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АНОТАЦІЯ
Гороховець Ю.А. Облік і аналіз нематеріальних активів в системі
вартісно-орієнтованого управління. – 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). – ДССУ “Національна академія статистики, обліку та
аудиту”, Київ, 2018.
Мета дисертаційної роботи полягає в розробці теоретичних, методичних та
організаційних аспектів обліку і аналізу нематеріальних активів в системі
вартісно-орієнтованого управління підприємством.
Нематеріальні активи в сучасних умовах розвитку економіки відіграють
важливу роль на вітчизняних підприємствах, виступаючи формою реалізації
інтелектуального

капіталу,

дозволяючи

створювати

інноваційно-містку

продукцію, взаємодіючи зі споживачами та постачальниками, координувати
роботу менеджменту, бухгалтерії, відділу фінансів та інших підрозділів
підприємства, розповсюджувати інформацію в мережі Інтернет тощо.
З метою підвищення ефективності використання концепції вартісноорієнтованого

управління

на

вітчизняних

підприємствах

обґрунтовано

доцільність розвитку обліково-аналітичної системи шляхом

врахування

особливостей нематеріальних активів як економічної категорії та зростаючих
запитів і вимог суб’єктів вартісно-орієнтованого управління до обліковоаналітичної інформації. Зокрема, уточнено сутність нематеріальних активів як
об’єкта обліку і економічного аналізу, сформовано концептуальні засади
облікового

відображення

орієнтованого

управління,

нематеріальних

активів

удосконалено

методику

в

системі
обліку,

вартіснооцінки

та

відображення в звітності нематеріальних активів, виділено та обґрунтовано
напрями економічного аналізу нематеріальних активів, удосконалено методику
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економічного аналізу нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого
управління підприємством.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

полягає

в

розвитку

теоретичних, методичних та організаційних аспектів обліку і аналізу
нематеріальних

активів

в

системі

вартісно-орієнтованого

управління

підприємством. Це дозволило виділити й обґрунтувати сукупність наукових
положень, серед яких:
удосконалено:
 концептуальні

засади

розвитку

системи

обліково-аналітичного

забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами
підприємства, який може бути реалізований двома основними шляхами:
коригування (уточнення порядку ведення обліку; додаткове розкриття
інформації);

реформування

(кардинальне;

адаптивне),

що

забезпечує

відповідність облікової системи підприємства потребам суб’єктів вартісноорієнтованого управління в частині інформації про нематеріальні активи;
 методичне забезпечення облікової оцінки нематеріальних активів, яке,
на відміну від усталеної практики, базується на обґрунтуванні складових
процесу формування первісної вартості внутрішньо створених кваліфікаційних
нематеріальних активів за алгоритмом включення до їх складу фінансових
витрат з урахуванням процедури формалізації переоцінки нематеріальних
активів за справедливою вартістю в межах виділення етапів здійснення
переоцінки,

що

дозволить

підвищити

достовірність

інформації

про

нематеріальні активи, яка формується в системі обліку;
 стратегічну панель індикаторів нематеріальних активів шляхом
формування

її

архітектури

(технічна

складова;

бізнес-архітектура)

та

визначення послідовності розробки системи показників нематеріальних активів,
що покращує ефективність їх використання на підприємстві з урахуванням
особливостей наявних бізнес-процесів та обраної стратегії управління вартістю;
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 методику аналізу впливу нематеріальних ресурсів на ринкову вартість
підприємства

шляхом

використання

багатофакторного

кореляційно-

регресійного аналізу, що дозволило підтвердити існування статистично
значущого впливу балансової вартості нематеріальних активів та витрат на
дослідження і розробки на ринкову вартість підприємства;
набули подальшого розвитку:
 обґрунтування специфічних особливостей нематеріальних ресурсів як
об’єкта обліку та економічного аналізу (невідчутність; наявність творчого та
інноваційного компонента; відсутність фізичного зносу та високий ризик
морального зносу; низький рівень ліквідності; неадитивність), що дозволило
уточнити їх сутність та удосконалити методику їх оцінки і відображення в
системі обліку;
 історичний

аналіз

розвитку

концепції

вартісно-орієнтованого

управління в контексті облікової проблематики, що дозволило виділити три її
основні етапи (виникнення; становлення; активний розвиток і вдосконалення),
обґрунтувати роль обліку на кожному з них та розробити структуру
інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління;
 напрями адаптації облікової системи в частині нематеріальних активів
до змін в економіці (уточнення сутності нематеріальних активів; пошук нових
вартісно-орієнтованих підходів до облікової оцінки нематеріальних активів;
перегляд концепції гудвілу; удосконалення фінансової та управлінської
звітності підприємства як засобу інформування про нематеріальні фактори
створення ринкової вартості підприємства) та розробка шляхів їх реалізації, що
дозволяє проаналізувати вплив нематеріальних факторів на формування
вартості підприємства;
 підсистема

звітності

вартісно-орієнтованого

спрямування

щодо

нематеріальних активів підприємства шляхом виділення її структури, розробки
форми звіту про інтелектуальний капітал підприємства в розрізі трьох його
основних видів та доповнення ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»
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в частині витрат, які формують інтелектуальний капітал, що сприяє зменшенню
інформаційної асиметрії між внутрішніми та зовнішніми користувачами щодо
нематеріальних факторів створення вартості підприємства;
 сутнісні ознаки багаторівневого аналізу нематеріальних активів з
урахуванням закономірностей розвитку облікової системи підприємства,
дотримання яких базується на паритеті функції вартісно-орієнтованого
спрямування у кореляції із структурно-інформаційними факторами впливу на
структуру підсистеми аналітичного забезпечення нематеріальних активів, зміну
їх ринкової вартості та процесу формування майбутньої економічної вартості
нематеріальних активів.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та
пропозиції, одержані автором за результатами дослідження, доведено до рівня
методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть бути використані
для удосконалення методики обліку та аналізу нематеріальних активів в
системі вартісно-орієнтованого управління підприємства та в ході викладання
циклу економічних дисциплін вищими навчальними закладами, зокрема:
– наукові розробки щодо структури звіту про інтелектуальний капітал
підприємства, що базується на трикомпонентному підході до розуміння його
сутності (ТОВ “ОЛСІДЗ БЛЕК СІ” “Олійно-екстракційний завод”, довідка
№ 554 від 11.09.2017 р.);
– структурна модель інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого
управління на підприємстві та пропозиції щодо фасетної класифікації
нематеріальних активів для проведення аналізу структури нематеріальних
активів (ПРаТ “ГАНЗА-УКРАЇНА”, довідка № 186-а/11-2017 від 22.11.2017 р.);
– рекомендації щодо застосування плану рахунків у частині обліку
кваліфікаційних нематеріальних активів і порядку відображення господарських
операцій щодо обліку фінансових витрат, понесених з метою створення
нематеріального активу на підприємстві (ПАТ “Будіндустрія”, довідка
від 11.12.2017 р.);
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– організаційні розробки, пов’язані з упровадження стратегічної панелі
індикаторів нематеріальних активів та моделі здійснення аналізу впливу
нематеріальних активів підприємства на його ринкову вартість (ТОВ “Компанія
з управління активами “Актив”, довідка № 92 від 18.12.2017 р.);
– висновки та рекомендації щодо використання матричної класифікації
методів та підходів оцінки нематеріальних активів, процедурне забезпечення
переоцінки нематеріальних активів із використанням справедливої вартості
(ТОВ “Аудиторська компанія П.С.П “Аудит”, довідка № 23/01-2018 від
23.01.2018 р.);
– науково-прикладні результати з використання методичних рекомендацій
та пропозицій щодо обліку і аналізу нематеріальних активів в системі вартісноорієнтованого

управління

підприємства

(Українсько-американське

ТОВ

“Євромікс” ІІ, довідка № 24 від 02.02.2018 р.);
– пропозиції з побудови підсистеми звітності вартісно-орієнтованого
спрямування щодо нематеріальних активів підприємства (Регіональний фонд
підтримки підприємництва в Запорізькій області, довідка № 02/35/01 від
03.04.2018 р.).
Пропозиції з розвитку теоретико-методологічних засад бухгалтерського
обліку та економічного аналізу нематеріальних активів застосовано при
розробці навчальних робочих програм і методичних вказівок з навчальних
дисциплін “Фінансовий облік”, “Аналіз господарської діяльності”, “Обліковоаналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства” (Національна
академія статистики, обліку і аудиту, довідка № 524/1 від 05.06.2018 р.).
Пропозиції з розвитку методики економічного аналізу нематеріальних
активів як складової системи вартісно-орієнтованого управління застосовано
при розробці навчальних робочих програм і методичних вказівок з навчальних
дисциплін “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Моделі і
методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”, “Звітність підприємств”,
“Інформаційні системи та технології в обліку”, “Аналіз фінансової звітності”
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(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, довідка
від 16.05.2018 р.) та “Аналіз господарської діяльності”, “Економіка

і

бухгалтерський облік на транспорті” (Дніпропетровський національний
університет

залізничного

транспорту

імені

академіка

В.

Лазаряна,

довідка № 17-03/2774-21/3 від 07.09.2018 р.).
Ключові слова: нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, вартісноорієнтоване
нематеріальних

управління,
активів,

обліково-аналітичне
звіт

про

забезпечення,

інтелектуальний

капітал,

оцінка
аналіз

нематеріальних активів.

ANNOTATION

Horokhovets Y.A. Accounting and analysis of intangible assets in the
system of value-based management. – Qualifying scientific work on the rights of
manuscripts.
The dissertation for the scientific degree of a candidate of Economic Sciences in
specialisation 08.00.09 – Accounting, analysis and auditing (according to the types of
economic activity). –SSSU "National Academy of Statistics, Accounting and
Auditing", Kyiv, 2018.
The purpose of the dissertation is to develop theoretical, methodical and
organizational aspects of accounting and analysis of intangible assets in the system of
value-oriented management of an enterprise.
Intangible assets in the present conditions of the development of economics play
an important role at local enterprises, being the form of realization of intellectual
funds which allows to create innovative products, interacting with consumers and
suppliers, to coordinate the work of the management, the accounting office, the
department of finances and other departments of the enterprise, to distribute
information on the Internet, etc.

8

In order to increase the effectiveness of using the concept of value-oriented
management at local enterprises we have justified the expediency of development of
accounting and analytical system by considering the peculiarities of intangible assets
as an Economics category and growing demands and requirements of the subjects of
value-oriented management to accounting and analytical information. In particular,
we have specified the substance of intangible assets as an object of accounting and
economic analysis, we have developed the conceptual fundaments of the accounting
image of intangible assets in the system of value-oriented management, we have
identified and substantiated the directions of economics analysis of intangible assets,
improved the method of economic analysis of intangible assets in the system of
value-oriented management of an enterprise.
The scientific novelty of the obtained results consists in the development of
theoretical, methodical and organizational aspects of accounting and analysis of
intangible assets in the system of value-oriented management of an enterprise. This
has allowed to allocate and substantiate the set of scientific provisions, among which:
Improved:
– conceptual principles of development of the system of accounting and
analytical provision of the value-oriented management of intangible assets of the
enterprise which can be implemented in two main ways (correction (clarification of
the order of accounting; additional disclosure of information); reforming (cardinal;
adaptive)), which ensures the accordance of the accounting system of the enterprise
to the needs of subjects of value-oriented management in the part of information on
intangible assets;
– the methodical provision of accounting valuation of intangible assets that,
unlike the established practice, are based on the substantiation of the process of
formation of the initial value of internally created qualifying intangible assets
according to the algorithm of including in its composition the financial expenses,
taking into account the procedure of formalizing the revaluation of intangible assets
at fair value within the allocation of stages of revaluation , which will allow to
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increase the reliability of the information about intangible assets which is formed in
the accounting system;
– the strategic panel of indicators of intangible assets by forming their
architecture (technical component; business architecture) and determining the
sequence of development the system of indicators of intangible assets which
improves the efficiency of their use at the enterprise taking into account the
peculiarities of existing business processes and chosen strategy of value management;
– a methodology for analyzing the influence of intangible resources on the the
market value of an enterprise using multifactor correlation-regression analysis which
allowed to confirm the existence of statistically significant influence of carrying
value of intangible assets and expenditures for research and development on the
market value of the enterprise;
Have gained further development:
– the substantiation of specific features of intangible resources as an object of
accounting and economic analysis (imperceptibility; presence of creative and
innovative components; absence of physical wear and high risk of moral wear; low
level of liquidity, nonadditivity) that has allowed to clarify their essence and to
improve the methods of their valuation and display in the accounting system;
– the historical analysis of the concept of value-oriented management in the
context of accounting issues which allowed to allocate three of its main stages
(emergence; formation; active development and improvement), to substantiate the
role of accounting for each of them and develop the structure of informational
support for the value-oriented management;
– the development of directions of adaptation of accounting system in the part
of intangible assets to changes in economics (clarification of intangible assets entity;
search for new value-oriented approaches to the accounting valuation of intangible
assets; revision of the concept of Goodwill; improvement of financial and managerial
reporting of the enterprise as a means of informing on intangible factors of the
development of the market value of an enterprise) and substantiation of the ways of
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their realization, that allows to analyze the influence of intangible factors on the
formation of the enterprise value;
– the subsystem of reporting the value-oriented orientation of intangible assets
of the enterprise by the allocation of their structure, the development of the report
form on the intellectual funds of the enterprise in terms of three main types and
additions of f. № 5 " Notes to the Annual Financial Reports " in the part of expenses
that form the intellectual funds which helps to reduce information asymmetry
between internal and external users concerning the intangible factors of the
development of the value of an enterprise;
– the essential signs of multi-level analysis of intangible assets taking into
account the laws of development of the accounting system of the enterprise the
observance of which is based on the parity of the function of the value-oriented
direction in correlation with the structural and informational factors of influence on
the structure of the subsystem of analytical support of intangible assets, the change in
their market value and the process of formation of the future economic value of
intangible assets.
Practical value of the obtained results. The main provisions and proposals
obtained by the author on the results of the research have been brought to the level of
methodical developments and practical recommendations which can be used to
improve the methodology of accounting and analysis of intangible assets in the
system value-oriented management of the enterprise and in the course of teaching the
cycle of economic disciplines at higher educational institutions, in particular:
– scientific developments on the structure of the report on intellectual funds of
the enterprise, based on a three-component approach to understanding its essence
(LLC “ALLSEADS BLACK SI” “Oil Extracting Plant”, certificate № 554 from
11.09.2017);
– the structural model of information provision of value-oriented management
at an enterprise and propositions on a faceted classification of intangible assets for
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analysis of intangible assets structure (PJSC “GANZA-UKRAINE”, certificate
№ 186-A/11-2017 from 22.11.2017);
– recommendations on application of a plan of accounts in the part of the
registration of qualifying intangible assets and the procedure of displaying
commercial transactions on accounting of financial expenditures incurred for the
purpose of creation of intangible asset at an enterprise (PJSC “Budindustriya”,
certificate from 11.12.2017);
– organizational developments related to the introduction of the strategic panel
of indicators of intangible assets and the model of analyzing the influence of
intangible assets of an enterprise on its market value (LLC “Company of asset
management “Aktiv”, Certificate № 92 from 18.12.2017);
– conclusions and recommendations on the use of matrix classification of
methods and approaches of intangible assets valuation, procedural provision of
revaluation of intangible assets with the use of fair value (LLC “Audit Company
P.S.P “Audit”, certificate № 23/01-2018 from 23.01.2018);
– scientifically-applied results on the use of methodical recommendations and
propositions on accounting and analysis of intangible assets in the system of valueoriented management of an enterprise (Ukrainian-American LLC “Evromix” II,
certificate № 24 from 02.02.2018);
– proposals to construct the subsystem of reporting the value-oriented direction
concerning intangible assets of an enterprise (Regional Fund of Entrepreneurship
Support in Zaporizka region, certificate № 02/35/01 from 03.04.2018).
Some proposals for the development of the theoretical and methodological
principles of accounting and economic analysis of intangible assets are applied in the
development of educational working programs and methodical instructions on
educational

