе
рш

ог
о 

ко
нт

ра
кт

у 
в 

кл
уб

і  

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
пе

рш
ог

о 
ко

нт
ра

кт
у 

в 
кл

уб
і 

да
та

 у
кл

ад
ан

ня
 

по
то

чн
ог

о 
ко

нт
ра

кт
у 

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
по

то
чн

ог
о 

ко
нт

ра
кт

у 

да
та

 п
оч

ат
ку

 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

ви
зн

ан
ня

, г
рн

.  

ві
дн

ов
ле

нн
я,

 г
рн

.  

За
ли

ш
ко

ва
 в

ар
ті

ст
ь,

 
гр

н.
  

да
та

 

но
ме

р 
до

ку
ме

нт
а 

но
ме

р 

да
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20 Ростовчук 

Роман  
Олегович 

Н
ап

ад
ни

к 01.10.1995 126020 25.08.2016 30.06.2018 25.08.16 30.06. 
18 

10.09.
16 

30.06.18 1 01.09.
16 

58000 22 0 58000      

ІІ. Інформація про визнані та відновлені втрати корисності та проведені переоцінки 
Нематеріальний спортивний актив – право реєстрації гравця Актив забалансового обліку – право реєстрації гравця 
Рік Дата Номер 

документа 
Сума  Нагромаджений 

знос 
Залишкова вартість Рік Дата Первісна 

вартість 
Сума 
переоцінки 

Переоцінена 
вартість 

Підстава для 
переоцінки 

            
            
            
 
Картку відкрито      Головний бухгалтер                  _______________                  (К.М. Каліцун) 
                                        (посада)                                               ( підпис)                               (ініціали, прізвище)                                 
01 вересня 2016 р. 
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Продовження додатку С 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                                                                                                                                          Форма НСА-5 
       (спортивна організація ) 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
 

Код надходження об’єкта Т 
Нематеріальний спортивний  актив - код субрахунку і аналітичного рахунка 1263228 
Забалансовий актив - код аналітичного рахунка - 

 
Картка обліку прав реєстрації тренера №1263228 

«01» вересня 2016 р. 
І. Інформація про об’єкт нематеріальних спортивних активів  право користування реєстрації тренера 
Інформація про тренера 

К
од

 с
уб

ра
ху

нк
у,

 а
на

лі
ти

чн
ог

о 
ра

ху
нк

у,
  з

аб
ал

ан
со

во
го

 
ра

ху
нк

у 
Інформація про дати і строки контрактів Період 

утримання 
права 
реєстрації 

Акт введення 
в користу-

вання 

П
ер

ві
сн

а 
ва

рт
іс

ть
, г

рн
.  

С
тр

ок
 к

ор
ис

но
го

  
ви

ко
ри

ст
ан

ня
  

Н
ар

ах
ов

ан
а 

ам
ор

ти
за

ці
я 

 

За
ли

ш
ко

ва
 в

ар
ті

ст
ь,

 г
рн

.  

Втрата 
 корисності 

Вибуття  

по
са

да
 т

ре
не

ра
  

пр
із

ви
щ

е,
 ім

’я
, п

о-
ба

ть
ко

ві
 т

ре
не

ра
 

да
та

 н
ар

од
ж

ен
ня

 
тр

ен
ер

а 
(д

ен
ь,

 
мі

ся
ць

, р
ік

) 

да
та

 у
кл

ад
ан

ня
 

пе
рш

ог
о 

ко
нт

ра
кт

у 
в 

кл
уб

і  

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
пе

рш
ог

о 
ко

нт
ра

кт
у 

в 
кл

уб
і 

да
та

 у
кл

ад
ан

ня
 

по
то

чн
ог

о 
ко

нт
ра

кт
у 

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
по

то
чн

ог
о 

ко
нт

ра
кт

у 
да

та
 п

оч
ат

ку
 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 

да
та

 з
ав

ер
ш

ен
ня

 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 

ви
зн

ан
ня

, г
рн

.  

ві
дн

ов
ле

нн
я,

 г
рн

.  

за
ли

ш
ко

ва
 в

ар
ті

ст
ь,

 
гр

н.
   

да
та

 

но
ме

р 
до

ку
ме

нт
а 

но
ме

р 

да
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

тренер 
воротарів 

Бутко Іван 
Антонович 

17.01.
75 

1263228 15.08.2016 15.08.2021 15.08.16 15.08.
21 

01.09.
16 

15.08. 
21 

2 01.09. 
16 

25000 5        

ІІ. Інформація про визнані та відновлені втрати корисності та проведені переоцінки 
Нематеріальний спортивний актив – право реєстрації тренера Актив забалансового обліку – право реєстрації тренера 
Рік Дата Номер 

документа 
Сума  Нагромаджений 

знос 
Залишкова вартість Рік Дата Первісна 

вартість 
Сума 
переоцінки 

Переоцінена 
вартість 

Підстава для 
переоцінки 

            
            
            
 
Картку відкрито       Головний бухгалтер                  _______________                  (К.М. Каліцун) 
                                        (посада)                                                    ( підпис)                              (ініціали, прізвище)                                 
01 вересня 2016 р. 



 
 

Продовження додатку С 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»  
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
  
 

Форма НСА-6 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
                            Керівник організації _______ М.І. Кміть  

                          (підпис, ініціали, прізвище)  
                                      «01» вересня  2016 р.  

 
 
 

Акт вибуття об’єкта нематеріальних спортивних активів 
 прав реєстрації гравця №1 

 «30»  червня 2016 р. 
І. Характеристика об’єкта 
     
Номер 
гравця в 
команді 

Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 
гравця 

Позиція в 
грі 

Дата 
народження 
гравця 
(день, 
місяць, рік) 

Код 
субрахун-
ку 
аналітич-
ного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість 
об’єкта 
прав 
реєстрації 

Вибуття у звітному  
періоді 

дата но-
мер 

пе
рв

іс
на

 

за
ли

ш
ко

ва
 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

, г
рн

.  

8 Верес 
Василь 
Вадимович 

захисник 15.03.1995 12608 25.08.
13 

211 18000 0 акт №1, 
30.06
.16 

18000 

 
ІІ. Причини, наслідки і результат вибуття об’єкта 
 
Завершення 
строкового 
трудового 
контракту 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
контракту за  
згодою сторін із 
вибуттям за 
трансферним 
контрактом 

Дострокове  
розірвання 
строкового 
трудового 
контракту за згодою 
сторін  з вибуттям 
за договором 
оренди 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
 контракту з 
ініціативи  
 гравця 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
контракту з 
ініціативи клубу 

Результат  
вибуття 

пр
иб

ут
ок

, г
рн

.  

зб
ит

ок
, г

рн
.  

Кореспондуючі субрахунки і рахунки аналітичного обліку і суми, грн.  

дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

133 12608         0 0 

18000 18000           

 
Підписи голови та членів комісії : _________ В.І. Петрук _________О.Р. Войтюк                ___________ В.В.Левицький 
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)   (підпис, ініціали, прізвище)               (підпис, ініціали, прізвище) 
Відмітка бухгалтерії про запис в облікових регістрах 03.09.2016 р. 

Головний бухгалтер __________ К.М. Каліцун                 
        (підпис, ініціали, прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Продовження додатку С 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»  
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
  
 

Форма НСА-7 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                      Керівник організації _______ М.І. 

Кміть  
                          (підпис, ініціали, прізвище)  
                                      «15» серпня  2016 р.  

 
 
 

Акт вибуття об’єкта нематеріальних спортивних активів №2 
 прав реєстрації тренера* 

 «15»  серпня 2016 р. 
І. Характеристика об’єкта 
     
Посада  Прізвище, 

ім’я, по-
батькові  

Дата 
народження 
тренера 
 (день, 
місяць, рік) 

Код 
субрахунку, 
аналітичного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість 
об’єкта прав 
реєстрації 

Вибуття у звітному  
періоді 

дата номер 

пе
рв

іс
на

 

за
ли

ш
ко

ва
 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

 

Тренер Матвійчук 
Ігор 
Петрович 

15.07.1966 1263221 15.03
.10 

233 22000 0 акт №2,15.
07.16 

22000 

 
ІІ. Причини, наслідки і результат вибуття об’єкта 
 
Завершення 
строкового 
трудового 
контракту 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
контракту за  
згодою сторін із 
вибуттям за 
трансферним 
контрактом 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
 контракту з 
ініціативи  
 тренера 

Дострокове 
розірвання 
строкового 
трудового 
контракту з 
ініціативи клубу 

Результат  
вибуття 

пр
иб

ут
ок

, г
рн

.  

зб
ит

ок
, г

рн
.  

Кореспондуючі субрахунки і рахунки аналітичного обліку, суми, грн.  

дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 0 0 

133 1263221         

          

 
Підписи голови та членів комісії : _________ В.І. Петрук _________О.Р. Войтюк            _______ В.В.Левицький 
                                                               (підпис, ініціали, прізвище)   (підпис, ініціали, прізвище)            (підпис, ініціали, прізвище) 
Відмітка бухгалтерії про запис в облікових регістрах 03.09.2016 р. 