disciplines

Financial

Accounting”,

“Analysis

of

Economic

Activity”,“Accounting and Analytical Provision of Economic Safety of Enterprise”
(National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, certificate № 524/1 from
05.06.2018).
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Some proposals for the development of the method of economic analysis of
intangible assets as a component of the system of value-oriented management are
applied in the development of educational working programs and methodical
instructions on educational disciplines “Accounting in Enterprise Management”,
“Models and Decision-Making Methods in the Analysis and Audit”, “Reporting of
Enterprises”, “Information Systems and Technologies in Accounting”, “Analysis of
Financial Reporting” (Process of Ivano-Frankivsk National Technical University of
Oil and Gas, certificate from 16.05.2018) and “Analysis of Economic Activity”,
“Economics and Accounting for Transport” (Dnepropetrovsk National University of
Railway Transport named after Academician V. Lazarian, certifiate № 17-03/277421/3 from 07.09.2018).
Keywords: intangible assets, intellectual funds, value-oriented management,
accounting and analytic support, intangible assets valuation, report on intellectual
funds, intangible assets analysis.
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ВСТУП
Актуальність теми. Нематеріальні активи в сучасних умовах розвитку
економіки відіграють важливу роль. Вони виступають формою реалізації
інтелектуального
продукцію,

капіталу,

сприяють

дозволяють

взаємодії

збільшенню обсягів реалізації

зі

створювати

споживачами

товарів та

інноваційно-містку

та

послуг,

постачальниками,

координації роботи

менеджменту, бухгалтерії, відділу фінансів та інших підрозділів підприємства,
розповсюдженні інформації в мережі Інтернет тощо. Усі ці заходи стимулюють
діяльність вітчизняних підприємств, підвищують її ефективність, сприяючи
подальшому сталому і прогресивному розвитку. Для забезпечення ефективного
управління наявними на підприємстві нематеріальними активами необхідно
формування належного інформаційного забезпечення на основі удосконалення
обліково-аналітичної системи з урахуванням особливостей нематеріальних
активів як економічної категорії та зростаючих запитів і вимог суб’єктів
управління до обліково-аналітичної інформації.
На сьогодні однією з дієвих концепцій управління підприємствами є
вартісно-орієнтоване управління, використання якого дозволяє побудувати
більш ефективну систему організації діяльності завдяки її орієнтації на процес
створення і прирощення вартості. Нематеріальні активи є потенційнофакторним компонентом процесу створення вартості. І хоча вони не мають
матеріальної форми, що значно ускладнює визначення їх впливу на цей процес,
однак відіграють провідну роль у формуванні доходів підприємства. На думку
аналітиків ринку капіталу, для переважної більшості підприємств нематеріальні
активи складають близько 80% їх вартості. Однак, чинна обліково-аналітична
система побудована для задоволення потреб управління активами матеріальної
природи, внаслідок чого нині, в умовах формування постіндустріальної
економіки, вона не здатна забезпечити збирання необхідної інформації про
нематеріальні

фактори

створення

вартості.

Це

зумовлює

необхідність
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удосконалення зазначеної системи з урахуванням особливостей упровадження і
використання

вартісно-орієнтованого

управління

на

вітчизняних

підприємствах.
Проблематиці удосконалення системи обліку та економічного аналізу
нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління приділяли
увагу такі вітчизняні вчені, як Т. Банасько, О. Вакун, Н. Головай, І. Дерун,
В. Диба,

В. Жук,

І. Жураковська,

Н. Королюк,

М. Корягін,

П. Куцик,

О. Лаговська, С. Легенчук, Н. Малюга, М. Плекан, А. Пилипенко, Т. Польова,
Н. Проскуріна,

І. Райковська,

І. Садовська,

Х. Скоп,

М. Чік,

В. Шевчук,

С. Шульга, І. Яремко та ін.
Значний внесок в розвиток обліково-аналітичної підтримки вартісноорієнтованого

управління

нематеріальними

активами

також

здійснили

зарубіжні дослідники І. Абейсекера, Д. Андріессен, Н. Бонтіс, Е. Брукінг,
Р. Булига, Е. Вайетт, Д. Волков, Дж. Гатрі, Ю. Даум, Л. Едвінсон, Р. Каплан,
С. Кузубов, Б. Лев, Б. Марр, Д. Нортон, В. Платонов, Р. Рослендер, П. Салліван,
К.-Е. Свейбі, Д. Скірмі, Д. Старовіч, Т. Стюарт, Р. Тіссен, С. Цуганесян та ін.
Водночас, наявний обачливий підхід до визнання й оцінки нематеріальних
активів, реалізований у національній системі обліку, створює значні перешкоди
для формування релевантної і достовірної інформації, необхідної суб’єктам
вартісно-орієнтованого

управління.

обліково-аналітичного

забезпечення

нематеріальними

активами

Необхідність

зумовлює

удосконалення

вартісно-орієнтованого
актуальність

теми

системи

управління
дослідження,

постановку мети і завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний
зміст наукової роботи становлять результати досліджень, які проводилися
протягом 2015–2018 рр. відповідно до планів науково-дослідних робіт
Національної академії статистики, обліку і аудиту, зокрема, в межах науководослідної теми “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія,
методологія, організація” (номер державної реєстрації 0113U006166). У межах
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теми автором розроблено теоретичні положення та комплексні рекомендації з
удосконалення організації і методичних положень обліку нематеріальних
активів в системі вартісно-орієнтованого управління.
Мета

і

завдання

дослідження.

Метою

дисертаційної

роботи

є

обґрунтування теоретико-методичних, організаційних положень та розробка
практичних рекомендацій щодо обліку і аналізу нематеріальних активів в
системі вартісно-орієнтованого управління підприємством.
Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких
завдань:
 проаналізувати сутність нематеріальних активів як об’єкта обліку і
економічного аналізу;
 обґрунтувати особливості історичного розвитку та виявити актуальні
проблеми побудови системи обліково-аналітичного забезпечення вартісноорієнтованого управління;
 сформувати напрями розвитку обліку нематеріальних активів в системі
вартісно-орієнтованого управління;
 розробити концептуальні засади обліку нематеріальних активів в
системі вартісно-орієнтованого управління;
 удосконалити

методичне

забезпечення

облікової

оцінки

нематеріальних активів;
 розвинути теоретичні та практичні аспекти до формування звітності
про нематеріальні активи підприємства;
 сформувати пріоритетні напрями удосконалення економічного аналізу
нематеріальних активів;
 розробити

пропозиції,

спрямовані

на

удосконалення

методики

економічного аналізу нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого
управління;
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 проаналізувати вплив нематеріальних активів та витрат на дослідження
і розробки на ринкову вартість підприємства.
Об’єктом дослідження є обліково-аналітичне забезпечення вартісноорієнтованого управління нематеріальними активами підприємств.
Предметом

дослідження

є

теоретико-методичні,

організаційні

та

практичні засади обліку і аналізу нематеріальних активів в системі вартісноорієнтованого управління підприємством.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є
положення теорії інтелектуального капіталу, концепції вартісно-орієнтованого
управління, концепції нефінансової та інтегрованої звітності, а також праці
вітчизняних та зарубіжних учених і дослідників з питань розвитку обліковоаналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними
активами підприємств.
Відповідно до поставлених завдань, використано такі методи наукового
дослідження: історичний аналіз – для вивчення еволюції концепції вартісноорієнтованого управління; декомпозиційний аналіз – для обґрунтування
структури інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління;
порівняльний аналіз – для виділення специфічних особливостей нематеріальних
ресурсів як об’єкта обліку й аналізу та для виділення напрямів адаптації
облікової системи в частині нематеріальних активів до змін в економіці; синтез
– для виділення концептуальних підходів до удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними
активами; моделювання
забезпечення

– для

розробки моделі обліково-аналітичного

вартісно-орієнтованого

управління;

кореляційно-регресійний

аналіз – для оцінки ступеня впливу нематеріальних активів і витрат на
дослідження та розробки на ринкову вартість підприємства.
Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографії, фахові
наукові статті, матеріали науково-практичних конференцій вітчизняних і
зарубіжних учених з питань розвитку обліково-аналітичного забезпечення
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вартісно-орієнтованого управління підприємства); нормативні документи, що
регулюють порядок ведення обліку нематеріальних активів; статистичні
джерела; довідкові та інформаційні видання професійних бухгалтерських
організацій, база даних фінансової інформації «Amadeus – Bureau van Dijk»,
Інтернет-ресурси.
Наукова

новизна

одержаних

результатів

полягає

в

розвитку

теоретичних, методичних та організаційних аспектів обліку і аналізу
нематеріальних

активів

в

системі

вартісно-орієнтованого

управління

підприємством. Це дозволило виділити й обґрунтувати сукупність наукових
положень, серед яких:
удосконалено:
 концептуальні

засади

розвитку

системи

обліково-аналітичного

забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами
підприємства, який може бути реалізований двома основними шляхами:
коригування (уточнення порядку ведення обліку; додаткове розкриття
інформації);

реформування

(кардинальне;

адаптивне),

що

забезпечує

відповідність облікової системи підприємства потребам суб’єктів вартісноорієнтованого управління в частині інформації про нематеріальні активи;
 методичне забезпечення облікової оцінки нематеріальних активів, яке,
на відміну від усталеної практики, базується на обґрунтуванні складових
процесу формування первісної вартості внутрішньо створених кваліфікаційних
нематеріальних активів за алгоритмом включення до їх складу фінансових
витрат з урахуванням процедури формалізації переоцінки нематеріальних
активів за справедливою вартістю в межах виділення етапів здійснення
переоцінки,

що

дозволить

підвищити

достовірність

інформації

про

нематеріальні активи, яка формується в системі обліку;
 стратегічну панель індикаторів нематеріальних активів шляхом
формування

її

архітектури

(технічна

складова;

бізнес-архітектура)

та

визначення послідовності розробки системи показників нематеріальних активів,
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що покращує ефективність їх використання на підприємстві з урахуванням
особливостей наявних бізнес-процесів та обраної стратегії управління вартістю;
 методику аналізу впливу нематеріальних ресурсів на ринкову вартість
підприємства

шляхом

використання

багатофакторного

кореляційно-

регресійного аналізу, що дозволило підтвердити існування статистично
значущого впливу балансової вартості нематеріальних активів та витрат на
дослідження і розробки на ринкову вартість підприємства;
набули подальшого розвитку:
 обґрунтування специфічних особливостей нематеріальних ресурсів як
об’єкта обліку та економічного аналізу (невідчутність; наявність творчого та
інноваційного компонента; відсутність фізичного зносу та високий ризик
морального зносу; низький рівень ліквідності; неадитивність), що дозволило
уточнити їх сутність та удосконалити методику їх оцінки і відображення в
системі обліку;
 історичний

аналіз

розвитку

концепції

вартісно-орієнтованого

управління в контексті облікової проблематики, що дозволило виділити три її
основні етапи (виникнення; становлення; активний розвиток і вдосконалення),
обґрунтувати роль обліку на кожному з них та розробити структуру
інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління;
 напрями адаптації облікової системи в частині нематеріальних активів
до змін в економіці (уточнення сутності нематеріальних активів; пошук нових
вартісно-орієнтованих підходів до облікової оцінки нематеріальних активів;
перегляд концепції гудвілу; удосконалення фінансової та управлінської
звітності підприємства як засобу інформування про нематеріальні фактори
створення ринкової вартості підприємства) та розробка шляхів їх реалізації, що
дозволяє проаналізувати вплив нематеріальних факторів на формування
вартості підприємства;
 підсистема

звітності

вартісно-орієнтованого

спрямування

щодо

нематеріальних активів підприємства шляхом виділення її структури, розробки
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форми звіту про інтелектуальний капітал підприємства в розрізі трьох його
основних видів та доповнення ф.№ 5 «Примітки до річної фінансової звітності»
в частині витрат, які формують інтелектуальний капітал, що сприяє зменшенню
інформаційної асиметрії між внутрішніми та зовнішніми користувачами щодо
нематеріальних факторів створення вартості підприємства;
 сутнісні ознаки багаторівневого аналізу нематеріальних активів з
урахуванням закономірностей розвитку облікової системи підприємства,
дотримання яких базується на паритеті функції вартісно-орієнтованого
спрямування у кореляції із структурно-інформаційними факторами впливу на
структуру підсистеми аналітичного забезпечення нематеріальних активів, зміну
їх ринкової вартості та процесу формування майбутньої економічної вартості
нематеріальних активів.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення та
пропозиції, одержані автором за результатами дослідження, доведено до рівня
методичних розробок і практичних рекомендацій, які можуть бути використані
для удосконалення методики обліку і аналізу нематеріальних активів в системі
вартісно-орієнтованого управління підприємства та в ході викладання циклу
економічних дисциплін вищими навчальними закладами, а саме:
 наукові розробки щодо структури звіту про інтелектуальний капітал
підприємства, що базується на трикомпонентному підході до розуміння його
сутності (ТОВ “ОЛСІДЗ БЛЕК СІ” “Олійно-екстракційний завод”, довідка
№554 від 11.09.2017 р.);
 структурна

модель

інформаційного

забезпечення

вартісно-

орієнтованого управління на підприємстві та пропозиції щодо фасетної
класифікації нематеріальних активів для проведення аналізу їх структури
(ПрАТ “ГАНЗА-Україна”, довідка №186-а/11-2017 від 22.11.2017 р.);
 рекомендації щодо застосування плану рахунків у частині обліку
кваліфікаційних нематеріальних активів і порядку відображення господарських
операцій щодо обліку фінансових витрат, понесених з метою створення
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нематеріального активу на підприємстві (ПАТ “Будіндустрія”, довідка
від 11.12.2017 р.);
 організаційні розробки, пов’язані з упровадженням стратегічної панелі
індикаторів нематеріальних активів та моделі здійснення аналізу впливу
нематеріальних активів підприємства на його ринкову вартість (ТОВ «Компанія
з управління активами “Актив”, довідка №92 від 18.12.2017 р.);
 висновки та рекомендації щодо використання матричної класифікації
методів та підходів до оцінки нематеріальних активів, процедурне забезпечення
переоцінки нематеріальних активів із використанням справедливої вартості
(ТОВ

“Аудиторська

компанія

П.С.П

“Аудит”,

довідка

№23/01-2018

від 23.01.2018 р.);
 науково-прикладні результати використання методичних рекомендацій
та пропозицій щодо обліку і аналізу нематеріальних активів в системі вартісноорієнтованого

управління

підприємства

(Українсько-американське

ТОВ

“Євромікс” ІІ, довідка №24 від 02.02.2018 р.);
 пропозиції з побудови підсистеми звітності вартісно-орієнтованого
спрямування щодо нематеріальних активів підприємства (Регіональний фонд
підтримки

підприємництва

в

Запорізькій

області,

довідка

№02/35/01

від 03.04.2018 р.).
Пропозиції

з

розвитку

теоретико-методологічних

засад

обліку

та

економічного аналізу нематеріальних активів застосовано при розробці
навчальних робочих програм і методичних вказівок з навчальних дисциплін
“Фінансовий облік”, “Аналіз господарської діяльності”, “Обліково-аналітичне
забезпечення економічної безпеки підприємства” (Національна академія
статистики, обліку і аудиту, довідка №524/1 від 05.06.2018 р.).
Пропозиції з розвитку методики економічного аналізу нематеріальних
активів як складової системи вартісно-орієнтованого управління застосовано
при розробці навчальних робочих програм і методичних вказівок з навчальних
дисциплін “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Моделі і
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методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”, “Звітність підприємств”,
“Інформаційні системи та технології в обліку”, “Аналіз фінансової звітності”
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, довідка
від 16.05.2018 р.) та “Аналіз господарської діяльності”, “Економіка
бухгалтерський облік на транспорті”

і

(Дніпропетровський національний

університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, довідка №1703/2774-21/3 від 07.09.2018 р.).
Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаним науковим
дослідженням. Усі відображені в ній висновки та положення наукової новизни,
які виносяться на захист, одержані автором особисто. З наукових праць,
опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті положення, які
є результатом особистої роботи здобувача. Внесок здобувача у публікації,
написані у співавторстві, визначено окремо у списку опублікованих робіт.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження,
викладені у дисертації, доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну
оцінку на 7 міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних
конференціях: “Экономика современного общества: актуальные вопросы
антикризисного управления” (м. Еліста, 08 квітня 2016 р.); “Актуальні
проблеми

соціально-економічних

систем

в

умовах

трансформаційної

економіки” (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.); “Сучасні тенденції
розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування” (м. Житомир, 25 листопада
2016

р.);

“Обліково-аналітичне

забезпечення

системи

менеджменту

підприємства” (м. Львів, 27-28 квітня 2017 р.); “Імплементація інновацій
обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу” (м.
Харків, 22 березня 2018 р.); “Naukowa przestrzen Europy – 2018: Materialy XIV
Miedzynarodowej naukowi-praktycznejkonferencij” (м. Перемишль, 07-15 квітня
2018 р.); “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових
відносин” (м. Умань, 24-25 травня 2018 р.).
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Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць
загальним обсягом 7,72 друк. арк. (особисто автору належить – 6,70 друк. арк.),
у тому числі: 1 монографія; 4 статті у наукових фахових періодичних виданнях
України, які входять до міжнародних наукометричних баз; 2 – у наукових
фахових виданнях України; 1 – у міжнародних наукових економічних виданнях
України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 7 публікацій – в
інших виданнях.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 287 сторінок комп’ютерного тексту. Основний зміст
дисертації викладено на 195 сторінках друкованого тексту. Робота містить 17
таблиць на 10 сторінках, 18 рисунків на 9 сторінках та 21 додаток на 40
сторінках. Список використаних джерел налічує 236 найменувань на 24
сторінках.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ В СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
1.1. Сутність нематеріальних активів як об’єкта обліку і економічного
аналізу
Формування постіндустріальної економіки в світі поступово призвело до
встановлення пріоритетного значення нематеріальних активів в діяльності
підприємств. Провідні світові компанії, які є лідерами в різних галузях
економіки, мають у складі наявних в їх розпорядженні ресурсів значну частку
нематеріальних

активів,

які

використовуються

як

під

час

створення

інноваційно-місткої продукції, збільшення обсягів реалізації традиційних
товарів та послуг, так і самі виступають джерелом одержання доходів при
забезпеченні їх ефективної комерціалізації.
На

сьогодні

роль

нематеріальних

активів

в

створенні

вартості

підприємства є беззаперечною, в той же час, враховуючи незадоволеність
менеджменту більшості проаналізованих інноваційно-містких підприємств
Запорізької області в інформації щодо нематеріальних активів (Додаток Х), а
також невдоволення з боку постачальників капіталу чинними підходами до їх
обліку (порядок визнання, оцінки та розкриття в фінансовій звітності), що
підтверджується активним запровадженням концепції інтегрованої звітності
(<IR>), створенням системи стійких стандартів обліку (SAS), в яких
запропоноване більш широке розуміння нематеріальних активів та більш
ліберальні підходи до їх визнання, потребує удосконалення методика їх
облікового відображення для забезпечення надання корисної та достовірної
інформації про нематеріальні фактори створення вартості.
Протягом останніх 40-ка років частка нематеріальних активів в структурі
активів провідних підприємств, акції яких котируються на фондових ринках та
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які випускають боргові цінні папери на ринках позикового капіталу, постійно
зростає (рис. 1.1), що підтверджує їх зростаючу роль в формуванні ринкової
вартості підприємств. Наявність тенденції зростання частки нематеріальних
активів у ринковій вартості підприємств свідчить про необхідність приділення
більшої уваги даній проблематиці з боку вчених, що займаються питаннями
обліку та економічного аналізу. Внаслідок чого проф. В.М. Жук відмічає, що
сьогодні на черзі – формування системи обліку нематеріальних активів, а
ігнорування

цього

процесу неприпустиме,

адже

поєднання

передових

технологій з фінансовими та матеріальними активами дає змогу збільшувати
капітал значно швидше [2, с. 5].

Рис. 1.1. Структура ринкової вартості компаній, що входять до складу
S&P 500
Джерело: сформовано на основі [1].

У порівнянні із іншими об’єктами обліку та економічного аналізу,
інформація про які узагальнюється в бухгалтерській звітності і надається
користувачам для прийняття управлінських рішень, нематеріальні активи
відрізняються своєю новизною. Передусім, це обґрунтовується відсутністю
нематеріальних активів як окремої обліково-економічної категорії в системі
соціалістичного бухгалтерського обліку, на основі якого на початку 1990-х
років сформувалась національна облікова система.
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Визнаючи роль інтелектуальних ресурсів в розвитку суспільства, радянські
вчені-обліковці, в той же час, виводили нематеріальні ресурси поза сферу
бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Існування такої ситуації
наклало значний відбиток на розвиток методики їх облікового відображення в
Україні, що характеризується широким запозиченням зарубіжного досвіду та
його адаптацією до вітчизняних правових норм, що регулюють особливості
юридичного оформлення та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної
власності. Новизна поняття нематеріальних активів призвела до виникнення
термінологічної плутанини, наслідком якої стало виникнення значної кількості
позицій вчених до розуміння природи даного явища, які досить важко
порівняти між собою та інтегрувати в існуючу систему наукових обліковоаналітичних знань.
Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, проведених
вітчизняними і зарубіжними вченими в цій сфері, проблематика обґрунтування
сутності поняття “нематеріальні активи” та його складових перебуває лише на
початковому етапі, що на нашу думку може бути викликане наступними
основними причинами:
1. Невідчутність нематеріальних активів (відсутність фізичної субстанції)
створює значні складнощі щодо порядку їх облікової оцінки та відображення в
обліковій системі підприємства;
2. На сучасному етапі в процесі свого розвитку і формування перебуває
постіндустріальна та “інтелектуально-інноваційна” економіка, внаслідок чого
вченими в сфері економічної теорії не до кінця обґрунтована роль
нематеріальних активів в діяльності підприємств. Як наслідок, нематеріальні
активи є найбільш мінливим поняттям, що досить часто використовуються в
економічних та соціологічних дослідженнях;
3. Розвиток економічних відносин призводить до появи нових форм
комерціалізації нематеріальних активів (“Spin-off”, “SaaS” тощо), що зумовлює
необхідність розробки нових підходів до їх оцінки, облікового відображення та
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розробки нових підходів звітування про даний вид активів (внутрішня звітність,
інтегрована звітність, стратегічна інжинірингова звітність тощо).
На

сьогодні

в

науковій

літературі

та

джерелах

інформаційно-

публіцистичного характеру існують розбіжності у назві та обґрунтуванні
сутності об’єктів невідчутної природи, під якими в бухгалтерському обліку
розуміють нематеріальні активи. Зокрема, досить широкої популярності набули
такі поняття як “невідчутні активи”, “невідчутності”, “активи знань”,
“інтелектуальний капітал”, “нематеріальний капітал”, “інноваційний капітал”,
“людський капітал”, “інтелектуальні ресурси”, “нематеріальні активи в
широкому

розумінні”,

“глобальна

сфера

нематеріальних

активів”,

“нематеріальні елементи” тощо. Окрім цього, серед вчених в сфері обліку
також відсутня єдність в підходах стосовно його трактування, про що свідчать
результати проведеного аналізу таких підходів [3, с. 14-23], [4, с. 115-128], що
наведені в Додатку А.
Для проведення аналізу сутності поняття “нематеріальні активи” та
визначення відмінності від інших подібних понять, слід розглянути сутність
базової відносно даного поняття категорії – категорії активів. В Законі України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” активи визначені
як ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у
майбутньому [5]. Подібне трактування також наведено в НП(С)БО 1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності” [6] та у МСБО 38 “Нематеріальні активи” [7].
Вищенаведене

дозволяє

констатувати,

що

в основу поняття

“актив”,

покладений підхід, що використовується в системі МСБО і складається з
наступних складових:
 основним об’єктом активів є матеріальні та нематеріальні ресурси,
утворені в результаті минулих операцій або подій;
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 контрольованість суб’єктом господарювання (існує можливість впливу
на процес використання ресурсів або їх комерціалізації та здатність одержувати
вигоди від них);
 здатність ресурсів забезпечувати отримання вигід у майбутньому (в
грошовій або негрошовій формі), тобто доходи у грошовій формі або вигоди,
що можуть бути перетворені на гроші. Це є найбільш значимим обмеженням,
що не дозволяє відображати в обліковій системі всі наявні у підприємства
нематеріальні ресурси.
Таке трактування поняття “актив”, що базується на трьох виділених вище
складових і яке використовується в переважній більшості міжнародних
концептуальних основ, є прикладом побудови власного бухгалтерського
категорійного апарату, що відрізняється від існуючих загальноекономічних
підходів до розуміння поняття активу. За таким підходом визначення активу
здійснюється у взаємозв’язку із базовими принципами бухгалтерського обліку
(безперервності, обачності, автономності).
Проте,

цілий

ряд

дослідників

в

сфері

бухгалтерського

обліку

(Ф.Ф. Бутинець [9, с. 264], В.М. Диба [10, с. 288-289], Н.О. Лобода [11, с. 282],
О.В. Побережець та К.В. Іванова [12, с. 100], І.Б. Садовська та І.В. Жураковська
[13, с. 33], Сунь Лінь [14] та ін.) намагаються сформувати власний набір ознак
нематеріальних активів, які в окремих випадках вступають в суперечність як із
вітчизняних обліковим законодавством, так і з провідною міжнародною
обліковою практикою.
З позиції представників інших економічних дисциплін поняття “актив”
розглядається як аналог поняття “економічні ресурси”, що використовуються
підприємством, і вартість яких можна достовірно виміряти (І.О. Бланк [15,
с. 153-157], Д.А. Лазаренко, С.В. Сіренко [16, с. 139] та ін.).
Використання бухгалтерської категорії “актив” накладає відповідні
обмеження на інші поняття, що використовуються для ідентифікації об’єктів
господарської діяльності, що відображаються в обліковій системі підприємства,
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зокрема, і щодо нематеріальних активів. Внаслідок цього в міжнародних
стандартах (п. 8) та національних облікових стандартах (п. 4) на сьогодні
наведене майже ідентичне* та досить лаконічне поняття “нематеріальний
актив” як немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути
ідентифікований [17; 7]. При цьому розробниками стандартів використовується
поняття немонетарності, що дозволяє відокремити нематеріальні активи від
інших активів невідчутної природи, зокрема, фінансових активів, до складу
яких входять грошові кошти, їх еквіваленти та дебіторська заборгованість у
фіксованій (або визначеній) сумі грошей (п. 4) [17].
В результаті дослідження базових характеристик облікової категорії
“актив” та поняття “нематеріальні активи” в міжнародних та національних
облікових стандартах, загальну модель побудови поняття “нематеріальні
активи” в бухгалтерському обліку можна представити наступним чином

Специфічні
особливості
нематеріальних
ресурсів

Правове
регулювання
інтелектуальної
власності та
інших прав

Нематеріальні
активи
1. Немонетарність

Облікове
поняття

(рис. 1.2).