Головний бухгалтер __________ К.М. Каліцун                 
        (підпис, ініціали, прізвище) 
 
 
01 вересня 2016 року 
                                                                               

 
 
 
 
 



 

Продовження додатку С 
 
 
 
«Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                               Форма НСА-8 
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
 

 
 
 
 

Опис карток обліку нематеріальних спортивних активів 
прав реєстрацій гравців №1/ф 

станом на «01»  вересня 2016 р. 
№ 
 
з/п 

Номер 
гравця в 
команді 

Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 
гравця 

Позиція в 
грі 

Дата 
народжен-
ня гравця 
(день, 
місяць, 
рік) 

Код 
субра-
хунку, 
аналі-
тичного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість 
об’єкта 
прав 

Вибуття у 
звітному періоді 

дата ном
ер 

пе
рв

іс
на

 

за
ли

ш
ко

ва
 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

 

1 20 Ростовчук 
Роман 
Олегович 

нападник 01.09.2016 1261020 15.08.
16 

268 58000     

 і т.д.            
 
Опис складено         Головний бухгалтер_______________ (К.М. Каліцун) 
                   (посада) ( підпис) (ініціали, прізвище) 
01 вересня 2016 року 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                       Форма НСА-9 
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
 
 
 

Опис карток обліку нематеріальних спортивних активів 
 прав реєстрацій тренерів № 1/т 
станом на «01»  вересня 2016 р. 

№ 
 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 
тренера 

Посада  Дата 
народження 
тренера 
(день, 
місяць, рік) 

Код 
субрахунку, 
аналітичного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість 
об’єкта прав 
реєстрації  

Вибуття у 
звітному періоді 

дата Но-
мер 

пе
рв

іс
на

 

за
ли

ш
ко

ва
 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

 

1 Бутко Іван 
Антоноваич 

тренер 
воротарів 

17.01.1965 1263228 
 

25.08.
16 

267 25000     

 і т.д.           
 
Опис складено   Головний бухгалтер _______________(К.М. Каліцун) 
                                             (посада)( підпис) (ініціали, прізвище) 
01 вересня 2016 року 
 
 
 
 
 
 

 



 

Продовження додатку С 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                                     Форма НСА-10                                       
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 
 

Опис карток забалансового обліку  
прав реєстрацій гравців №1/фз 

станом на «01»  вересня  2016 р. 
 
№ 
 
з/п 

Номер 
гравця в 
команді 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 
гравця 

Пози-
ція в 
грі 

Дата 
народ-
ження 
гравця  
(день, 
місяць, 
рік) 

Код 
субра-
хунку, 
аналіти-
чного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість 
об’єкта прав 
реєстрації* 

Вибуття у 
звітному періоді 

дата 

но
ме

р пе
рв

іс
на

 

пе
ре

оц
ін

ен
а 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

 

1 2 Никодимів 
Роман 
Олегович 

З 05.09.97 031002 10.07.14 254 52000     

2 4 Березюк 
Михайло 
Олегович 

З 01.01.94 031004 13.07.14 255 66000     

3 24 Мелешко 
Дмитро 
Миколайович 

Н 02.06.96 031024 22.11.14 258 72000     

4 55 Ференц  Ігор 
Володимирович 

В 10.01.97 031025 15.07.12 244 75000     

5 і т.д.            
*вартість клаусули 
 
Опис складено   Головний бухгалтер _______________(К.М. Каліцун) 
                                             (посада)( підпис) (ініціали, прізвище) 
01 вересня 2016 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Продовження додатку С 
 
 
 
 
ТзОВ «Футбольний клуб «Скала»                                                                                                               Форма НСА-11 
       (спортивна організація ) 
 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34119325 

Опис карток забалансового обліку 
 прав реєстрацій тренерів №1/тз 

станом на «______»  ______________ _______р. 
 

№ 
 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 
тренера 

Посада  Дата 
народження 
гравця (день, 
місяць, рік) 

Код 
субрахунку, 
аналітичного 
рахунку 

Строковий 
трудовий 
контракт 

Вартість об’єкта 
прав 
реєстрації 

Вибуття у 
звітному періоді 

дата номер 

Ро
зр

ах
ун

ко
ва

* 

сп
ра

ве
дл

ив
а 

до
ку

ме
нт

 

но
ме

р 
і д

ат
а 

до
ку

ме
нт

а 

су
ма

 

1 Головний 
тренер 

Петрук 
Василь 
Іванович 

23.11.68 033189 08.04.
2014 

224 270 000     

2 Тренер Васильчук 
Олександр 

Ростисла
вович 

05.01.1965 033181 15.10.
2011 

201 120 000     

 і т.д.           
*сума фактичних виплат тренеру за 1 рік 
 
Опис складено   Головний бухгалтер _______________(К.М. Каліцун) 
                                             (посада)( підпис) (ініціали, прізвище) 
01 вересня 2016 року 
 

 
 

 
Рис. С.1. Схематичне зображення первинного документа «Акту вибуття 

об’єкта нематеріальних спортивних активів прав реєстрації гравця» 

(розроблено автором) 



 

Додаток Т 

Інформація про людський капітал в звітах про інтелектуальний капітал 

зарубіжних компаній за дослідженнями Т.В. Давидюк [32] 
Назва компанії і вид 
діяльності 

Розкриття інформації про людський капітал 

“PLS CONSULT” (Данія) 
консультаційні послуги 

Кількість консультантів та інших робітників, освіта і стаж 
консультантів, відношення обігу працівників (плинність 
кадрів), оцінка управління, здатність співпрацювати, 
задоволення працівників, добробут працівників, оцінка 
менеджментом соціальних звітів  

“RambØll” (Данія), 
консультаційні послуги 
інженерів 

Кількість працівників, розподіл по статі, розвиток управління, 
додаткове навчання, оцінка управління, здатність 
співпрацювати, задоволення працівників, добробут 
працівників, оцінка менеджментом соціальних звітів 

“Skandia” (Швеція), 
фінансові послуги 

Кількість співробітників з повною зайнятістю, кількість 
менеджерів, витрати на навчання одного співробітника, індекс 
управління, індекс спонукання, індекс повноважень, 
задоволення та плинність працівників 

“Consultus” (Швеція), 
консультаційні послуги 

Розподіл консультантів за віком, стаж консультантів, додана 
вартість на одного консультанта 

“Telia” (Швеція), 
послуги телезв’язку 

Оборот персоналу, пов’язані з роботою пошкодження, освіта 
персоналу, стать / рівність, витрати на вербування і розвиток, 
витрати для різних типів товарообігу персоналу, результат в 
працівника, баланс та звіт про прибутки і збитки людського 
капіталу 

“ABB Sverige” (Швеція), 
індустріальна компанія 

Плинність кадрів, відсутність через хворобу, частки жіночого 
персоналу, опитаних працівників, працівників з перспективою 
кар’єри, час навчання на працівника, частка компаній з 
матрицею компетентності, участь в розвитку компанії, витрати 
на навчання працівника, як % обороту, як % загальних витрат, 
на одного працівника, задоволення працівників, довідка про 
людський капітал, додана вартість на інвестиції в людський 
капітал 

“Sparekassen 
Nordjylland” 
(“SparNord”) (Данія), 
банківська діяльність 

Добробут, послуги клієнта, незалежність, оцінка, особистий 
розвиток, зобов’язання, єдність, надійність, зв’язок 

“SCAA” (Швеція), 
послуги з безпеки авіації 
і повітряного транспорту 

Кількість працівників, розподіл за типами зайнятості, 
присутність, навчання і хвороби в % від робочих днів, частка 
менеджерів, частка чоловіків і жінок, плинність кадрів, 
понаднормові, середня зарплата, витрати на навчання, частка 
витрат на персонал в загальних витратах, результати обліку та 
бухгалтерський баланс людських ресурсів 

10“Sparbanken Sverige” 
(Швеція), банківська 
діяльність 

Інвестиції в освіту, задоволення працівників, компетентність, 
лідерство 

“WM Data” (Швеція), 
інформаційні технології 

Розподіл персоналу за віком і стажем, коефіцієнт плинності 
кадрів, число чоловіків/ жінок, рівень освіти, зростання 
вартості на дохід працівника 



 

Додаток У 

Проект 
Облік нематеріальних спортивних активів та винагород гравцям і тренерам 

(розкриття у примітках до річної фінансової звітності футбольних клубів, складених 
за МСФЗ, фрагмент) 

 
1. Первинне визнання 

Витрати, пов’язані з придбанням прав реєстрації гравців капіталізуються за сумою 
платежів, які мають бути виплачені за умовами трансферного контракту. Собівартість 
нематеріального спортивного активу включає трансферні видатки, стягнення і збори 
Федерації футболу України, видатки агентам, понесені клубом, інші прямі витрати за 
вимогами МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

Капіталізації також підлягає сума умовної винагороди, яка має бути сплачена 
колишньому клубові – власникові прав реєстрації гравця при виконанні в майбутньому 
визначених договором умов гри – перебування гравця на полі під час матчів визначену в 
договорі кількість хвилин або кількість матчів, у яких гравець перебував на полі. Для 
забезпечення можливості здійснення цих умовних виплат клубом формується резерв на 
максимальну суму, яка визначається за умовами усіх чинних трансферних контрактів, 
який відображається в забалансовому обліку. Розрахована сума, яка має бути виплачена в 
поточному році внаслідок виконання умов договорів трансферу відображається в балансі 
у складі поточних забезпечень. 