2. Ідентифікованість

Активи
1. Ресурси, утворені в
результаті минулих 2. Контрольованість
суб’єктом
операцій або подій
господарювання

3. Здатність
забезпечувати
отримання вигід у
майбутньому

Категорія
обліку

3. Відсутність матеріальної форми

Рис. 1.2. Архітектоніка побудови поняття “нематеріальні активи” в
системі обліку
Джерело: розроблено автором.

Слід враховувати, що до початку ХХІ-го століття однією із обов’язкових
характеристик нематеріальних активів була здатність їх використання протягом
В українському перекладі МСБО 38 “Нематеріальні активи” замість використовуваного в П(С)БО 8 виразу
“матеріальна форма”, застосовується вираз “фізична субстанція”.
*
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тривалого періоду часу, наприклад, про що зазначають С.А. Кузубов та
О.В. Михайлов [18, с. 6], І.Б. Садовська та І.В. Жураковська [13, с. 29]. Однак
на сьогодні, у зв’язку із широким використанням нематеріальних активів із
періодом використання менше року, дана характеристика була виключена із
облікових стандартів. Проте загальноприйнята методика обліку оборотних
нематеріальних

активів

підприємства

на

сьогодні

відсутня,

оскільки

незважаючи на відповідність поняттю оборотних активів, даний вид активів
значно відрізняється від традиційних видів об’єктів, що відносяться до даної
категорії, наприклад, від запасів.
Виходячи із вищенаведеної моделі (рис. 1.2) на формування поняття
“нематеріальні

активи”

також

впливають

специфічні

особливості

нематеріальних ресурсів як економічної категорії та система правового
регулювання інтелектуальної власності країни, а також інших прав, які
пов’язані із використанням даного поняття (на користування природними
ресурсами та на користування майном).
Починаючи з кінця 1980-х – 90-х років ХХ-го століття з’являється
концепція інтелектуального капіталу, яка виникла в сфері менеджменту і
набула подальшого розвитку в сфері фінансів, зокрема, завдяки виникненню
методик та методологій його кількісної оцінки. Поступово дана концепція
переросла в цілісну теорію, яка почала широко використовуватись вченими для
обґрунтування ролі нематеріальних ресурсів в розвитку суспільства.
З

розвитком

теорії

інтелектуального

капіталу

вітчизняними

та

зарубіжними вченими (І. Абейсекера, Д. Андріессен, Н. Бонтіс, Е. Брукінг,
Р.П. Булига, Е. Вайетт, Дж. Гатрі, Ю. Даум, Л. Едвінсон, О.В. Кендюхов,
Р. Каплан, С.А. Кузубов, Б. Лев, Б. Марр, Д. Нортон, Р. Петті, П. Салліван, К.Е. Свейбі, Д. Скірмі, Т.А. Стюарт, Р. Тіссен, П. Страссман, С. Цуганесян та ін.)
був сформований новий підхід до обґрунтування сутності та змістовного
наповнення нематеріальних активів в більш широкому розумінні.
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Згідно даного підходу під нематеріальними активами або ресурсами слід
розуміти весь інтелектуальний капітал підприємства, до складу якого
включаються наступні його підвиди: людський, структурний та клієнтський
капітал (рис. 1.3).
управлінські процеси і
програми;
інформаційні системи;
управлінська філософія;
організаційна культура;
витрати на дослідження і
розробки;
контракти тощо.

Структурний
капітал

бренди і торговельні марки;
альянси і партнерства;
франчайзингові договори;
Клієнтський канали дистрибуції;
капітал
урядові контракти;
взаємозв’язки із
постачальниками та
споживачами тощо.

Людський
капітал

інноваційні здібності працівників;
вміння до навчання та розвитку;
схильність до лідерства та управлінські якості;
освітня кваліфікація;
аналітичні здібності та здатність до вирішення проблем тощо.

Рис. 1.3. Трикомпонентна структура інтелектуальних ресурсів
підприємства
Джерело: розроблено автором.

За даною моделлю (рис. 1.3) до складу нематеріальних ресурсів
відносяться три види інтелектуального капіталу. Структурний капітал
пов’язаний із структурами, технологіями і процесами підприємства, для
підвищення продуктивності та ефективності функціонування яких необхідні
нематеріальні ресурси. Він пов’язаний з вартістю інфраструктури підприємства
і знань, які зберігаються в інструкціях, методичних розробках, нових концептах
продукції, інформаційних системах, загальній діловій репутації підприємства
тощо. Людський капітал є сукупністю вмінь, здібностей, навичок, компетенцій
та якостей працівників підприємства. Людський капітал є тією частиною
вартості компанії, яка йде додому при завершенні кожного робочого дня, його
використання забезпечує гнучкість та децентралізацію діяльності всього
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підприємства. Взаємодія меж структурного капіталу і людського капіталу
дозволяє підприємству виробляти фінансовий капітал, який перетворюється на
ринкову вартість, що має довгостроковий характер. Клієнтський капітал
стосується відносин підприємства із всіма його стейкхолдерами (споживачами,
постачальниками, громадськістю тощо). Економічною формою примноження
клієнтського капіталу є формування брендів, торговельних марок, сталих
клієнтських взаємовідносин, контрактів тощо.
Дані три види інтелектуального капіталу використовуються сучасними
вченими в сфері економіки та менеджменту для концептуалізації нових
факторів виробництва в умовах формування економіки, заснованої на знаннях.
В працях деяких дослідників (К.-Е. Свейбі (Sveiby K.E.) [19], Г.В. Булат, А.М.
Камінська [20, с. 68] та ін.) організаційний капітал називають капіталом
внутрішньої структури підприємства, а клієнтський – капіталом зовнішньої
структури, оскільки перший стосується внутрішніх нематеріальних факторів
створення

вартості,

що

більшою

мірою

залежать

від

менеджменту

підприємства, а на формування другого виду капіталу значний вплив окрім
менеджменту також здійснює ринкова кон’юнктура. Наприклад, вартість
торговельної марки підприємства досить часто змінюється під впливом змін в
зовнішньому середовищі. Дані особливості двох видів інтелектуального
капіталу здійснюють вплив на порядок їх оцінки та відображення в звітності
підприємства.
Проте, наведена на рис. 1.3 структура інтелектуального капіталу не завжди
використовується при формуванні спеціалізованих Звітів про інтелектуальний
капітал підприємства (Intellectual capital reports), складання яких набуло значної
популярності з кінця 1990-х років у європейських компаній (“Skandia”, “Karl
Bro Gruppen”, “ Cowi”, “Konrad Group”, “Systematic Software Engineering” та
ін.), оскільки в різних країнах використовуються відмінні підходи до
регулювання права інтелектуальної власності та існують розбіжності в частині
обліку нематеріальних активів та щодо рівня консерватизму аудиторів, що
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здійснюють аудит таких звітів. При цьому, в окремих випадках вищенаведені
три складові інтелектуального капіталу трактуються з відмінностями, що
значно ускладнює аудиторську перевірку таких звітів та процес прийняття
управлінських рішень на їх основі.
Окремі дослідники (О.В. Вакун [21, с. 214], Дж.А. Коен (Cohen J.A.) [22,
с. 92], С.А. Кузубов [23, с. 18], І.Й. Яремко [24, с. 311]) пропонують розширити
облікове поняття нематеріальних активів шляхом включення до його складу
всіх елементів інтелектуального капіталу (квазі-активів (С.А. Кузубов), протоактивів (Дж.А. Коен)), наведених на рис. 1.3. Однак, на нашу думку, дані
пропозиції в умовах сучасного стану розвитку облікової методології не можуть
бути реалізовані, оскільки не всі складові інтелектуального капіталу можуть
бути достовірно і справедливо оцінені, що створює значні можливості для
вуалювання показників бухгалтерської звітності. При цьому значна частина
інтелектуального капіталу не може бути ідентифікована за допомогою
традиційного

облікового

інструментарію,

або

навіть

при

можливості

ідентифікації не може бути відокремлена від підприємства і може проявлятись
лише при оцінці гудвілу, що виникає в результаті об’єднання підприємств.
Представники іншого підходу вважають, що нематеріальні активи
підприємства є підмножиною інтелектуального капіталу (Р. Петті, Дж. Гатрі
[25, с. 158]). Тобто, всі нематеріальні активи є інтелектуальним капіталом
підприємства, однак не всі з них можуть бути відображені в системі обліку.
Проте такий підхід суперечить вітчизняній структурі нематеріальних активів
підприємства, реалізованій в національних облікових стандартах, де до складу
нематеріальних активів окрім інтелектуального капіталу також включаються
права на користування природними ресурсами та на користування майном.
Для розмежування складових нематеріальних активів та інтелектуального
капіталу

підприємства

слід

використовувати

підхід,

запропонований

С.Ф. Легенчуком [26, с. 7], який встановлює взаємозв’язок між елементами
двох даних понять в частині об’єктів права інтелектуальної власності, які, з
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одного боку, за умови відповідності необхідним критеріям можуть визнаватись
нематеріальними активами, та, з іншого боку, охоплюють за своєю суттю різні
види інтелектуального капіталу підприємства (Додаток Б). Подібної позиції
також дотримуються В. Енсон (Anson W.) та Д.С. Дрюс (David C.), відмічаючи,
що іноді досить важко розглядати всі види прав інтелектуальної власності як
інтелектуальні активи підприємства, і навпаки, всі види інтелектуальних
активів неможливо віднести до складу інтелектуальної власності [27, с. 15].
Зокрема, дана позиція підтверджується при розгляді немайнових прав
інтелектуальної власності, які не можуть розглядатись як об’єкт обліку.
В

результаті

трикомпонентна

структура

інтелектуальних

ресурсів

підприємства набула широкого подальшого використання і в окремих випадках
представляється іншими вченими у більш розширеному вигляді (О.В. Кудирко
[28, с. 33; А.П. Буєвич [29, с. 23-28]), окрім традиційних, виділяючи у її складі
такі види інтелектуального капіталу як інформаційний та інфраструктурний.
Проте, на нашу думку, з позиції бухгалтерського обліку застосування такого
підходу не є доцільним, оскільки суперечить існуючим методикам обліку та
оцінки інтелектуального капіталу, що базуються на використанні його
трикомпонентної структури. Зокрема, в Проекті міжнародного формату
інтегрованої звітності (<IR>) [32, с. 11], випущеному у 2013 році, в якому
сформульовані базисні засади підготовки та складання інтегрованої звітності,
теж використовується трикомпонентна структура інтелектуального капіталу.
Хоча до складу об’єктів, про які оприлюднюється інформація в звітності і
включено окремо інтелектуальний та людський капітал, однак в цілому вони
поєднують в собі всі складові трикомпонентної структури.
Виходячи із проведеного дослідження теорії інтелектуального капіталу,
зокрема, аналізу його трикомпонентної структури, було встановлено, що
основними

специфічними

особливостями

нематеріальних

ресурсів,

які

впливають на порядок їх відображення в системі обліку, є наступні (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1.
Специфічні особливості нематеріальних ресурсів: обліковий аспект
Специфічні особливості
Невідчутність
Наявність
творчої
та
інноваційної компоненти
Відсутність фізичного зносу та
високий ризик морального зносу
Низький рівень ліквідності

Вплив на процес обліку нематеріальних активів
Ускладнює процес їх облікової ідентифікації та оцінки
Передбачає
формування
спеціальної
методики
капіталізації нематеріальних активів
Зумовлює необхідність перманентної переоцінки
вартості нематеріальних активів
Впливає на місце нематеріальних активів в структурі
балансу підприємства
Неадитивність
Визначає неможливість арифметичного розрахунку
вартості підприємства
Джерело: розроблено автором.

1. Невідчутність. Дана характеристика стала основою для найменування
даного виду ресурсів та означає відсутність матеріально-речової (фізичної)
структури (субстанції). Відсутність фізичної субстанції визначає ряд інших
ознак нематеріальних ресурсів та ускладнює порядок обліку, оцінки та
контролю за даним видом ресурсів підприємства. Невідчутна природа
нематеріальних ресурсів проявляється в тому, що на сьогодні відсутні
натуральні вимірники величини їх інтелектуальної місткості. Як наслідок,
навіть

за

існуючої

можливості

відображення

в

обліку

оборотних

нематеріальних активів, залишаються нерозробленими методики їх списання
до складу собівартості створюваної продукції. При цьому слід обов’язково
враховувати відмінність між носієм, на якому може бути розміщений
нематеріальний

ресурс

(папір,

CD-диск,

магнітний

диск

тощо),

та

безпосередньо самим ресурсом, оскільки їх облік на підприємстві слід
проводити окремо.
Враховуючи невідчутність нематеріальних ресурсів, з позиції їх облікового
відображення, важливу роль відіграє їх здатність до відчуження, тобто
можливість передачі нематеріального ресурсу у власність від однієї особи до
іншої. Оскільки невідчужувані нематеріальні ресурси не можуть бути визнані
активами в системі обліку.
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2. Наявність творчої та інноваційної компоненти. Кожен нематеріальний
ресурс виникає в результаті здійснення творчої, інтелектуальної діяльності
людини внаслідок вкладення фінансових, матеріальних ресурсів, знань,
кваліфікації тощо. Зазвичай, процесу створення нематеріальних ресурсів
передує проведення тривалих наукових досліджень та розробок, для облікового
відображення яких на сьогодні існують особливі облікові правила, зокрема, в
частині їх капіталізації, у порівнянні із іншими видами витрат, які здійснює
підприємство. Як наслідок, визначальною відмінністю нематеріальних ресурсів
є те, що вони базуються на науковому знанні, яке дозволяє сформувати нові або
істотно відмінні властивості, які генерують вартість. Виходячи із даної
особливості основною задачею облікової оцінки нематеріальних активів є
забезпечення справедливого і достовірного відображення рівня інноваційності
даного об’єкта з позиції конкретного підприємства.
3. Відсутність фізичного зносу та високий ризик морального зносу.
Невідчутність, як відсутність фізичної субстанції, нівелює питання щодо
фізичного зносу нематеріальних ресурсів, внаслідок чого в чинному Плані
рахунків відсутній відповідний рахунок з такою назвою, а використовується
рахунок “Накопичена амортизація нематеріальних активів”. Для здійснення
амортизації нематеріальних активів використовуються обмеження щодо строку
їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.
Виходячи зі здатності знань як економічної категорії до швидкого
старіння,

існують

значні

ризики

щодо

морального

зносу

вартості

нематеріальних ресурсів, що особливо актуально для тих сфер діяльності, в
яких відбуваються стрімкі технологічні зміни та широко застосовуються
досягнення науково-технічного прогресу (комп’ютерна техніка, біоінженерія,
програмна інженерія тощо). Це зумовлює необхідність щорічного перегляду
строку корисного використання нематеріального активу та використовуваного
методу нарахування амортизації.
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4. Низький рівень ліквідності нематеріальних ресурсів внаслідок їх
унікальності та вузькоспеціалізованого призначення при використанні на
підприємстві впливає на їх місце в балансі, які є найменш ліквідним активом. В
той же час, слід обов’язково проводити ранжирування рівня ліквідності між
різними групами нематеріальних активів, оскільки для частини з них може
існувати активний ринок, наприклад, для “масових” комп’ютерних програм, а
для інших – ні.
5. Неадитивність. На відміну від фізичних об’єктів, інтелектуальні
нематеріальні ресурси є неадитивними, тобто загальна їх вартість на
підприємстві не формується шляхом додавання окремих складових, а
визначається як результат їх спільної синергетичної взаємодії. Дана особливість
передбачає необхідність розробки нових підходів до побудови методики
облікової оцінки нематеріальних активів підприємства, інформація про які
надається в фінансовій звітності. З іншого боку в окремих випадках
нематеріальні активи здатні до створення вартості підприємству лише в
комбінації із відповідними активами матеріальної природи або іншими
наявними нематеріальними активами.
Таким чином, нематеріальні активи підприємства – це невідчутні ресурси,
одержані в результаті творчої або інноваційної діяльності, для яких є
характерним відсутність фізичного зносу та високий ризик морального зносу,
низький рівень ліквідності, а їх загальна вартість на підприємстві повинна
розраховуватись на основі застосування неадитивних підходів.
Ще одним із факторів, що впливає на розуміння сутності поняття
“нематеріальні активи” в окремій країні є правове регулювання об’єктів права
інтелектуальної власності та інших прав, що є складовими даного виду активів.
Від особливостей такого регулювання залежить як набір об’єктів, які можуть
бути включені до складу нематеріальних активів, так і порядок їх облікової
оцінки та відображення в системі облікових рахунків.
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На думку С.В. Рилєєва та А.Л. Романчук, у складі нормативно-правової
бази, що регулює облік нематеріальних активів, можна виділити три рівні:
1. Загальне законодавство, що включає у себе кодекси України, низку
законів України, постанов, указів, наказів;
2. Спеціальне законодавство, яке поділено на законодавства у сфері
промислової власності та у сфері авторського права і суміжних прав;
3. Вітчизняні та міжнародні стандарти [31, с. 371].
Якщо перші два рівня характеризують загальні правові вимоги до
нематеріальних активів в цілому та до їх окремих видів, що є об’єктами права
інтелектуальної власності та інших прав, то третій рівень стосується
бухгалтерського законодавства в частині нематеріальних активів. Оскільки в
Україні облікове законодавство базується на засадах нормативних актів вищого
рівня та взаємоузгоджене з ними, зокрема, щодо облікових стандартів та
Податкового кодексу, то необхідність виділення даних трьох рівнів є не зовсім
доцільною та обґрунтованою.
На

нашу

думку

також

ще

обов’язково

слід

виділяти

рівень

децентралізованих нормативних актів, тобто рівень підприємства, на якому
можуть формуватися накази, розпорядження щодо формування облікової
політики підприємства в частині нематеріальних активів [32, с. 5-6].
Основними

нормативними

документами,

які

регулюють

питання

бухгалтерського обліку нематеріальних активів, є наступні: П(С)БО 8
“Нематеріальні активи”, МСБО 38 “Нематеріальні активи”, Податковий кодекс
України, Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану
підприємств, НП(С)БОДС 122 “Нематеріальні активи”, Наказ Міністерства
фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ”. Провівши аналіз наведених в них підходів до трактування
сутності поняття “нематеріальні активи” (Додаток В), встановлено, що на
сьогодні на законодавчому рівні відсутня єдність стосовно даного поняття.
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Передусім, це визначається відмінностями у підходах до трактування сутності
поняття “нематеріальні активи”, щодо яких можна виділити дві основні групи:
 в законодавчих актах першої групи (1, 2, 3, 4) наводиться набір
критеріїв, за умови відповідності яким певний об’єкт обліку може бути
визнаний як нематеріальний актив підприємства. При цьому також слід
обов’язково враховувати набір критеріїв, який в цілому висувається до
визнання активів підприємства в системі обліку;
 в законодавчих актах другої групи (5, 6) наводяться конкретні види прав
інтелектуальної та інших видів власності та можливі шляхи їх надходження на
підприємство, що слід визнавати як нематеріальні активи.
Наявність двох груп підходів до трактування нематеріальних активів також
є характерним для світової практики при побудові національних облікових
систем, про що зазначають С.А. Кузубов і О.В. Михайлов [18, с. 9] та
К.С. Селіверстова [36, с. 20], на думку яких можна виділити два загальних
підходи до визначення нематеріальних активів в стандартах бухгалтерського
обліку: 1) Фактичні визначення, які можна назвати “концептуальними”;
2) Списки нематеріальних активів, тобто їх “опис”. Виходячи із обраного
конкретного підходу залежить результат формування трактування поняття
“нематеріальний актив” в обліковому законодавстві. Зокрема, в національних
законодавчих актах першої групи сформульовані концептуальні трактування, а
в законодавчих актах другої групи – описові трактування.
Для побудови дієвої системи обліку нематеріальних активів в Україні в
сучасних умовах розвитку економіки слід забезпечити одночасне використання
підходів з двох виділених груп, що передбачає використання при розгляді
сутності поняття нематеріальних активів як встановлених критеріїв щодо їх
визнання (Додаток Г), так і їх одночасне застосовування лише відносно набору
тих об’єктів, що визначені вітчизняним законодавством в сфері права
інтелектуальної власності та інших подібних прав користування природними
ресурсами, майном та майновими правами.
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Додатковим

свідченням

доцільності

такої

позиції

є

структура

нематеріальних активів, наведена в чинному Плані рахунків, П(С)БО 8
“Нематеріальні активи” (п. 5) та Податковому кодексі України (ст. 145.1.1), яка
передбачає виділення 6 груп прав (Додаток Д). Зміст об’єктів нематеріальних
активів, визначених в НП(С)БОДС 122, майже ідентичний об’єктам, наведеним
П(С)БО 8 та Податковому кодексі України, за винятком того, що в державному
стандарті група активів “права на комерційні позначення” визначена як “права
на знаки для товарів і послуг”.
Слід відмітити, що вищенаведена пропозиція до обґрунтування сутності
нематеріальних активів суперечить підходам до ведення обліку в окремих
країнах та загальноприйнятим міжнародним нормам, зокрема, системі МСБО.
В окремих країнах, наприклад, в Німеччині, поняття нематеріальних
активів взагалі не наводиться в системі облікових стандартів, а останні
визначаються за залишковим принципом, як всі об’єкти, що відповідають
загальноприйнятим поняттям активу, є необоротними, однак не можуть бути
віднесені до фінансових або матеріальних. Таким чином підкреслюється
невизначеність нематеріальних активів як об’єкта обліку, внаслідок чого до їх
складу можуть потрапити такі нетрадиційні для вітчизняної системи обліку
об’єкти як ноу-хау, комерційні таємниці або інші елементи інтелектуального
капіталу підприємства, які на сьогодні не визнаються об’єктами права
інтелектуальної власності.
На відміну від інших об’єктів обліку, згідно П(С)БО 8 та Податкового
кодексу України до складу нематеріальних активів включаються не самі
активи, а права на них. Даний підхід суперечить МСБО, оскільки за МСБО 38
“Нематеріальні активи” (п. 9), до складу нематеріальних активів можуть бути
віднесені комп’ютерне програмне забезпечення, патенти, авторські права,
кінофільми, переліки клієнтів, права на іпотечне обслуговування, ліцензії на
риболовлю, квоти на імпорт, франшизи, взаємовідносини з клієнтами чи
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постачальниками, лояльність клієнтів, частка ринку та маркетингові права [7],
якщо вони відповідають критеріям їх визнання.
Таким чином, згідно МСБО об’єктами нематеріальних активів є конкретні
види активів, а згідно національних П(С)БО та Податкового кодексу України –
права на такі активи, що є однією із визначальних відмінностей між ними.
Окремі науковці (І. Тарасова [34, с. 38], Н.Г. Лук’янюк [35, с. 176]. Н.М.
Проскуріна, В.В. Сьомченко та О.М. Бондаренко [36, с. 118]) піддають
змістовній критиці підхід, реалізований в національному законодавстві.
Інший аспект критики даного підходу пов’язаний із

подальшим

використанням таких нематеріальних активів, наприклад, при їх внесенні до
складу статутного капіталу підприємства.
Провівши аналіз критики дослідників щодо даного питання, слід виділити
дві основні проблеми, що потребують розгляду:
1. Необхідність виключення прав на користування природними ресурсами
та прав на користування майном зі складу нематеріальних активів;
2. Необхідність обліку не прав на об’єкти права інтелектуальної власності,
а безпосередньо інтелектуальної власності.
На нашу думку, дані критичні заяви не враховують концептуальних
особливостей нематеріальних активів як об’єкта обліку та економічного аналізу
і не враховують існуючі критерії, за якими наведені в чинному законодавстві
об’єкти включені до складу однієї групи ресурсів. Стосовно першої проблеми,
то на відміну від традиційного права власності, право користування ресурсами
або майном не включає права розпорядження ними, а лише дозволяє володіти
або користуватись ними. Внаслідок цього при наявності у підприємства в
балансі таких об’єктів користувачам облікової інформації слід вказувати на
обмеженість у володінні ними, внаслідок чого вони обліковуються як
нематеріальні активи.
Щодо необхідності відображення в

системі обліку безпосередньо

інтелектуальної власності, а не прав на них, то на сьогодні в чинному
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законодавстві відсутні об’єкти інтелектуальної власності, а наявні лише об’єкти
прав на них (ст. 418 Цивільного кодексу України). Виходячи із відсутності
такого об’єкта правового регулювання, в силу особливостей розвитку системи
національного

законодавства,

технічно

неможливим

на

сьогодні

є

удосконалення облікової системи в даному напрямі [38, с. 27-29]. Саме тому в
результаті глибоких досліджень даної проблематики проф. І.Б. Садовська та
І.В. Жураковська дійшли висновку, що інтелектуальна власність як об’єкт
обліку і контролю – це документально підтверджена вартість майнових прав на
результати розумової діяльності людини, які приносять економічні вигоди [11,
с. 32].
Основним поясненням застосування такого підходу є те, що однією із
визначальних особливостей нематеріальних ресурсів є їх невідчутність, яка
передбачає відокремлений розгляд прав на інтелектуальну власність від її носія
або об’єкта, в якому відбулось її втілення. Дане положення також реалізовано в
ст. 419 Цивільного кодексу України, де зазначається, що право інтелектуальної
власності та право власності на річ не залежать одне від одного [39]. Таку
позицію підтверджує проф. В.М. Жук, відмічаючи, що непорозуміння щодо
обліку інтелектуальної власності виникають у зв’язку із такою її властивістю,
як нематеріальність [2, с. 5]. Тому стосовно нематеріальних активів є
недоречним застосування аналогій щодо обліку матеріальних активів, які
охороняються єдиним правом власності на даний актив, оскільки нематеріальні
активи не можна розглядати як річ, що перебуває у певного суб’єкта на правах
власності, оскільки на інтелектуальну власність поширюється поняття
виключних прав.
Нематеріальні активи є унікальним об’єктом обліку та економічного
аналізу, оскільки мають специфічні характеристики, які значно вирізняють їх
серед інших видів активів. Проведений аналіз таких особливостей дозволив
виділити ряд проблемних питань щодо їх облікового відображення, які
потребують вирішення:
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 недооцінка

ролі

нематеріальних

активів

в

діяльності

сучасних

підприємств та повне або часткове ігнорування їх відображення в системі
обліку призводить до викривлення інформації про його діяльність, що з одного
боку, не дозволяє приймати дієвих управлінських рішень, а з іншого боку,
дезінформує

потенційних

власників

капіталу,

заважаючи

здійснювати

ефективні інвестиційні та позикові рішення;
 в умовах сьогодення залишаться
нематеріальних

активів

в

діяльності

до кінця невизначеною роль
підприємств,

що

не

дозволяє

сформулювати адекватний обліково-аналітичний інструментарій (система
рахунків, методи оцінки, форми бухгалтерської звітності) для надання
інформації про них зацікавленим користувачам;
 сфера використання нематеріальних активів перебуває під впливом
глибоких та досить частих змін, внаслідок чого протягом останніх років
постійно вносяться уточнення в існуючі підходи до розуміння сутності
нематеріальних активів в системі обліку, їх класифікацію, строки корисного
використання, методи оцінки тощо;
 існування гудвілу при придбанні як однієї зі складових активів
підприємства є одним із індикаторів неадекватності чинної облікової системи
змінам умов функціонування підприємств, зокрема, здатності забезпечити
достовірну

оцінку

його

нематеріальних

активів

в

умовах

розвитку

інтелектуально-інноваційної економіки;
 поява нових моделей та систем управління підприємством, зокрема,
вартісно-орієнтованого менеджменту, зумовлює необхідність удосконалення
системи обліку в напрямі забезпечення формування такої обліково-аналітичної
інформації про нематеріальні активи, яка є необхідною для прийняття рішень
суб’єктами управління.
Вирішення виділених проблемних питань сприятиме формуванню такої
системи обліково-аналітичного забезпечення управління, що враховуватиме як
зростаючі потреби користувачів облікової інформації, так і рівень розвитку
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методичного інструментарію облікової системи, що може використовуватись
для задоволення таких потреб.
1.2. Обліково-аналітичне

забезпечення

вартісно-орієнтованого

управління: історія, теорія та сучасні проблеми
В умовах трансформації чинних підходів до побудови системи управління
результативністю підприємств, що характеризується широким розвитком
різних видів і систем управління (стратегічного управління, загального
управління якістю, концепції розширення прав і можливостей, моделі
безперервного