Вираховуються з трансферної вартості і не відносяться на собівартість 
нематеріального спортивного активу суми компенсації за підготовку молодих гравців та 
платежів за механізмом солідарності, які перераховуються попереднім клубам 
пропорційно до періоду підготовки футболіста клубом/академією у період між сезонами, в 
яких гравцям виповнилось від 12 до 23-х років. 

Компенсація за підготовку виплачується клубу (клубам), що підготував футболіста:  
– коли футболіст укладає Договір на спортивну підготовку; 
– при підписанні футболістом його першого контракту в якості професіонала, 
– при кожному переході професіонала до Завершення сезону, протягом якого йому 

виповниться 23 роки.  
Зобов’язання щодо виплати компенсації за підготовку виникає незалежно від того, 

чи відбувається трансфер під час дії або після Завершення дії контракту футболіста.  
Якщо перехід професіонала здійснюється до Завершення терміну його контракту, 

усі клуби, які брали участь в його навчанні і підготовці, повинні отримати пропорційну до 
часу підготовки частину компенсації, яка виплачується за механізмом солідарності 
сукупно в розмірі 5% трансферної вартості. 

Плата за лояльність нараховується гравцям як додаткова винагорода за 
Продовження контракту або якісну гру.  

Плата за лояльність – це бонуси, які виплачуються гравцям або на початку 
поновленого контракту, або як внески протягом терміну дії їх контракту як визнання за їх 
минулу або майбутню якісну гру. 

Бонуси за лояльність, нараховані гравцеві при продовженні з ним терміну 
строкового трудового договору визначаються фіксованою сумою, яка розраховується 
понад розмір його заробітної плати й інших винагород в клубі і не переглядаються за 
будь-яких умов, включаючи непередбачувані обставини. Плата за лояльність не може 
бути повернена гравцем клубові при прийнятті ним рішення про перехід в інший клуб в 
період дії строкового  

 
 
 



 

Продовження додатку У 
 

трудового договору (якщо така можливість передбачена умовами його договору), при 
отриманні травм чи за інших обставин. 

Плата за лояльність може бути капіталізована клубом, за таких умов: 
а) при продовженні строкового трудового договору з гравцем, право реєстрації 

якого було відображене у складі нематеріальних спортивних активів клубу на дату 
Продовження строкового трудового договору, незалежно від суми цього платежу, шляхом 
приєднання до вартості нематеріального спортивного активу, що відображається на 
балансі клубу; 

б) при укладенні строкового трудового договору з гравцем – вільним агентом, якщо 
цей договір укладено на строк більше 365/366 днів і сума плати за лояльність перевищує 
10 000 грн.; 

в) при прийнятті клубом рішення про стимулювання гравців за якісну гру 
бонусними виплатами, загальна сума яких є фіксованою і перевищує 15 000 грн. 

Капіталізації підлягають витрати на виховання молодих гравців з віку 12 років до 
23-х років або до дати підписання першого професійного контракту. Капіталізації 
підлягають тільки витрати клубу на розвиток молодіжного футболу за статтями: витрати 
на заробітну плату тренерів, витрати на заробітну плату гравців, нарахування єдиного 
соціального внеску на заробітну плату гравців і тренерів, витрати на страхування, витрати 
на медичне обслуговування, витрати на утримання (оренду) тренувальної бази, витрати на 
харчування, витрати на форму, витрати на проведення матчів в системі молодіжного 
футболу, інші витрати на розвиток молодіжного футболу. 

2. Продовження контракту 
У тих випадках, коли контракт гравця продовжено, будь-які витрати, пов’язані з 

здійсненням пролонгації, додаються до неамортизованої залишкової вартості спортивного 
нематеріального активу, яка амортизується протягом строку дії нового футбольного 
контракту з гравцем.  

3. Вибуття 
Вибуття прав реєстрацій гравців, контракт з якими не було продовжено за 

рішенням адміністрації клубу або гравця, здійснюється після завершення терміну 
строкового трудового контракту і повної амортизації його первісної вартості. Первісна 
вартість такого об’єкта і сума нагромадженого зносу списуються з балансу без визнання 
витрат. 

При прийнятті адміністрацією футбольного клубу рішення про продаж прав 
реєстрації гравця до Завершення строкового трудового договору за трансферним 
контрактом здійснюється (в період не менше 8 місяців до завершення договору при згоді 
гравця), нематеріальний спортивний актив переводиться до складу необоротних активів, 
утримуваних для продажу за вимогами МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність». 

Нарахування амортизації за таким активом припиняється. 
Необоротні активи, призначені для продажу (права реєстрації гравців), 

класифікуються як активи, утримувані для продажу, коли їх поточна балансова вартість, 
як очікується, буде відшкодована в результаті продажу і продаж вважається 
високоймовірним.  

Економічні вигоди від такого активу очікується отримати від його продажу, а не 
використання за призначенням в період до шести місяців. Здійснення угоди продажу прав 
реєстрацій гравця вважається високоймовірним, якщо клуб активно рекламує інформацію 
про продаж прав реєстрації гравця і до Завершення шестимісячного періоду отримав 
безумовні пропозиції щодо продажу, які влаштовують клуб і гравця.  

 
 



 

Продовження додатку У 
 
Необоротні активи, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин – 
балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. У разі оцінки за чистою вартістю  

реалізації сума коригування балансової вартості необоротних активів, утримуваних 
для продажу, за  
винятком тих активів, на які не поширюються вимоги МСФЗ щодо методики оцінки, 
визнається іншими операційними доходами (витратами) звітного періоду.  

При продажі прав реєстрацій гравців за трансферним контрактом дохід визнається 
за справедливою вартістю отриманої (нарахованої) компенсації у складі інших 
операційних витрат, витрати визнаються в розмірі собівартості реалізованого активу й 
відображаються у складі інших операційних витрат. 

Вигоди та втрати від вибуття реєстрацій гравців визначаються порівнянням 
справедливої вартості винагороди до отримання, за вирахуванням будь-яких витрат на 
продаж, з балансовою вартістю. В тому випадку, якщо частина винагород до отримання є 
умовною і виплачується при дотриманні визначених клубом умов якісної гри, ця сума 
визнається доходом у звіті про фінансові результати на дату виконання цих умов. Умовою 
виплати винагороди клубу колишньому власникові прав реєстрацій є кількість хвилин, 
проведених на полі під час матчів, визначена для кожного гравця трансферним 
контрактом. Трансферним контрактом можуть бути визначені інші умови для отримання 
платежів у майбутньому – кількість зіграних за нову команду матчів, забитих голів, 
отримання «золотого м’яча» та ін. протягом визначеного періоду  

Отримані безоплатно права реєстрації гравців, які підписали строковий трудовий 
договір з клубом на правах вільних агентів без виплати значної суми платежу за 
лояльність, які відображались в забалансовому обліку можуть бути відображені у складі 
необоротних активів, утримуваних для продажу за чистою вартістю реалізації, при 
прийнятті клубом рішення про продаж прав реєстрацій гравців у восьмимісячний строк до 
завершення трудового договору при згоді таких гравців. 

У разі відмови від реалізації нематеріального спортивного активу, утримуваного 
для продажу, клуб оцінює необоротний актив, який більше не визнається як утримуваний 
для продажу за нижчою з оцінок: 

а) балансовою вартістю необоротного активу на момент його визнання як 
утримуваного для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б 
визнано за період його утримання для продажу; 

 або 
 б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю 

використання. 
 Сума коригування включається до інших витрат (доходів) звітного періоду.  
У випадку розірвання контракту однієї із сторін без поважної причини 

застосовуються наступні положення:  
У всіх випадках винна сторона виплачує компенсацію. Відповідно до положень 

розділу VІІ «Регламенту Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів» 
(якщо інше не передбачене в контрактом) компенсація за порушення умов контракту 
визначається з урахуванням законодавства України, специфіки спорту та будь-яких інших 
об’єктивних критеріїв. До таких критеріїв, зокрема, належать: винагорода й інші виплати, 
що належать футболістові за чинним контрактом та/ або новим контрактом період дії 
контракту (максимум до п’яти років), що залишився винагороди й витрати, здійснені або 
понесені колишнім клубом (амортизовані за період дії контракту), а також той факт, чи не 
припадає порушення контракту на захищений період. 

Право на компенсацію не може передаватися третій стороні. Якщо футболіст-
професіонал зобов’язаний виплатити компенсацію, то він і його новий клуб нестимуть  



 

Продовження додатку У 
 

солідарну відповідальність за її виплату. Сума компенсації може бути обумовлена в 
контракті або узгоджена сторонами. Окрім зобов’язання виплатити компенсацію, на будь-
якого футболіста, винного в порушенні контракту протягом захищеного періоду, 
застосовуються санкції. Такою санкцією є позбавлення права виступати в офіційних 
матчах на чотири місяці. В разі обтяжливих обставин, тривалість обмеження на участь в 
матчах складає шість місяців. У всіх випадках такі санкції вступають у дію з початку 
наступного сезону в новому клубі. Одностороннє припинення дії контракту без поважної 
причини або з поважної спортивної причини після завершення захищеного періоду не 
призводить до санкцій. Проте, застосування санкцій можливе поза рамками захищеного 
періоду в разі неповідомлення про розірвання контракту (тобто протягом п’ятнадцяти днів 
після завершення останнього офіційного матчу у відповідному сезоні команди). 
Захищений період починається знову тоді, коли при поновленні контракту термін дії 
попереднього контракту продовжується. 

4. Переоцінка та визнання (відновлення) втрати корисності 
Дооцінка прав реєстрацій гравців до справедливої вартості, відображених на 

балансі у складі нематеріальних спортивних активів клубом не проводиться. 
Вартість реєстрації прав гравців включає на суму умовних платежів за очікувану 

якість гри (хвилини перебування гравцем на полі під час матчів або кількість матчів, 
зіграних гравцем у клубі, в якому він зареєстрований), які клуб відображає за умовами 
трансферного контракту. Визначена сума умовних платежів приєднується до вартості 
визнаного нематеріального спортивного активу, придбаного за договором трансферу і 
сплачується клубові – колишньому власникові прав реєстрації гравця в терміни, визначені 
умовами договору при їхньому виконанні. Визнання клубом витрат на дату визнання 
зобов’язань за умовними платежами не проводиться. Збільшення витрат буде відображено 
в сумі нарахованої амортизації у періоди використання прав реєстрацій гравця. 

Клуб станом на кінець кожного сезону здійснює перегляд втрати корисності 
нематеріальних активів, включаючи реєстрації гравців, якщо несприятливі події 
вказуватимуть, що амортизована балансова вартість активу не може бути відшкодована за 
вимогами МСБО 36 “Зменшення корисності активів” або П(С)БО 28 “Зменшення 
корисності активів”.  

У той час, коли окремий гравець не може бути відокремлений від єдиного 
підрозділу, що генерує грошові кошти – команди, можуть існувати певні обставини, коли 
футболіст є вилучений з єдиного підрозділу (зазнає травми, загрозливої для його кар’єри; 
тимчасово вилучений зі складу основної команди через накладення дисциплінарних 
стягнень, призову до військової служби або з інших причин. Якщо несприятливі події 
вказуватимуть, що амортизована балансова вартість активу не може бути відшкодована 
через неможливість приймати участь у матчах протягом тривалого періоду (більше 3 
місяців), то балансова вартість прав реєстрації гравця буде зменшена до суми очікуваного 
відшкодування.  

Резерв втрати корисності нематеріальних спортивних активів формується клубом у 
розмірі 300 000 грн. 

При поверненні гравця до основної команди, якщо умови його вилучення 
перестали діяти, визнана сума знецінення сторнується. 

Клуб відображає вартість безоплатно отриманих прав реєстрацій гравців, 
відображених у забалансовому обліку, за ринковою вартістю за даними інформаційного 
порталу transfermarkt.com і проводить її коригування станом на 31 грудня кожного року. 

4. Винагорода 
Винагороди гравцям відносяться до складу собівартості спортивної послуги 

протягом періоду дії контракту, виходячи з суми, визначеної умовами строкового 
трудового договору для кожного гравця. Будь-які бонуси за якісну гру (премії)  
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визнаються, коли клуб вважає досягнення умов, пов’язані з виплатою, достатньо 
очевидними. 

Заробітна плата виплачується гравцям однаковими двотижневивими внесками 
протягом терміну дії контракту. Бонуси за якісну гру виплачуються додатково у періоди, 
визначені для виплати заробітної плати гравцям. 

Продовження додатку У 
5. Амортизація нематеріальних спортивних активів 

Нематеріальні спортивні активи амортизуються за прямолінійним методом 
протягом терміну дії строкового трудового договору з футболістом. Ліквідаційна вартість 
нематеріального спортивного активу прирівнюється до нуля. 

Капіталізовані витрати, пов’язані з придбанням прав реєстрацій гравців підлягають 
амортизації. Ці витрати амортизуються протягом періоду строкового трудового договору, 
укладеного з гравцем. Якщо гравець продовжує свій контракт до моменту завершення 
попереднього, залишкова незамортизована частка витрат на придбання (залишкова 
вартість) амортизується протягом періоду дії нового контракту. Зміни у амортизації 
витрат реєстрацій гравців з року в рік і від одного періоду до іншого відображають 
додаткові трансферні видатки, сплачені за придбання гравців, вплив Продовження 
контракту, зменшення корисності і вибуття прав реєстрацій гравців.  

Сума капіталізованих клубом платежів за лояльність амортизується у складі 
собівартості нематеріального спортивного активу. 

6. Прибуток (збиток) від вибуття реєстрацій гравців 
Клуб приймає рішення про придбання або продаж прав реєстрацій гравців, 

виходячи з потреб укомплектування основної команди, загальної наявності та доступності 
гравців. 

Прибуток (збиток) від вибуття нематеріальних спортивних активів розраховується 
як виручка (за вирахуванням витрат на реалізацію) мінус балансова вартість активу 
(згідно з даними бухгалтерського балансу) на дату реалізації. Доходи і витрати від 
вибуття нематеріальних спортивних активів відображають у складі інших операційних 
доходів і витрат. 

7. Забалансовий облік 
Клуб відображає в забалансовому обліку права реєстрацій гравців і тренерів, 

достовірну оцінку яких визначити неможливо. До таких відносять безоплатно отримані 
права реєстрації вільних агентів та тренерів, плата за лояльність яким складає менше 
10 000 грн. Оцінка прав реєстрацій таких гравців проводиться клубом за ринковою 
вартістю, визначеною за даними сайту transfermarkt.com станом на дату отримання та на 
кінець футбольного сезону. Відображення прав реєстрацій тренерів здійснюється поза 
балансом, якщо вони не були придбані за трансферним контрактом. Молоді (маловідомі) 
гравці, оцінка яких на transfermarkt.com не здійснюється відображаються за вартістю 
клаусули. 

Клуб відображає у забалансовому обліку права реєстрацій гравців, економічні 
права на які належать йому не в повній мірі – отримані права реєстрацій гравців на умовах 
операційної оренди за вартістю, визначеною договором оренди. 

 



 

Додаток Ф 

Відомість обліку витрат ТзОВ «Футбольний клуб «Скала» на утримання 

нематеріальних спортивних активів за вересень 2016 року* 
Витрати на утримання прав реєстрацій гравців Витрати, 

грн 
Втрати, 
грн 

Всього 
витрат і 
втрат, грн 

І. Витрати на утримання прав реєстрацій гравців       
1. Виплати гравцям заробітної плати та премій       
Заробітна плата 360000   360000 
Бонуси  182000   182000 
Компенсації 98000   98000 
Премії 112000   112000 
Відпускні       
Нарахування ЄСВ 165440   165440 
Всього виплат гравцям 917440   917440 
2. Витрати на тренування і проведення матчів       
Проїзд до місця тренувань і проведення матчів 135000   135000 
Проживання і харчування під час тренувань і матчів 286000   286000 
Спортивне екіпірування, клубний одяг встановленого 
зразка 

15600   15600 

Всього компенсованих витрат 436600   436600 
3. Витрати на страхування й медичне 
обслуговування 

      

Діагностика і регулярний медичний огляд 7520   7520 
Лікування та проведення операцій 8640   8640 
Забезпечення медикаментами 7850   7850 
Забезпечення вітамінами 12300   12300 
Страхування здоров’я 100000   100000 
Страхування життя 25000   25000 
Страхування на період тимчасової непрацездатності 56000   56000 
Страхування від нещасних випадків 28000   28000 
Всього витрат на страхування і медичне 
забезпечення 

245310   245310 

4. Витрати за програмами додаткового пенсійного 
забезпечення гравців 

75000   75000 

Всього витрат 1599350   1599350 
ІІ. Витрати і втрати від утримання й руху 
нематеріальних спортивних активів 

      

Витрати на пошук нових гравців 38000   38000 
Втрати від вибуття прав реєстрацій гравців   42000 42000 
Втрати внаслідок травм   24200 24200 
Втрата корисності зареєстрованих прав   -   
Інші втрати   -   
Всього визнаних втрат       
Разом витрат і втрат 1637350 66200 1703550 
*Примітка. Розроблено автором 
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Інтерпретація окремих положень МСБО 38, МСФЗ 13 та Концептуальної 
основи фінансової звітності за МСФЗ щодо оцінки нефінансових 

активів* 

Положення Регулюючий 
 документ Інтерпретація 

1 2 3 

Справедлива вартість МСФЗ 13 

Ціна, яка була б отримана за продаж 
активу, або сплачена за передачу 
зобов’язання у звичайній операції між 
учасниками ринку на дату оцінки 

Оцінка справедливої 
вартості МСФЗ 13 

Ринкова оцінка конкретного активу, а не 
оцінка з урахуванням специфіки суб’єкта 
господарювання.  Оцінюючи справедливу 
вартість, суб’єкт господарювання має 
брати до уваги такі ж характеристики, які 
учасники ринку взяли б до уваги, 
визначаючи ціну активу на дату оцінки:  
а) стан та місце розташування активу;  
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або 
використання активу 