удосконалення,

заощадливого

управління,

реінжинірингу,

“кайдзен” тощо), змінюються вимоги до системи його обліково-аналітичного
забезпечення, зокрема, до управління нематеріальними активами. Передусім,
подібні зміни відбуваються в результаті появи нових вимог до обліковоаналітичної системи підприємства з боку системи управління, що передбачають
необхідність зміни не лише її поверхневих налаштувань та конфігурацій, а й
передбачають необхідність удосконалення теоретико-методологічних засад її
побудови [40, с. 135-139].
Зміна вимог системи менеджменту підприємства до системи її обліковоаналітичної підтримки відбувається в результаті трансформації чинної
управлінської парадигми. Дану тенденцію обґрунтовує проф. П. Друкер [41,
с. 124], на думку якого в результаті переходу до нової парадигми менеджменту
найбільш радикально зміниться обліково-аналітична інформаційна система,
зокрема, за такими елементами: порядок розрахунку собівартості; виникнення
потреби

інформаційного

забезпечення

функціонування

“економічного

ланцюга”; надання інформації для забезпечення реалізації стратегічних цілей,
інформації про ключові знання та про розподіл ресурсів. Вищенаведені зміни
стосуються як предмету бухгалтерського обліку, тобто кола об’єктів облікового
спостереження, так і методичних інструментів, які використовуються для
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обробки інформації про традиційні та нові об’єкти, необхідної для системи
управління в умовах формування нової парадигми менеджменту.
Одним із найбільш актуальних напрямів розвитку сучасної парадигми
менеджменту

є

побудова

вартісно-орієнтованої

концепції

управління,

визначальною метою якої є максимізація вартості компанії. Вона виникла в
результаті еволюції управлінських цілей, які перебували під впливом
фінансових потрясінь, які піддавали сумніву роль бухгалтерської звітності
відображати реальну вартість компаній на ринку капіталу. Зокрема, перші
спроби розробки концепції вартісно-орієнтованого управління (“Value Based
Management”) з’явились після настання Великої депресії, в результаті якої
збанкрутіла значна кількість компаній, а облікова система не змогла надати
об’єктивної і релевантної інформації, яка б свідчила про існування загроз щодо
їх подальшого безперебійного функціонування.
Остаточне оформлення базових основ концепції вартісно-орієнтованого
управління відбулось у 80-рр. ХХ-го століття в США. Якщо до цього часу
компаніями використовувались часткові моделі для аналізу дисконтованих
грошових потоків в системі бюджетування капіталу або для ціноутворення в
процесі

об’єднання

та

придбання

підприємств,

які

переважно

мали

короткострокову орієнтацію, то в середині 1980-х рр., внаслідок виявлення
вартісного розриву між розраховуваною різними способами вартістю компаній
та їх ринковою вартістю, виникла потреба в розробці нових моделей, які б
дозволяли подолати цей розрив та сформувати дієву систему управління
вартістю.
Як відмічають представники Інституту публічних бухгалтерів Англії та
Уельсу (ICAEW), подібна критика через наявність розриву між ринковою та
балансовою вартістю, що формується на ринках капіталу, продовжувалась і на
початку 1990-х років, та дещо зменшилась лише після обвалу “ринку биків” у
2000-2001 роках [42, с. 6]. Це є свідченням того, що дана проблема і на сьогодні
не одержала свого вирішення і є предметом досліджень науковців.

50

Сучасний

етап

розвитку

моделей

управління

підприємством

характеризується домінуванням вартісно-орієнтованих концепцій, спрямованих
на забезпечення ефективного управління і максимізацію вартості. В результаті
дослідження встановлено, що цьому сприяли наступні основні фактори:
1) Глобалізація конкурентної боротьби;
2) Швидка корпоратизація підприємницької діяльності починаючи з кінця
ХІХ століття;
3) Стрімкий розвиток ринків фінансового капіталу.
Дані

фактори

корпоративних

прав

зумовили

виникнення

(інвесторів),

значної

зацікавлених

в

кількості

власників

підвищенні

власних

економічних вигід за умови їх продажу.
На думку проф. О.А. Лаговської можна виділити дві основні групи
передумов виникнення вартісно-орієнтованого підходу в управлінні (табл. 1.2).
Таблиця 1.2.
Передумови виникнення та генезису концепції управління, орієнтованого
на максимізацію вартості підприємства
Зовнішні
1) Пов’язані зі змінами в економічному
середовищі (глобалізація, розвиток ринку
капіталу, зародження активного ринку
корпоративного управління)
2) Пов’язані зі змінами у свідомості людей

Внутрішні
зі змінами

1) Пов’язані
в організації
підприємств
2) Пов’язані зі змінами в управлінні
підприємством
3) Пов’язані із недоліками, притаманними
системі обліку
Джерело: складено на основі [43, с. 54-56].

Можна констатувати, що запропоновані автором зовнішні та внутрішні
передумови (табл. 1.2) є більш детальними обґрунтуваннями впливу трьох
виділених вище факторів в контексті внутрішнього та зовнішнього середовища
підприємства. Такі зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі
підприємства

відбулись

в

результаті

трансформації

загальної

моделі

економічних взаємовідносин в суспільстві, що характеризувались розширенням
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ролі ринків капіталу в економіці, розвитком фінансової сфери економіки,
залученням значної кількості громадян в економічний оборот тощо.
Дослідники намагались пояснити і описати вплив даних процесів на
існуючі концепції управління діяльністю підприємства шляхом розробки
різноманітних економічних концепцій та теорій.
Таблиця 1.3.
Роль економічних концепцій та теорій в формуванні концепції вартісноорієнтованого управління
Автор
концепції або
теорії
1
Саймон Г.

Назва

Вплив на розвиток концепції вартісно-орієнтованого
управління

2
3
Концепція
На основі обґрунтування концепції економічної
пріоритету
поведінки, встановлено пріоритетність задоволення
економічних
інтересів власників, тобто необхідність максимізації
інтересів
ринкової вартості підприємства.
власників
Фішер І.
Концепція
Обґрунтовано, що для вирішення конфлікту інтересів
вартості грошей в між власниками, управлінцями і кредиторами
часі
найкращим варіантом є максимізація вартості
компанії. Вартість компанії має розраховуватись на
основі дисконтованих потоків очікуваних грошових
доходів. Дана модель поступово була запроваджена в
систему міжнародних облікових стандартів.
Уільямс Дж.
Концепція
Розроблено і розвинуто модель оцінки вартості
вартості капіталу
фінансових активів за якою поточна внутрішня
вартість активу в загальному вигляді дорівнює
приведеній вартості грошового потоку, що на
сьогодні є фундаментальним підходом при оцінці
інвестицій та інновацій. Вартість активу при цьому
залежить від очікуваних грошових потоків,
тривалості періоду прогнозування та рівня
доходності.
Лінтнер Дж., Теорія
Обґрунтовано, що на вартість акцій компанії
Гордон У.
дивідендної
впливають не тільки майбутні обсяги прибутку, а й
політики
такі фактори як дивідендна політика і очікувані
темпи росту компанії. Одержання дивідендів є більш
надійним для інвесторів способом одержання
доходів, ніж дохід від приросту вартості акцій.

продовження таблиці 1.3
1
2
Лінтнер Дж., Теорія
Гордон У.
дивідендної
політики

3
Обґрунтовано, що на вартість акцій компанії
впливають не тільки майбутні обсяги прибутку, а й
такі фактори як дивідендна політика і очікувані
темпи росту компанії. Одержання дивідендів є більш
надійним для інвесторів способом одержання
доходів, ніж дохід від приросту вартості акцій.
Модільяні Ф., Концепція
Спростована превалююча роль залежності вартості
Міллер М..
структури
акцій компанії від структури та обсягу позикового
капіталу
капіталу, яку тепер займають майбутні доходи
підприємства
та
ступінь
ділового
ризику.
Обґрунтовано, що при мінімізації середньозваженої
вартості капіталу, за відповідних рівних умов,
забезпечується максимізація добробуту власників
інструментів капіталу.
Модільяні Ф., Теорія іррелевант- Обґрунтовано на прикладі дослідження ідеальних
Міллер М.
ності дивідендів
моделей, що дивідендна політика буде призводити до
однакових результатів, не впливаючи на сумарний
добробут її власників, що складається із зростання
вартості акцій (доходність акціонерного капіталу) та
поточних виплат дивідендів (дивідендна доходність).
Раппапорт А.,
Коупленд Т.,
Колер Т.,
Муррін Д.

Концепція
управління
вартістю (“Value
Based
Management”)

Обґрунтовано необхідність впровадження системи
менеджменту,
орієнтованого
на вартість,
і
формування вартісного мислення у всіх осіб,
зацікавлених в результатах діяльності підприємства.
Основним показником ефективності такої системи є
економічний прибуток, який має бути оцінений і
контролюватись менеджментом.
Джерело: складено на основі [27; 44; 45; 50; 56; 70].

Проведений аналіз сутності і ролі економічних концепцій та теорій в
формуванні концепції вартісно-орієнтованого управління (табл. 1.3), дозволив
визначити, що остання розвивалась еволюційно, враховуючи напрацювання
попередників та поступово розширюючи власну предметну область і
нарощуючи власний методичний інструментарій. Окрім цього, її розвиток
можна вважати незавершеним, оскільки він продовжується і до сьогодні, а
виділена в табл. 1.3. концепція управління вартістю є лише першим етапом її
розвитку.
На сьогодні більшість дослідників у складі розвитку концепції управління
вартістю виділяють три основні етапи (рис. 1.4).
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Етапи розвитку концепції вартісно-орієнтованого управління
І. Етап виникнення (кінець 1980-х рр.)
ІІ. Етап становлення (1990-ті рр.)
ІІІ. Етап активного розвитку і вдосконалення (із 2000 р. і до нашого часу)

Рис. 1.4. Основні етапи розвитку концепції вартісно-орієнтованого
управління: обліковий контекст
Джерело: розроблено автором.

І. Етап виникнення (кінець 1980-х рр.). Одним із засновників концепції
вартісно-орієнтованого управління слід вважати А. Раппапорта (Rappaport A.),
який у 1986 році випустив працю “Створення вартості для акціонерів” [44] і яка
сприяла підвищенню рівня популярності управління вартістю компанії та
обґрунтовувала необхідність її максимізації. А. Раппапорт, зазначаючи про
необхідність підвищення добробуту акціонерів, якими є майже 40% громадян
США, розумів під нею вслід за Ф. Модільяні та М. Міллером як доходність
акціонерного капіталу, так і дивідендну доходність.
Розглядаючи цілі менеджменту та акціонерів підприємства, А. Раппапорт
(Rappaport A.) виявив існування деяких відмінностей між ними [44, с. 3], чим
актуалізував проблему зловживання обліковою політикою заради досягнення
власних цілей. Окрім цього він піддав критиці традиційні обліково-аналітичні
моделі оцінки ефективності діяльності підприємства (дохід на акцію,
рентабельність інвестованого сукупного чи власного капіталу) [44, с. 21],
оскільки вони не забезпечують достовірної оцінки економічної вартості
підприємства, значно відхиляючись від неї.
Період до початку 1990-х років характеризується появою критичних заяв
щодо

функціонування

неможливості

чинної

чинної

системи

управлінської

управління,

парадигми

констатуванням

забезпечувати

інтереси

акціонерів в умовах змін в зовнішньому середовищі (в умовах глобалізації
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економіки) та внутрішньому середовищі підприємств (виникнення агентської
проблеми між менеджментом підприємства та її власниками), а також появою
перших

теоретико-методичних

засад

системи

вартісно-орієнтованого

управління. Такими засадами слід вважати розроблену А. Раппапортом модель
акціонерної доданої вартості (“Shareholder Value Added” – SVA), яка, на відміну
від традиційних облікових моделей, визначалась як різниця між оцінкою
вартості при впровадженні стратегії розвитку компанії і базовою величиною
вартості, яка враховує поточну ринкову оцінку акцій компанії. Дана модель
дозволяла систематизувати всі існуючі на той час теоретичні та практичні
досягнення в сфері управління вартістю та виступила альтернативним засобом
інформаційної підтримки рішень щодо максимізації вартості підприємства у
порівнянні із показниками бухгалтерської звітності.
ІІ. Етап

становлення

(1990-ті

рр.)

характеризується

загальним

усвідомленням вченими та практиками із фінансових ринків (професійними
оцінювачами, ринковими аналітиками тощо) необхідності розробки нових
інформаційних систем підтримки процесу управління вартістю підприємств та
оцінки їх ефективності, які б ідентифікували особливості функціонування як
зовнішнього, так і внутрішнього середовища, на відміну від облікових систем,
які дозволяли генерувати лише фінансові показники діяльності підприємства,
що не відповідають вимогам часу.
В праці 1991 року “Досягаючи вартості: керівництво для керівників вищої
ланки” Б. Стюартом (Stewart G.B.) [45] було доведено існування залежності між
величиною доданої вартості і ринковою вартістю компанії. Таким чином, автор
для інформування акціонерів про ефективність діяльності підприємства
запропонував використовувати нову модель оцінки діяльності, в основі якої
було покладено показник економічної доданої вартості (“Economic Value
Added” – EVA).
Як зазначають А.М. Ємельянов і Е.А. Шакіна, EVA – далеко не новий
підхід.

Бухгалтерський

показник

ефективності

діяльності

компанії

–

55

залишковий дохід – був вперше згаданий ще А. Маршаллом в 1890 році і
визначався як операційний прибуток, зменшений на величину плати за капітал
[46, с. 84]. Відповідно, Б. Стюарт надав власну інтерпретацію даному показнику
та запропонував більш чіткі методики його розрахунку, що забезпечили
можливість його безперешкодного запровадження в практичну діяльність
підприємств. Завдяки його подальшій спільній праці з Дж. Стерном, дана
концепція набула значного поширення як при оцінці ефективності діяльності
компаній, так і в наукових академічних колах, як об’єкт наукових досліджень.
В цілому застосування EVA, у порівнянні із балансовою вартістю
підприємства, є більш доцільним через її більшу наближеність до ринкової
вартості підприємства, внаслідок чого вона вважається більш дієвим
інструментом оцінки ефективності роботи вищого керівництва і виступає
основою для побудови системи мотивації. Зокрема, значна кількість сучасних
публічних компаній, наприклад, “Genesco Inc.” [47], використовують показник
EVA при формуванні компенсаційного плану, основним призначенням якого є
заохочення окремих працівників або бізнес-одиниць, які відіграють важливу
роль

в

процесі

створення

акціонерної

вартості

компанії.