Активний ринок  МСБО 38 

Ринок, на якому існують такі умови: 
а) об’єкти, що їх продають і купують у 
межах ринку, є однорідними; 
б) як правило, можна в будь-який час 
знайти зацікавлених покупців і продавців; 
та 
в) інформація про ціни загальнодоступна 

Ринкова ціна 
нематеріальних активів 

МСБО 38  

 

Ціни котирувань на активному ринку 
забезпечують найдостовірнішу оцінку 
справедливої вартості нематеріального 
активу. Відповідна ринкова ціна є, як 
правило, поточною ціною покупця. Якщо 
поточні ціни покупця недоступні, ціна 
останньої подібної операції може бути 
основою для оцінки справедливої вартості 
за умови, що між датою операції та 
датою, на яку оцінюють справедливу 
вартість активу, в економічних умовах не 
відбулося суттєвих змін 

Оцінка нематеріальних 
активів за відсутності 
активного ринку 

МСБО 38  

При  відсутності активного ринку для 
нематеріального активу, його справедлива 
вартість є сумою, яку суб’єкт 
господарювання сплатив би на дату 
придбання за актив в операції між 
незалежними, обізнаними та 



 

 зацікавленими сторонами на основі 
найточнішої доступної інформації. 
Визначаючи цю суму, суб’єкт 
господарювання розглядає результат 
останніх операцій щодо подібних активів 
(дохід, операційний прибуток або 
прибуток до сплати податків) 

Оцінка активів на 
основному або 
найсприятливішому 
ринку з 

МСФЗ 13 

Якщо для активу є доступний основний 
або найсприятливіший ринок, то оцінка 
справедливої вартості представляє ціну на 
такому ринку (незалежно від того, чи ця 
ціна є безпосередньо відкритою, чи її 
оцінку отримано за іншим методом 
оцінювання), навіть якщо ціна на іншому 
ринку є потенційно більш сприятливою на 
дату оцінки 

Справедлива вартість 
при найвигіднішому та 
найкращому 
використанні 
нефінансових активів 

 

МСФЗ 13 

Оцінка справедливої вартості 
нефінансового активу враховує здатність 
учасника ринку генерувати економічні 
вигоди шляхом найвигіднішого та 
найкращого використання активу або 
його продажу іншому учасникові ринку, 
який використовуватиме цей актив 
найвигідніше та найкраще.Найвигідніше 
та найкраще використання нефінансового 
активу враховує таке використання 
активу, яке є фізично можливим, 
юридично дозволеним та фінансово 
обґрунтованим, а саме: 

а) використання, яке є фізично можливим, 
враховує фізичні характеристики активу, 
які були б взяті до уваги учасниками 
ринку при визначенні ціни активу (місце 
розташування або розмір об’єкта 
власності); 

б) використання, яке є юридично 
дозволеним, враховує будь-які юридичні 
обмеження на використання активу, які 
були б взяті до уваги учасниками ринку 
при визначенні ціни активу (регулювання 
зонування, що застосовується до об’єкта 
власності); 

в) використання, яке є фінансово 
обґрунтованим, враховує, чи генерує 
використання активу, яке є фізично 



 

можливим та юридично дозволеним, 
адекватний дохід або грошові потоки 
(враховуючи вартість перетворення 
активу для такого використання) для 
отримання інвестиційного доходу, який 
учасники ринку вимагали б від інвестиції 
у такий актив, вкладеної для такого 
використання 

Одиниця продажу 
нефінансового активу МСФЗ 13 

Актив продається узгоджено з одиницею 
обліку (якою може бути окремий актив). 
Це відбувається й тоді, коли така оцінка 
справедливої вартості передбачає 
найвигідніше та найкраще використання 
активу у поєднанні з іншими активами, 
оскільки оцінка справедливої вартості 
передбачає, що учасник ринку вже 
отримує додаткові до даного активи 

Ієрархія справедливої 
вартості 
 
 

МСФЗ 13 

Передбачає три рівні вхідних даних для 
методів оцінки вартості, що 
використовуються для оцінки 
справедливої вартості. Ієрархія 
справедливої вартості встановлює 
найвищий пріоритет для цін котирування 
(нескоригованих) на активних ринках на 
ідентичні активи або зобов’язання (вхідні 
дані 1-го рівня) та найнижчий пріоритет 
для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-
го рівня).  
Наявність доречних вхідних даних та їхня 
відносна суб’єктивність може вплинути 
на вибір відповідних методів оцінки 
вартості. Проте ієрархія справедливої 
вартості встановлює пріоритетність 
вхідних даних для методів оцінки 
вартості, а не методів оцінки, що 
використовуються для оцінки 
справедливої вартості. Наприклад, оцінка 
справедливої вартості, складена за 
методом теперішньої вартості, може бути 
віднесена до 2-го рівня чи 3-го рівня, 
залежно від вхідних даних, які є 
важливими для усієї оцінки, та рівня 
ієрархії справедливої вартості, до якого 
відносяться такі вхідні дані 



 

Основоположні якісні 
характеристики 
фінансової інформації 
(доречність та правдиве 
подання) 

Концептуальна 
основа 
фінансової 
звітності за 
МСФЗ 

Для забезпечення доречності облікова 
інформація має мати передбачувальну 
цінність або (і) підтверджувальну 
цінність.  
Фінансова інформація має 
передбачувальну цінність, якщо її можна 
використати як вхідні дані для процесів, 
які використовують користувачі для 
передбачення майбутніх доходів. 
Фінансова інформація має 
підтверджувальну цінність, якщо вона 
забезпечує реакцію на (підтверджує або 
змінює) попередні оцінки.  

Правдивість подання облікової інформації 
передбачає повноту, нейтральність та 
відсутність суттєвих помилок. 
Концептуальною основою фінансової 
звітності визначається неможливість 
досягнення ідеальної точності інформації 
у всіх відношеннях. Наприклад, не можна 
визначити, чи є точною (не точною) 
попередня оцінка неспостереженої ціни 
або вартості. Проте подання такої 
попередньої оцінки може бути 
правдивим, якщо ця величина описана 
чітко і точно, пояснено природу та 
обмеження процесу оцінювання і не 
зроблено помилок у відборі та 
застосуванні відповідного процесу 
формування оцінки 
 

Припущення про ризик МСФЗ 13 

Припущення про ризик включає 
ризик, властивий певній методиці 
оцінювання, що використовується для 
оцінки справедливої вартості, (такої як 
модель ціноутворення) та ризик, 
властивий вхідним даним цього методу 
оцінки вартості. Оцінка, яка не включає 
коригування для урахування ризику, не 
представляє оцінку справедливої вартості, 
якщо учасники ринку включили б таке 
коригування, визначаючи ціну активу або 
зобов’язання. Так, необхідно включити 
коригування для урахування ризику, якщо 
є значна невизначеність оцінки 



 

(наприклад, коли значно зменшився обсяг 
або рівень діяльності порівняно з 
нормальною діяльністю ринку для даного 
активу чи зобов’язання, або подібних 
активів чи зобов’язань, і суб’єкт 
господарювання визначив, що ціна 
операції або ціна котирування не 
представляє справедливу вартість 

*Примітка. Систематизовано автором на основі джерел [43, 83, 86] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Ц 

Кореляційна матриця тісноти зв’язку показників характеристик гравців, клубів-покупців та продавців за 
міжнародними трансферними контрактами українських клубів (2011-2016 рр.)* 

   Показники 
 

Ціна 
трансферу 

Ринкова 
вартість 

Забиті 
гравцями 
голи  

Матчі з 
участю 
гравців  

Матчі за 
національну 
збірну  

Пропущені 
ігри через 
травми  Вік гравців 

Ціна трансферу 1             
Ринкова вартість 0,921569657 1           
Забиті гравцями голи  0,363602922 0,396397203 1         
Матчі з участю гравців  0,261621207 0,324440106 0,322056542 1       
Матчі за національну збірну  0,124111696 0,155672092 0,187551624 0,239414415 1     
Пропущені ігри (травми) -0,031502143 -0,005876103 -0,059302566 -0,010185064 0,113355015 1   
Вік гравців 0,036059492 0,218778415 0,128996038 0,263218487 -0,0561954 0,08456343 1 
Зріст гравців -0,231046175 -0,23526417 0,014819806 -0,085490584 0,153693043 -0,01437903 0,15879908 
Різниця  голів 0,235755124 0,196217281 0,043139263 0,140509554 0,151620145 0,043955477 -0,14013155 
Воротар -0,061720834 -0,040543802 -0,125749187 0,021037767 -0,03837992 -0,0474813 0,074254577 
Позиція в лізі  -0,165707343 -0,136798309 -0,029321868 -0,181753623 -0,09119852 -0,07727409 0,078146019 
Захисник -0,215014065 -0,229662224 -0,418217821 0,023105641 0,000139195 -0,1613197 0,060108651 
Півзахисник 0,245046357 0,254196911 -0,040380301 -0,021253305 0,047925128 0,220103491 -0,22774044 
Нападник -0,061311101 -0,065713855 0,48683186 -0,038332617 -0,05634685 -0,08410465 0,179936212 
Громадянство України -0,124681729 -0,090702783 -0,005664063 -0,021690131 0,215755699 -0,06646316 -0,02548615 
Міжнародний трансфер -0,053529903 -0,035119353 0,004022305 -0,001144204 0,029551645 0,064247719 0,051344354 
Нижчий дивізіон -0,10605746 -0,118137281 -0,097746608 0,067918115 0,031373265 0,063295705 0,142011906 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 0,162061119 0,172252222 0,110016736 0,150165293 -0,03219391 -0,04933908 -0,08849023 
Зміна головного тренера 0,023390026 0,029213546 0,122581588 0,015432599 0,039673416 -0,03256111 -0,02755027 
Підвищення в дивізіоні -0,097434621 -0,108246141 -0,08658238 0,12266553 0,061105592 -0,00636612 0,103060512 
Пониження в дивізіоні -0,102827835 -0,107918161 -0,017573839 -0,187041062 -0,039722 -0,04298696 -0,1028575 
Позиція в лізі  -0,192241903 -0,196796332 -0,24045451 -0,139281413 -0,04853067 -0,11826423 -0,04664439 

ізниця голів 0,416974163 0,436740723 0,332204968 0,237674269 0,165502913 0,07373105 0,051863827 
Нижчий дивізіон -0,082335477 -0,106183755 0,01165532 -0,093150123 -0,01400336 -0,08369571 -0,16131211 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 0,26005532 0,280100474 0,258698983 0,278777818 0,059651493 0,153367686 0,069641265 
Зміна головного тренера -0,28568441 -0,328683249 -0,264111345 -0,134337888 -0,08425903 -0,1353169 -0,09492232 
Підвищення в дивізіоні -0,09186995 -0,120846687 -0,030319334 -0,073880949 -0,01567481 -0,06773516 -0,16433307 
Пониження в дивізіоні -0,054153686 0,011372253 -0,03746353 -0,044777649 -0,15349143 0,04886931 0,075231815 



 

Продовження додаткуЦ 
Показники  

  
Зріст гравців 
 Різниця голів Воротар Позиція у 

лізі 
Захисник 
 

Півзахисник 
 

Нападник 
 

Громадян-
ство України 

Ціна трансферу                 
Ринкова вартість                 
Забиті гравцями голи                  
Матчі з участю гравців                  
Матчі за національну збірну                  
Пропущені ігри через травми                  
Вік гравців                 
Зріст гравців 1               
Різниця голів -0,178882162 1             
Воротар 0,279985291 0,0515296 1           
Позиція в лізі  0,093019824 -0,8891318 -0,090842 1         
Захисник 0,250410531 -0,0565724 -0,074953 0,0441 1       
Півзахисник -0,511361461 0,0971777 -0,124791 -0,06951 -0,542503 1     
Нападник 0,257222072 -0,1037702 -0,080096 0,09396 -0,3039253 -0,5797275 1   
Громадянство України 0,264771833 0,0698425 0,431517 -0,11827 -0,1030202 -0,1063813 0,0881673 1 
Міжнародний трансфер 0,039340764 0,2532606 0,1957808 -0,23687 -0,0323436 0,0154924 -0,048724 0,562963 
Нижчий дивізіон -0,01576635 0,1087781 -0,032974 -0,16597 0,10662829 -0,0949783 0,0082063 -0,0764145 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях -0,140528461 0,5808509 0,1049539 -0,61721 -0,0684055 0,0984944 -0,098707 0,0560465 
Зміна головного тренера 0,037945836 -0,3767707 -0,116551 0,33217 0,00873586 -0,0231754 0,072887 -0,2088048 
Підвищення в дивізіоні -0,067454834 0,1143984 -0,030392 -0,16013 0,13667651 -0,0654675 -0,054416 -0,0704295 
Пониження в дивізіоні -0,076616402 -0,2479815 -0,021208 0,38956 -0,0921968 0,0621312 0,0225782 -0,0491473 
Позиція в лізі  0,026040019 0,0256007 0,045144 0,01306 0,05207116 -0,0022042 -0,065246 0,0086018 
Різниця голів -0,094027973 0,0365816 -0,062999 -0,05425 -0,0892265 0,1016292 0,0038685 -0,0455854 
Нижчий дивізіон -0,03570083 -0,0301441 -0,030392 -0,00977 -0,1321206 0,0890357 0,0323552 0,2065933 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях -0,155953864 0,1463443 -0,034517 -0,14202 -0,1297035 0,0660269 0,0367474 -0,0799903 
Зміна головного тренера -8,02306E-05 -0,1422872 -0,024918 0,06857 0,19219974 -0,1803521 0,0394628 -0,0577446 
Підвищення в дивізіоні -0,024609676 -0,0714414 -0,024596 -0,03833 -0,1069256 0,1033168 -0,008927 0,2792941 
Пониження в дивізіоні -0,046285498 0,0421271 -0,030392 -0,00142 -0,1321206 0,0890357 0,0323552 -0,0704295 

 
 
 



 

Продовження додатку Ц 

 Показники  
 

 
Міжнародний 
трансфер 

Нижчий 
дивізіон 

Кваліфікація 
на участь в 
континент. 
змаганнях 

Зміна 
головного 
тренера 

Підвищення 
в дивізіоні 

Пониження в 
дивізіоні 

Позиція у 
лізі  

Ціна трансферу               
Ринкова вартість               
Забиті гравцями голи                
Матчі з участю гравців                
Матчі за національну збірну                
Пропущені ігри через травми                
Вік гравців               
Зріст гравців               
Різниця  голів               
Воротар               
Позиція в лізі                
Захисник               
Півзахисник               
Нападник               
Громадянство України               
Міжнародний трансфер 1             
Нижчий дивізіон -0,076414478 1           
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 0,118437976 -0,314177343 1         
Зміна головного тренера -0,270095797 -0,006123727 -0,16550663 1       
Підвищення в дивізіоні -0,070429521 0,921677707 -0,289570253 -0,05004438 1     
Пониження в дивізіоні -0,049147319 -0,040560121 -0,202068696 0,07352022 -0,037383359 1   
Позиція в лізі  -0,059980398 0,041867037 -0,157316653 0,039711397 0,062186961 0,146536845 1 
Різниця голів -0,016896996 -0,086663461 0,203292551 0,064973263 -0,103775551 -0,16378229 -0,806880402 
Нижчий дивізіон 0,206593262 -0,058123819 0,026812061 -0,05004438 -0,053571429 -0,03738336 -0,172561448 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях -0,017064592 -0,028920455 0,174184163 0,013760746 -0,060843708 -0,09812543 -0,640345399 
Зміна головного тренера -0,11968875 0,207950098 -0,272788834 -0,064196776 0,191662969 0,024148723 0,290761822 
Підвищення в дивізіоні 0,279294107 -0,04703976 0,053705201 -0,071942653 -0,043355498 -0,03025445 -0,157245408 
Пониження в дивізіоні -0,070429521 -0,058123819 -0,052283518 0,027656105 -0,053571429 0,207685328 0,349101682 

 
 



 

Закінчення додатку Ц 

Показники  
 

 
Різниця голів 
 

Нижчий дивізіон 
 

Кваліфікація на 
участь в конт. 
змаганнях 

Зміна 
головного 
тренера 

Підвищення 
в дивізіоні 
 

Пониження в 
дивізіоні 
 

Ціна трансферу             
Ринкова вартість             
Забиті гравцями голи              
Матчі з участю гравців              
Матчі за національну збірну              
Пропущені ігри через травми              
Вік гравців             
Зріст гравців             
Різниця голів             
Воротар             
Позиція в лізі              
Захисник             
Півзахисник             
Нападник             
Громадянство України             
Міжнародний трансфер             
Нижчий дивізіон             
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях             
Зміна головного тренера             
Підвищення в дивізіоні             
Пониження в дивізіоні             
Позиція в лізі              
Різниця  голів 1           
Нижчий дивізіон 0,021698244 1         
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 0,673152809 -0,220389432 1       
Зміна головного тренера -0,282566577 -0,122451342 -0,103398507 1     
Підвищення в дивізіоні 0,062446842 0,809302638 -0,242922136 -0,03554681 1   
Пониження в дивізіоні -0,276529327 -0,053571429 -0,300162294 0,03460581 -0,043355  1 

*Примітка. Розраховано автором за даними [237]  



 

Додаток Ш 

Результати аналізу впливу чинників на ціну трансферу з деталізованими статистичними показниками за 

результатами проведених міжнародних трансферів українських клубів у 2011-2016 рр.*  
Змінні /характеристики 