Одержання

вищенаведених переваг досягається за рахунок здійснення при розрахунку EVA
коригувань, які наближають прибуток підприємства до її грошових потоків,
враховуючи ризики інвестованого капіталу та нівелюючи вплив облікової
політики підприємства (щодо податку на прибуток, щодо оцінки запасів при
вибутті, щодо інших капітальних еквівалентів (резервування, капіталізація
витрат на дослідження та розробки тощо)).
Відповідно, на відміну від традиційних облікових показників, EVA
забезпечує вирішення двох важливих проблем, які є першопричиною наявності
значного розриву між балансовою та ринковою вартістю підприємства:
1) Маніпулювання та вуалювання облікових показників;
2) Врахування затрат на інвестований капітал при її розрахунку.
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Поступово,

зайнявши

місце

одного

із

важливих

інструментів

корпоративного управління та найкращого інструменту визначення вартості
підприємства із всіх доступних, оскільки її базові постулати не піддаються
сумнівам [48, с. 10], модель EVA не переставала бути об’єктом наукових
досліджень, внаслідок чого на сьогодні існує значна кількість варіацій її
розрахунку із урахуванням удосконалень даної моделі, запропонованих
вченими (Ф. Вайссенрідер, С. О’берн, Д.В. Рамана, П. Фернандес, К. Юк, Д.
Янг та ін.).
Враховуючи те, що дана модель оцінки вартості є надбудовою до облікової
системи, то її удосконаленню приділяють значна кількість вітчизняних
дослідників в сфері обліку (С.Ф. Голов, М.В. Корягін, В.М. Костюченко,
О.А. Лаговська Ю.Ю. Мороз, І.Й. Яремко та ін.).
Поряд

із

EVA,

у

1990-х

роках

для

визначення

ефективності

функціонування компаній та їх вартості вченими були розроблені і
запроваджені інші моделі, зокрема, Market Value Added (MVA), Total
Shareholder Return (TSR), Cash-flow return on investment (CFROI), Real cash-flow
(RCF) та інші. Окремі з них, наприклад, CFROI, застосовується учасниками
ринків капіталу для оцінки вартості фірми в якості надбудови до обліковоінформаційної системи підприємства, побудованої на основі МСБО.
Важливу роль в процесі становлення концепції вартісно-орієнтовного
управління відіграв вихід у 1990 р. праці Т. Коупленда, Т. Коллера і
Дж. Мурріна “Вартість компаній: оцінка і управління”, де автори обґрунтували
теоретичні засади управління вартістю в інтересах акціонерів, розкрили
взаємозв’язок між стратегією та вартістю компанії, обґрунтували методики
оцінки вартості однопрофільних та багатопрофільних компаній.
Особливістю

праці

Т. Коупленда,

Т. Коллера

і

Дж. Мурріна

є

використання підходу до оцінки вартості компанії на основі дисконтованого
грошового потоку, однак, для практичної реалізації якого можуть бути
використані різнорідні показники. Тому, для оцінки вартості, автори
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використовували комплексну систему, що сполучає різні економічні показники,
які описують різні аспекти діяльності компанії в короткостроковій і
довгостроковій

перспективі,

при

цьому

обґрунтовуючи

недоцільність

застосування бухгалтерських показників у порівнянні із економічними [49, с.
69]. Однією із основних заслуг даної праці стала систематизація існуючих на
той час напрацювань в сфері оцінки вартості підприємств, обґрунтування
практичного застосування різних методів оцінки вартості для підприємств
різних галузей економічної діяльності та виявлення недоліків облікової системи
США (GAAP US) в забезпеченні максимізації вартості акціонерів підприємства.
У 1994 році Дж. МакТаггарт, обґрунтовуючи слабкі місця сучасної
практики управління
планування,

що

в частині складання

ускладнює

проведення

бюджетів та

реальних змін,

стратегічного
при

побудові

удосконаленої системи управління вперше використав термін “вартісноорієнтоване управління” (“value based management”) [50], яке після цього міцно
закріпилось

в

літературі,

присвяченій

питанням

підприємницької

та

корпоративної стратегії.
Згідно

теорії

зацікавлених

осіб

(stakeholder

theory),

діяльність

підприємства має забезпечувати задоволення потреб всіх задіяних в процесі
його функціонування (коаліції впливу) суб’єктів. Виходячи із такого підходу,
для оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно застосовувати
багатокритеріальний
показників,

які

підхід,

який

визначатимуть

базується

ефективність

на

використанні

задоволення

системи

потреб

всіх

стейкхолдерів.
З метою побудови такої комплексної управлінської інформаційної системи
Р. Капланом та Д. Нортоном була розроблена “Збалансована система
показників”, що була оприлюднена у їх відповідній праці у 1996 року [51]. Дана
система,

яка

в

подальшому

набула

значної

популярності,

дозволяє

підприємствам перевести їх бачення і стратегію в форму практичної реалізації,
тобто в площину конкретних тактичних задач. В її основу покладено поділ
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діяльності на чотири основні перспектив (фінанси, клієнти, внутрішні бізнеспроцеси, навчання і кар’єрне зростання), по яких формуються різноманітні
показники, пов’язані із цілями підприємства, за досягнення яких несуть
відповідальність визначені особи.
Збалансована система показників, дозволяючи ідентифікувати фінансові та
нефінансові показники в розрізі чотирьох перспектив та їх цільові значення, що
впливають на вартість підприємства, фактично дає керівництву можливість
управляти фінансовими та нефінансовими факторами створення і руйнування
вартості. Тому, на відміну від традиційних облікових систем, вона дозволяє
сформувати необхідну інформацію нефінансового характеру про ключові
фактори вартості, що є її основною перевагою у порівнянні із іншими
управлінськими системами. Вона дозволяє використовувати різні види
показників для оцінки як окремих складових діяльності підприємства в розрізі
чотирьох виділених перспектив, що в сукупності дозволяють визначити
вартість підприємства.
Таким чином, другий етап розвитку концепції управління вартістю
підприємства характеризується поглибленням наукових досліджень в даній
сфері, появою систематизуючих праць, які дозволяють провести синтез
наукових знань з оцінки вартості, виникненням і розвитком значної кількості
моделей оцінки вартості, які безперешкодно можуть бути реалізовані на
практиці та характеризується формулюванням остаточної назви концепції –
“Value Based Management”.
ІІІ. Етап активного розвитку і вдосконалення (із 2000 р. і до нашого часу)
характеризується укоріненням концепції вартісно-орієнтованого управління як
одного із елементів системи наукових знань з менеджменту та одним із
напрямів ефективного управління діяльністю підприємств. Хоча фінансова
криза 2000-х років і спричинила появу критичних заяв з приводу досить
вузького спрямування даної концепції через неврахування нею інтересів інших
стейкхолдерів (працівників, контрагентів, інших членів суспільства тощо),
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однак із поступовим уповільненням впливу наслідків кризи розвиток концепції
вартісно-орієнтованого управління продовжився більш швидкими темпами.
На даному етапі більшість наукових праць дослідників в сфері вартісноорієнтованого управління присвячені чотирьом ключовим напрямам:
1) Удосконаленню загальних теоретико-методичних підходів до побудови
системи вартісно-орієнтованого управління на підприємствах;
2) Визначенню і обґрунтуванню переваг та недоліків застосування різних
моделей оцінки вартості підприємства у порівнянні із іншими моделями;
3) Розвитку порядку розрахунку окремих моделей оцінки вартості
підприємства шляхом уточнення змістовного наповнення їх складових;
4) Розгляду особливостей застосування концепції вартісно-орієнтованого
управління в галузях економічної діяльності, розвиток яких викликаний
виникненням постіндустріальної економіки.
Проведений аналіз історичного розвитку концепції вартісно-орієнтованого
управління в розрізі трьох виділених етапів дозволяє констатувати, що
незважаючи на загальний підхід до розуміння її назви, дана концепція
перебуває в процесі свого остаточного формування. Як наслідок, на сьогодні
серед вчених відсутня єдність в поглядах стосовно того, що слід розуміти під
вартісно-орієнтованим управлінням і який методичний інструментарій слід
використовувати в процесі управління вартістю.
В той же час, проведений аналіз поглядів вчених, наведених в Додатку Е,
дозволяє виділити загальні для всіх авторів підходи, які можна вважати
фундаментальними засадами даної концепції. Виходячи з них, можна
констатувати,

що

концепція

вартісно-орієнтованого

управління

–

це

узагальнююча модель, що включає в себе набір методичних інструментів, які
можуть бути використані для удосконалення процесу оцінки, управління та
створення вартості підприємства. Зокрема, на сьогодні вона розглядається
більшістю зарубіжних та вітчизняних дослідників в даній сфері як один з
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найбільш дієвих інструментів управління вартістю нематеріальних активів
підприємства.
Внаслідок цього сучасними вченими, які присвятили свої дисертаційні
дослідження

питанням

орієнтованого

управління

обліково-аналітичного
(М.В. Корягін

забезпечення

[52],

вартісно-

О.А. Лаговська

[43],

Ю.Ю. Мороз [53], А.І. Шигаєв [54]) розглядаються різні моделі вартісноорієнтованого управління (EVA, MVA, SVA, CFROI, CVA тощо) та відсутня
єдина загальна позиція стосовно того, яка з моделей найбільш точно забезпечує
розрахунок ринкової вартості. Всі існуючі моделі, на думку Д.Л. Волкова,
можна об’єднати у дві основні групи: 1) Що ґрунтуються на грошових потоках
(дисконтування дивідендів і вільних грошових потоків); 2) Що ґрунтуються на
бухгалтерських показниках прибутку (залишкової операційного і залишкового
прибутку) [48, с. 11]. В результаті, на сьогодні в наукові літературі відсутній
загальний підхід до трансформації показників бухгалтерської звітності, який би
дозволив підвищити рівень адекватності облікової системи запитам суб’єктів,
відповідальним за функціонування системи вартісно-орієнтованого управління
підприємством.
Згідно концепції вартісно-орієнтованого управління, основною метою
підприємств є забезпечення збереження і зростання ринкової вартості в
стратегічній перспективі, що в цілому сприятиме забезпеченню потреб всіх
зацікавлених в діяльності підприємства сторін (власників, менеджерів,
інвесторів, позичальників тощо). Для побудови системи вартісно-орієнтованого
управління

підприємством

має

бути

розроблена

підсистема

обліково-

аналітичного забезпечення, що забезпечуватиме надання необхідної інформації
для прийняття відповідних рішень. Побудова такої системи стає можливою
лише за умови створення цілісних теоретико-методичних засад вимірювання
цінності в системі обліку для розробки методів та механізмів управління
підприємством, що забезпечує зростання вартості.
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Виходячи з того, що однією із найбільш важливих сфер управлінської
діяльності, яка при проникненні вартісним мисленням, допомагає компанії
зосередити зусилля на створенні вартості, є підкріплення своїх установок
чіткими кількісними нормативами створення вартості [49, с. 107], тобто
проведення оцінювання вартості, то основною проблемою застосування
концепції вартісно-орієнтованого управління з позиції обліку є інформаційна
підтримка успішної реалізації даного процесу оцінювання.
Однак, на сьогодні, можна констатувати, що конвенційна система
бухгалтерського обліку, побудована на облікових стандартах, що повністю
відповідають або наближені до МСФЗ, не дозволяють сформувати належну
інформаційну підтримку для оцінки реальної вартості підприємства. Існування
такої ситуації підтверджує значна кількість дослідників, фінансових аналітиків
та професійних оцінювачів, що стикаються з питаннями оцінки вартості
підприємств на практиці.
Так, проф. С.А. Росс (Ross S.A.), розглядаючи відмінності між
бухгалтерським обліком та економікою, між обліковими даними та ринковими
даними, приходить до висновку, що бухгалтерські дані, на відміну від
ринкових, формують альтернативний погляд на діяльність фірми. Інформація з
балансу та зі звіту про прибутки та збитки відображає історичні записи того, що
було здійснено на фірмі і що відбувається зараз [55, с. 376]. Таким чином, автор
приходить до думки, що облікову інформацію можна використовувати для
оцінки вартості підприємства лише із застереженням, що облікова інформація
відображає минулі і поточні події, не враховуючи повною мірою можливість
одержання економічних вигід або реалізації наслідків ризикових ситуацій.
Концепція вартісно-орієнтованого управління тісно пов’язана із поняттям
“акціонерної революції”, яка почалась із визнання того, що традиційні методи
визначення бухгалтерського прибутку на основі стандартів GAAP US не завжди
точно

відображають

справжній

економічний

прибуток.