минулого сезону 
Коефіцієнт Стандартна 

похибка 
t-статистика P-значення 

 
Нижні межі 

95% 
Верхні межі 

95% 
Вільний член (Y) -8,33088888 8,463169507 -0,984369848 0,32728593 -25,11954017 8,457762406 
Характеристики та амплуа гравців (у попередньому сезоні) 
Забиті гравцями голи  0,3020952 0,143151484 2,110318266 0,03730112 0,018121162 0,586069221 
Матчі з участю гравців 0,0626128 0,071249379 0,878783262 0,38160471 -0,078726837 0,20395236 
Пропущені ігри через травми -0,1759078 0,19202482 -0,916067819 0,36181342 -0,556833336 0,20501782 
Вік гравців 0,116972 0,247636364 0,47235392 0,63769323 -0,374271912 0,608215926 
Матчі за національну збірну  -0,1713775 0,18908888 -0,906332994 0,3669168 -0,546478955 0,203723973 
Захисник -1,0102886 4,105882807 -0,246058813 0,80613606 -9,155255449 7,134678152 
Півзахисник 1,5680617 4,201771512 0,373190627 0,70978868 -6,767122445 9,903245939 
Нападник -2,0920909 4,340165372 -0,482030222 0,6308274 -10,70181125 6,517629496 
Характеристики клубу-покупця (у попередньому сезоні)  
Позиція в лізі  0,2380047 0,317734933 0,749066885 0,45555792 -0,392295904 0,868305338 
Різниця голів 0,1215271 0,061041626 1,990888292 0,04919456 0,000436896 0,242617222 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях -2,045335 1,739878604 -1,175561886 0,2425337 -5,496786009 1,406116062 
Зміна головного тренера  0,409937 1,414798916 0,289749297 0,77260203 -2,396643405 3,216517388 
Характеристики клубу-продавця (у попередньому сезоні) 
Позиція в лізі  0,523441 0,261791936 1,999454131 0,04824517 0,004116202 1,042765733 
Різниця голів  0,21247 0,056451054 3,763791889 0,00028114 0,100486315 0,32445372 
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях -0,7059668 1,930435685 -0,365703356 0,71535125 -4,535431823 3,123498206 
Зміна головного тренера -1,7136422 1,517271435 -1,129423608 0,26139447 -4,723500485 1,296216127 

*Примітка. Розраховано автором за даними інформаційного порталу transfermafkt.com про міжнародні трансфери українських клубів за 
період 2011-2016 рр. (118 од.) [237] 



 

Додаток Щ 

Характеристика параметрів лінійної множинної 
регресійної моделі* 

Показники 
Умовні 

позначення   Інтерпретація 

1 2 3 

Характеристики та амплуа гравців в попередньому сезоні 

Забиті гравцями голи X1 
Кількість голів, забитих гравцями в матчах 
національних чемпіонатів у попередньому сезоні 

Матчі з участю 
гравців Х2 

Кількість матчів у національних змаганнях, в 
яких гравці виходили на поле у попередньому 
сезоні 

Пропущені ігри через 
травми Х3 

Кількість матчів національних змагань, в яких 
гравці не брали участь через травми у 
попередньому сезоні 

Вік гравців Х4 
Повні роки на дату укладення трансферного 
контракту 

Матчі за національну 
збірну Х5 

Кількість матчів, у яких гравець виходив на поле 
в складі національної збірної в попередньому 
сезоні 

Захисник Х6 

Позиція футболіста, спрямована на запобігання 
пропущеним м’ячам (а отже, на уникнення 
програшу) 

Півзахисник Х7 
Позиція футболіста, здебільшого спрямована як 
на забивання голів (а отже, на перемогу в матчі) 

Нападник Х8 
Позиція футболіста, спрямована на забивання 
голів (а отже, на перемогу в матчі) 

Характеристики клубу-покупця в попередньому сезоні 

Позиція в лізі  Y1 
Рейтингове місце в турнірній таблиці 
національної ліги 

Різниця забитих і 
пропущених голів  Y2 

Різниця між кількістю забитих і пропущених 
голів у національних турнірах 

Кваліфікація на 
участь в 
континентальних 
змаганнях 
 Y3 

Право на участь у європейських (чи відповідних 
континентів) клубних змаганнях, що підвищує 
престиж команди. Надається кільком 
(варіюється) командам, які зайняли найвищі 
місця за рейтингом. 

Зміна головного 
тренера  Y4 

Заміна головного тренера перед початком 
футбольного сезону 

Характеристики клубу-продавця в попередньому сезоні 

Позиція в лізі  Z1 
Рейтингове місце в турнірній таблиці 
національної ліги 

Різниця забитих і 
пропущених голів Z2 

Різниця між кількістю забитих і пропущених 
голів у національних турнірах 



 

 
Продовження додатку Щ 

1 2 3 

Кваліфікація на 
участь в 
континентальних 
змаганнях Z3 

Право на участь у європейських (чи відповідних 
континентів) клубних змаганнях, що підвищує 
престиж команди. Надається кільком 
(варіюється) командам, які зайняли найвищі 
місця за рейтингом. 

Зміна головного 
тренера Z4 Заміна головного тренера перед початком сезону 

*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Ю                                 

Таблиця Ю.1 

Кореляційна матриця тісноти зв’язків показників цін трансферу, характеристик гравців та клубів-покупців 
попереднього сезону (до дати трансферу) за міжнародними трансферами українських клубів (2011-2016 рр.)* 

 Вік Зріст 
Матчі з 
участю 
гравців 

Забиті 
гравцями 

голи 

Пропущено 
ігор через 

травми 
Воротар 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

гр
ав

ці
в 

Вік гравців 1           
Зріст гравців 0,15879908 1         
Матчі з участю гравців 0,263218487 -0,085490584 1       
Забиті гравцями голи 0,128996038 0,014819806 0,322056542 1     
Пропущено ігор через 
травми 0,08456343 -0,014379032 -0,010185064 -0,059302566 1   
Воротар 0,074254577 0,279985291 0,021037767 -0,125749187 -0,047481301 1 
Захисник 0,060108651 0,250410531 0,023105641 -0,418217821 -0,161319697 -0,074953169 
Півзахисник -0,227740442 -0,511361461 -0,021253305 -0,040380301 0,220103491 -0,124791261 
Нападник 0,179936212 0,257222072 -0,038332617 0,48683186 -0,084104649 -0,080096173 
Громадянство України -0,025486147 0,264771833 -0,021690131 -0,005664063 -0,066463158 0,431516971 
Матчі за національну 
збірну  -0,056195397 0,153693043 0,239414415 0,187551624 0,113355015 -0,038379915 
Внутрішній трансфер 0,051344354 0,039340764 -0,001144204 0,004022305 0,064247719 0,195780848 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

кл
уб

ів
-

по
ку

пц
ів

 

Різниця голів  -0,140131548 -0,178882162 0,140509554 0,043139263 0,043955477 0,051529589 
Позиція в лізі 0,078146019 0,093019824 -0,181753623 -0,029321868 -0,077274093 -0,090841944 
Нижчий дивізіон 0,142011906 -0,01576635 0,067918115 -0,097746608 0,063295705 -0,032974144 
Кваліфікація на участь в 
континентальних 
змаганнях -0,088490231 -0,140528461 0,150165293 0,110016736 -0,049339079 0,104953922 
Зміна головного тренера  -0,027550265 0,037945836 0,015432599 0,122581588 -0,032561113 -0,11655092 
Підвищення у дивізіоні 0,103060512 -0,067454834 0,12266553 -0,08658238 -0,006366117 -0,030391534 
Пониження у дивізіоні / 
виключення зі змагань -0,102857501 -0,076616402 -0,187041062 -0,017573839 -0,042986956 -0,021207902 



 

Продовження таблиці Ю.1 

Кореляційна матриця тісноти зв’язків показників цін трансферу, характеристик гравців та клубів-покупців 

попереднього сезону (до дати трансферу) за міжнародними трансферами українських клубів (2011-2016 рр.)* 

  
  Захисник Півзахисник Нападник Громадянство 

України 
Матчі за 

національну 
збірну  

Внутрішній 
трансфер 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

гр
ав

ці
в 

Вік гравців             
Зріст гравців             
Матчі з участю гравців             
Забиті гравцями голи             
Пропущено ігор через 
травми             
Воротар             
Захисник 1           
Півзахисник -0,542503025 1         
Нападник -0,303925263 -0,57972754 1       
Громадянство України -0,103020242 -0,106381347 0,088167291 1     
Матчі за національну 
збірну  0,000139195 0,047925128 -0,05634685 0,215755699 1   
Внутрішній трансфер -0,032343564 0,015492429 -0,048724029 0,562962963 0,029551645 1 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

кл
уб

ів
-

по
ку

пц
ів

 

Різниця голів  -0,056572423 0,097177728 -0,103770227 0,069842533 0,151620145 0,253260578 
Позиція в лізі 0,044104279 -0,069512578 0,093959535 -0,118269604 -0,091198521 -0,23687425 
Нижчий дивізіон 0,106628288 -0,094978265 0,008206284 -0,076414478 0,031373265 -0,076414478 
Кваліфікація на участь в 
континентальних 
змаганнях -0,06840547 0,098494379 -0,098706757 0,056046542 -0,032193908 0,118437976 
Зміна головного тренера  0,008735861 -0,02317536 0,072887015 -0,208804828 0,039673416 -0,270095797 
Підвищення у дивізіоні 0,136676505 -0,065467462 -0,054415531 -0,070429521 0,061105592 -0,070429521 
Пониження у дивізіоні -0,092196769 0,062131166 0,022578179 -0,049147319 -0,039722 -0,049147319 

 



 

Продовження таблиціЮ.1 

Кореляційна матриця тісноти зв’язків показників цін трансферу, характеристик гравців та клубів-покупців 

попереднього сезону (до дати трансферу) за міжнародними трансферами українських клубів (2011-2016 рр.)* 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

гр
ав

ці
в 

 Різниця голів Позиці в лізі Нижчий 
дивізіон 

Кваліфікація 
на участь в 
континенталь
-них 
змаганнях 

Зміна 
головного 
тренера 

Підвищення 
у дивізіоні 

Пони- 
ження в 
дивізіоні 

Вік гравців        
Зріст гравців        
Матчі з участю гравців        
Забиті гравцями голи        
Пропущено ігор через 
травми        
Воротар        
Захисник        
Півзахисник        
Нападник        
Громадянство України        
Матчі за національну збірну         

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

кл
уб

ів
-п

ок
уп

ці
в 

Внутрішній трансфер        
Різниця голів  1       
Позиція в лізі -0,889131846 1      
Нижчий дивізіон 0,108778101 -0,16596687 1     
Кваліфікація на участь в 
континентальних змаганнях 0,580850912 -0,617205114 -0,314177343 1    
Зміна головного тренера  -0,376770701 0,332165976 -0,006123727 -0,16550663 1   
Підвищення у дивізіоні 0,114398373 -0,160127908 0,921677707 -0,289570253 -0,05004438 1  
Пониження у дивізіоні  -0,247981479 0,389561739 -0,040560121 -0,202068696 0,07352022 -0,037383359 1 

   *Примітка. Розраховано автором за даними [237] 
 

 



Параметри лінійної множинної регресійної моделі наведені в табл. Ю.2. 

Таблиця Ю.2 

Параметри лінійної множинної регресійної моделі* 
Характеристики гравців та клубів Умовні 

позначення 
Фізичні характеристика та амплуа гравців у попередньому сезоні 
Забиті гравцями голи goals 
Матчі з участю гравців games 

Пропущені ігри через травми injuries 

Зріст height 
Вік age 
Матчі за національну збірну  caps 
Внутрішній трансфер  nat transf 
Захисник def 
Півзахисник midfield 
Нападник fwrd 
Голи (захисник)  goals_def 
Голи (нападник) goals fwrd 
Голи півзахисник goals midfield 
Зріст гравця heigh 
Параметри клубів-покупців у попередньому сезоні 
Кваліфікація на участь у континентальних змаганнях byintcomp 
Різниця забитих і пропущених голів bygldif 
Зміна головного тренера bycoach 

 *Примітка. Складено автором за результатами розрахунку в табл. Ю.1 

Результати регресійного аналізу відображені в табл. Ю.3.  

Таблиця Ю.3 

Результати регресійного аналізу впливу чинників на ціну 

міжнародних трансферів гравців українських клубів (2011-2016 рр.) 
Показники Парна лінійна кореляційно- 

регресійна модель 
Багатофакторна- 
кореляційно регресійна 
модель 

Коефіці-
єнти 

P-
значення  

R-
квадрат 

 Коефіцієнти  P-
значення 

1 2 3 4 5 6 
Прямі вимірники таланту (людського капіталу) у попередньому сезоні 
Забиті гравцями голи 0,4539 0,00005 0,1322   
Проведені матчі 0,1979 0,0042 0,0684 0,061 0,4121 
Пропущено ігор через 
травми 

-0,0708 0,7349 0,001 -0,0803 0,6793 

Непрямі вимірники таланту (людського капіталу) у попередньому сезоні 
Вік 0,102 0,6983 0,0013 -0,1097 0,7594 
Вік квадрат 0,0018 0,742 0,0009   
Матчі за національну 
збірну  

0,2708 0,1806 0,00154 0,0722 0,7033 

Громадянство України -3,5114 0,1786 0,0155   
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Продовження табл. Ю.3 

1 2 3 4 5 6 
Внутрішній трансфер  -1,5075 0,5648 0,0029 -2,123 0,3862 
Голи (вік) 0,0172 0,0000  0,9505 0,0700 
Голи (вік2) 0,0006 0,0002  -0,0183 0,0794 
Позиції гравців на полі 
Воротар -3,7503 0,5067 0,0038   
Захисник -3,917 0,0194 0,0462 1,1861 0,08082 
Півзахисник 3,8489 0,0075 0,06 1,525 0,739 
Нападник -1,0817 0,5095 0,0038 3,8595 0,4361 
Голи (захисник) -0,967 0,1859 0,015 -0,7552 0,3905 
Голи (нападник) -0,0232 0,8473 0,00003 -0,913 0,0009 
Голи (півзахисник) -0,2814 0,073 0,0275 -0,2325 0,22 
Зріст гравця -0,2486 0,0118 0,0534 -0,1132 0,0851 
Зріст гравця (захисник) -0,0216 0,0186 0,0469   
Зріст гравця (нападник) -0,0061 0,4963 0,004   
Параметри клубів-покупців у попередньому сезоні 
Кваліфікація на участь у 
 континентальних 
змаганнях 

2,6063 0,08 0,0263 0,7285 0,6726 

Різниця забитих і 
пропущених голів 

0,0753 0,0102 0,0556   

Підвищення у дивізіоні -3,4787 0,2939 0,0095   
Пониження у дивізіоні /  
виключення зі змагань 

-5,1237 0,2678 0,0106   

Зміна головного тренера 0,3695 0,8015 0,0005 0,3119 0,8244 
Примітка*. Розраховано автором за даними [237] 

За результатами розрахунків формуємо таку регресійну модель: 

2age*goals0183.0goals9505.0goals_fwrd913.0def goals7552.0
bycoach3119.0 byintcomp7285.0nat transf123.2fwrd8595.3
midfield525.1def1861.1midfield goals2325.0height1132.0

age1097.0injuries0803.0 caps0722.0games061.05946.2price






t
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Додаток Я 

 

Результати регресійного аналізу впливу характеристик гравців  та 
клубів-продавців прав реєстрацій гравців на ціни міжнародних 

трансферів українських клубів за період 2011-2016 рр.  
(118 міжнародних трансферів) 

Таблиця Я.1 

Регресійна статистика аналізованих показників* 

Коефіцієнт множинної регресії R 0,62848  
R-квадрат (коефіцієнт детермінації) 0,394988 
Скоректований R-квадрат 0,299144 
Стандартна похибка 6,594226 
Кількість спостережень 118 

*Примітка. Розраховано автором за даними [237] 
Таблиця Я.2 

Дисперсійний аналіз* 
  df SS MS F Значення F 

Регресія  16 2867,268 179,2043 4,121171 5,04E-06 
Залишок 101 4391,866 43,48382   
Всього 117 7259,134       

*Примітка. Розраховано автором за даними [237] 
Таблиця Я.3 

Результати аналізу впливу чинників на ціну трансферу з деталізованими 
статистичними показниками за результатами проведених міжнародних 

трансферів українських клубів у 2011-2016 рр.* 

Змінні  
(характеристики) 
минулого сезону 

Коефіцієнт Стандартна 
похибка 

t-
статистика P-

значення 
 

Нижні 
межі 
95% 

Верхні 
межі 
95% 

1 2 3 4 5 6 7 
Y-значення 5,013925 9,635366 0,520367 0,603947 -14,1 24,1279 
Матчі з участю 
гравців 0,055789 0,072735 0,767025 0,444856 -0,0885 0,200076 
Пропущено ігор 
через травми 0,092467 0,181572 0,509261 0,61168 -0,26772 0,452657 
Вік -0,16601 0,190301 -0,87236 0,385083 -0,54352 0,211496 
Матчі за 
національну 
збірну -0,26239 0,348615 -0,75268 0,453395 -0,95395 0,429164 
Громадянство 
України -0,12437 0,064267 -1,93526 0,055755 -0,25186 0,003115 
Внутрішній 
трансфер 0,137251 0,194811 0,704535 0,482721 -0,2492 0,523704 
Воротар 2,099877 4,770568 0,440173 0,660752 -7,36365 11,5634 
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Продовження табл. Я.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Захисник 1,539048 4,434215 0,347085 0,72925 -7,25724 10,33534 
Півзахисник 5,238965 4,833242 1,083944 0,28097 -4,34889 14,82682 
Нападник -1,39698 2,286476 -0,61097 0,542589 -5,93273 3,138774 
Зріст гравця 3,653363 1,810031 2,018398 0,046201 0,062749 7,243977 
Кваліфікація на 
участь в 
континентальних 
змаганнях -3,33847 1,442803 -2,31388 0,0227 -6,2006 -0,47634 
Різниця голів -0,92467 0,850886 -1,08671 0,279752 -2,6126 0,763264 
Підвищення в 
дивізіоні -0,97399 0,26511 -3,67392 0,000384 -1,4999 -0,44809 
Пониження в 
дивізіоні 1,028555 0,511179 2,012121 0,04687 0,014512 2,042597 
Зміна головного 
тренера -0,01974 0,01018 -1,93949 0,055231 -0,03994 0,00045 

*Примітка. Розраховано автором за даними [237] 
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