Таким

чином,

традиційне управління ефективністю діяльності підприємств не завжди може
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привести до збільшення акціонерної вартості [56]. Відповідно, облікова система
є необхідною для прийняття різного роду фінансових рішень та для
інформаційної підтримки системи контролю діяльності підприємства, однак не
може розглядатись в якості ефективного інструменту, що сприяє забезпеченню
створення вартості підприємства.
Інші вчені є більш категоричними в своєму баченні ролі бухгалтерського
обліку в процесі оцінки вартості, зазначаючи про повну неадекватність
облікової системи потребам вартісно-орієнтованого управління як в частині її
методологічного апарату (консервативні методи обліку, можливість здійснення
маніпулювання через облікову політику), так і щодо предметного охоплення
явищ і процесів, які виступають факторами генерування та руйнування
вартості.
На думку М.Х. Еванса (Evans M.H.) [57, с. 1], першим кроком для
фінансистів на шляху до побудови системи оцінки вартості є перехід від
традиційного обліку до реального фінансового менеджменту, що базується на
більш широкому використанні технік управління ефективністю, прогнозування,
стратегічного планування тощо. Це дозволить подолати наявні на сьогодні
відхилення між обліковою оцінкою діяльності компанії та оцінкою, що
надається ринком.
Основними причинами відхилень облікових вимірників успіху від оцінки
вартості компанії проф. А. Раппапорт (Rappaport A.) вважає неправильні
підходи до оцінки вартості, орієнтація на минуле, відсутність обліку ризиків,
нехтування інвестиційними вимогами [44, с. 14]. Тобто, основний акцент своєї
критики він здійснює на невідповідності методології консервативної облікової
оцінки потребам суб’єктів, що займаються управлінням вартості підприємства.
Для вирішення цієї проблеми слід використовувати альтернативні облікові
методи оцінки, враховувати потреби і очікування інвесторів, більш повно
враховувати при формуванні облікової методології концепцію зміни вартості
грошей в часі.
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На думку сучасних фахівців в сфері фінансового аналізу Д. Трейнера та
С. МакБрайда, до основних недоліків застосування балансової вартості для
оцінки ринкової вартості слід відносити:
1. Значення балансової вартості може бути визначено виходячи із рішень
менеджменту в будь-який час.
2. Компанії можуть приховати як активи, так і зобов’язання в складі
балансу таким чином, щоб вони не включалися до балансової вартості
підприємства.
3. Правила обліку розроблені таким чином, щоб забезпечити найкращу
оцінку ліквідаційної вартості для боргових інвесторів, а не для вимірювання
капіталу, що використовується для отримання прибутку, і є важливим для
інвесторів, що здійснюють інвестиції в акціонерний капітал [58]. Виділені
авторами недоліки передусім базуються на можливості менеджменту та
бухгалтерів, використовуючи інструменти облікової політики та креативного
обліку, впливати на балансову вартість чистих активів підприємства в
конкретному звітному періоді.
Зростання ролі бухгалтерів в процесі визначення вартості підприємства,
що стало особливо явним наприкінці ХХ-го століття, проф. М.В. Корягін [59,
с. 9]

визначив

першопричиною

суб’єктивізації

поняття

вартості,

яка

формується на основі використання облікових даних.
Корпоративні фінансові звіти можуть вводити в оману. Компанії, як
правило,

використовують

досить

суб’єктивні

методи

обліку,

такі

як

амортизація і позабалансові статті, які спотворюють справжню прибутковість
фірми і роблять традиційні облікові показники підозрілими [60]. В даному
випадку

представники

компанії

“Credit-Suisse”

в

цілому

критикують

можливості облікової методології забезпечувати адекватне представлення
господарської діяльності підприємства для учасників фінансових ринків.
Подібного критичного підходу дотримуються і вчені в сфері обліку і
економічного

аналізу

щодо

традиційних

аналітичних

показників,

які
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розраховуються на основі фінансової звітності підприємств (І. Велез-Пареха
[61, с. 21-22], В. Буквіч [62, с. 195], Ф. Вайссенрідер [63, с. 4]). Основною
причиною існування такої проблеми, в результаті проведеного дослідження,
визначено

орієнтацію

конвенційної

облікової

системи

на

показники

прибутковості, при цьому поза увагу повністю залишається поняття “якості
прибутку”, що згладжується за рахунок використання методу нарахування, за
яким доходи підприємства визнаються в момент здійснення господарських
операцій, а не в момент одержання грошових коштів. В процесі визначення
ринкової

вартості,

більшу

роль

відіграє

показник,

що

характеризує

інтенсивність грошових потоків, а не прибутку, оскільки його значення значно
більше корелюють із значеннями ринкової вартості підприємства.
Однією із причин зростання такої критики в сторону бухгалтерського
обліку на початку ХХІ століття став всесвітньо відомий скандал з корпорацією
“Enron”, коли були виявлені значні зловживання з боку керівництва компанії,
представників бухгалтерії та аудиторів, що її обслуговували. Внаслідок чого
були введені в оману сотні тисяч інвесторів через те, що вартість компанії
виходячи із показників її фінансової звітності мала значні розходження із її
реальними економічними показниками. На регуляторів, вчених-обліковців,
бухгалтерів, біржових аналітиків, топ-менеджмент та інших суб’єктів,
дотичних до процесу регулювання та ведення обліку, здійснювався потужний
тиск з метою приведення облікової системи до нового якісного рівня, зокрема,
й забезпечення її відповідності потребам вартісно-орієнтованого управління.
Окрім цього, дану проблематику в своїх публікаціях (звітах, дискусійних
матеріалах, проектах тощо) розкривають також професійні бухгалтерські
організації. Одними із перших на даній проблемі зосередили свою увагу
Американський інститут сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA) та
Асоціація досліджень і управління інвестиціями (AIMR), які обґрунтували
необхідність удосконалення існуючої системи фінансової звітності (1991 р.). У
1994 році вони опублікували звіт, в якому зазначили про необхідність
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використання нефінансової інформації для задоволення потреб інвесторів та
кредиторів і необхідність формування нової динамічної моделі фінансової
звітності, яка б більшу вагу приділяла питанням визнання, оцінки та
відображення в звітності нематеріальних активів.
В подальшому, подібна ініціатива була підтримана Канадським інститутом
дипломованих бухгалтерів (СICA), Нідерландською агенцією розвитку торгівлі
та індустрії (OECD), Інститутом дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу
(ICAEW), Публічним інститутом управлінських бухгалтерів (CIMA), які
присвятили спеціалізовані бюлетені питанням ідентифікації, вимірюванню та
відображенню

в

звітності

нематеріальних

активів

підприємства,

що

розглядаються одним із ключових факторів створення вартості в умовах
постіндустріальної

економіки.

Пізніше

ці

ідеї

були

підхоплені

північноєвропейськими компаніями (Нідерланди, Данія. Швеція, Фінляндія),
які почали складати та оприлюднювати додаткові Звіти про інтелектуальний
капітал підприємства.
Окрім необхідності приділення уваги окремим об’єктам, на які слід
звертати особливу увагу для забезпечення зростаючих потреб вартісноорієнтованого

управління,

професійні

організації

також

розглянули

перспективи удосконалення всієї моделі бухгалтерського обліку, яка б мала
ринково-орієнтоване спрямування. Зокрема, у 1998 році ICAEW в праці “Щодо
ринково-орієнтованої моделі звітності” [64, с. 3] було виділено ряд відмінних
рис між старою (існуючою) та новою (до якої планується перейти) системою
обліку, однією із яких є перехід від принципу історичної вартості до принципу
формування істотної інформації, що ґрунтується на вартості і відповідає
запитам ринку.
Вже у 2003 році представники ICAEW [42, с. 15], визнаючи існуючу
неадекватність чинної системи бізнес-звітності, виділили і проаналізували
одинадцять нових моделей звітності, в яких наведені пропозиції щодо усунення
даної проблеми: 1) “The Balanced Scorecard”; 2) “The Jenkins Report”;
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3) “Tomorrow’s Company”; 4) “The 21st Century Annual Report”; 5) “The
Inevitable Change”; 6) “Inside Out”; 7) “Value Dynamics”; 8) “GRI”; 9) “The
Brookings Institution”; 10) “ValueReporting™”; 11) “The Hermes Principles”).
Однією із пропозицій, яка представлена в більшості із вищенаведених моделей,
є необхідність розкриття інформації про стратегію підприємства, драйвери
вартості та ризики.
Представники

Асоціації

дипломованих

сертифікованих

бухгалтерів

(ACCA) в документі “Розуміючи інвесторів: напрями корпоративної звітності”
(2013 р.) відмітили, що за результатами опитування 2/3 інвесторів засвідчили,
що для них більшу важливість при прийнятті рішень відіграє зовнішня відносно
підприємства інформація, ніж інформація, що генерується традиційною
системою корпоративної звітності, а після фінансової кризи початку ХХІ-го
століття вони стали ще більш скептично відноситись до інформації з фінансової
звітності [65, с. 4]. В результаті, представники ACCA зазначають про
необхідність здійснення удосконалення чинної системи обліку та звітності за
декількома напрямами (складність, позабалансові ризики, сегментна звітність,
ключові індикатори, змістовне наповнення фінансової звітності тощо), що
сприятиме зміцненню фінансових ринків і гарантуватиме ефективний розподіл
інвестиційного капіталу між галузями економіки.
Однією із останніх тенденцій розвитку бухгалтерської звітності в світі є
формування парадигми інтегрованої звітності, яка передбачає формування
інтегрованого звіту, який включає інформації про внутрішнє і зовнішнє
середовище підприємства за допомогою набору фінансових і нефінансових
показників в розрізі шести основних видів капіталу. Про необхідність переходу
до даної парадигми зазначає значна кількість професійних організацій (AICPA,
ICAEW,

CIMA,

ACCA),

фіксуючи

поступовий

перехід

від

моделей

нефінансової звітності, що були доповненням до традиційної фінансової
звітності, до моделі інтегрованого звіту підприємства.
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Практична реалізація даної парадигми стала можливою завдяки створенню
у 2010 р. Комітету з міжнародної інтегрованої звітності (IIRC), яким було
випущено Проект міжнародного формату інтегрованої звітності <IR>. В даному
проекті зазначається, що інтегрована звітність – це процес, який призводить до
подання організацією відомостей, які виражаються у випуску періодичного
інтегрованого

звіту

про

створення

цінності

протягом

певного

часу.

Інтегрований звіт являє собою стислий виклад інформації про те, як стратегії
організації, управління нею, її діяльність та перспективи в контексті
зовнішнього середовища, допомогли створити цінність в короткостроковій,
середньостроковій

і

довгостроковій

перспективі

[29, с. 5].

Відповідно,

формування парадигми інтегрованої звітності на сьогодні можна вважати
квінтесенцією діяльності професійних організацій по формуванню нової
вартісно-орієнтованої моделі обліку і звітності, що враховуватиме зростаючі
потреби її користувачів та буде більш адаптивною до змін, що регулярно
відбуваються в економіці.
Однак, подібна критика, яка наводиться представниками наукової
спільноти, аналітиками та професійними учасниками фінансових ринків,
зважаючи на її обґрунтованість та доцільність, не завжди може вважатися
адресною, оскільки при створенні бухгалтерського обліку як окремої
інформаційної системи, не ставилась задача забезпечувати вимірювання
вартості підприємства. Внаслідок чого бухгалтерський облік забезпечує
інтереси всіх зацікавлених в його інформації осіб, а не є лише засобом
інформування суб’єктів, що приймають вартісно-орієнтовані рішення. Як
відмічає з цього приводу проф. С. Пенман (Penman S.), на сьогодні стало досить
популярним критикувати бухгалтерський облік через відсутність зв’язку його
показників із реальністю, як архаїчну систему, що не пов’язана із грошовими
потоками. Це є дуже неправильним уявленням. Одна справа, коли ми
розглядаємо критицизм стосовно облікової системи, побудованої на основі
GAAP, як його окремий вид, а інша справа – розгляд бухгалтерського обліку в
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цілому, як прикладної інформаційної системи [66, с. IX]. Відповідно, облікова
система формує свій інформаційний зріз діяльності підприємства за допомогою
наявної облікової методології, орієнтуючись на різні групи користувачів. Для
забезпечення відповідності показників, що формуються на основі облікової
інформації потребам вартісно-орієнтованого управління, вона має бути
трансформована або удосконалена належним чином.
Проведене

дослідження

дозволяє

констатувати,

що

на

сьогодні

беззаперечним є твердження, що для того, щоб облікова система виступала
дієвим засобом інформаційної підтримки системи управління вартістю
підприємства, вона повинна не лише забезпечувати достовірне і оперативне
інформування про стан і результати діяльності підприємства, а також повинна
надавати інформацію про ключові фактори генерування або руйнування
вартості.
Під

обліково-аналітичним

забезпеченням

вартісно-орієнтованого

управління слід розуміти як продукт функціонування такої системи –
сукупність різних видів обліково-аналітичної інформації, так і процес його
одержання – сукупність відповідних процедур. Виходячи із вищенаведеного,
взаємозв’язок між обліково-аналітичною системою підприємства та системою
вартісно-орієнтованого управління можна представити наступним чином
(рис. 1.5).
Наведена на рис. 1.5. структура інформаційного забезпечення вартісноорієнтованого управління показує, що для ефективного управління ринковою
вартістю підприємства необхідно використовувати як облікові, так і необлікові
джерела, зокрема, інформацію із інших альтернативних інформаційних систем
підприємства та інших джерел (планових та прогнозних показників дій
учасників ринку тощо). До складу інших інформаційних систем можуть бути
віднесені різні види систем, що існують на підприємстві, та забезпечують
генерування необхідної для прийняття рішень інформації: маркетингова
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інформаційна система, система планування, система збалансованих показників,
контролінгова система, система управління якістю (TQM) тощо.
Інші інформаційні системи вартісноорієнтованого спрямування

Удосконалена обліковоаналітична система
підприємства

Показники про
вартість
підприємства

Фактори
створення вартості
Взаємодія факторів створення
та руйнування вартості

Система вартісноорієнтованого
управління
підприємством

Наявність
взаємозв’язку
Управління
вартістю

Фактори
руйнування вартості

РИНКОВА ВАРТІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 1.5. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого
управління у складі інформаційного забезпечення
Джерело: розроблено автором.

При цьому, для того, щоб відповідати вимогам менеджменту, що здійснює
управління вартістю або відповідає за її максимізацію на підприємстві,
обліково-аналітична система підприємства повинна бути удосконалена в
напрямі ідентифікації та відображення в обліку та звітності всіх факторів
створення

та

руйнування

вартості,

а

також результатів

їх взаємодії

(стратегічних альянсів факторів), що можуть мати як позитивний, так і
негативний ефект на вартісні показники, зокрема, всіх нематеріальних ресурсів
підприємства. Під факторами вартості, на думку Т. Коупленда, Т. Коллера та
Дж. Мурріна, слід розуміти деякі змінні, від яких залежить результативність
підприємства (наприклад, ефективність виробництва чи рівень задоволення
споживачів) [49, с. 69].
На

основі

проведених

досліджень

вважаємо,

що

результатом

удосконалення облікової системи має бути створення системи показників, які б
у відповідності до обраної моделі оцінки, наприклад EVA, відображали вартість
підприємства, яка б була взаємопов’язаною із показниками ринкової вартості.
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Зокрема,

як

відмічає

з

цього

приводу проф.

М.В. Корягін,

система

бухгалтерського обліку повинна бути реформована таким чином, щоб надавати
достатню і достовірну інформацію про такий вид вартості підприємства, який є
максимально наближеним до ринкової [52, с. 22]. Відповідно, основним
завданням

для

науковців

в

цій

сфері

є

удосконалення

теоретико-

методологічних засад бухгалтерського обліку з метою наближення вартості
підприємства, що формується на основі облікових показників, до його ринкової
вартості. Особливо це стосується нематеріальних ресурсів, частка яких у
ринковій вартості в останні роки невпиннно зростає.
Враховуючи необхідність вирішення даної проблеми з урахуванням
напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених та провідного досвіду компаній,
в яких функціонують системи управління вартістю або які займаються їх
впровадженням, виділено наступні напрями розвитку обліково-аналітичного
забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємством:
– уточнення поняття “вартість підприємства” та виділення і обґрунтування
ключових факторів, що впливають на її зміни;
– обґрунтування

і

вибір

найбільш

ефективної

моделі

вартісно-

об’єктів

відповідності

орієнтованого управління підприємством;
– удосконалення

системи

облікових

у

до

нематеріальних факторів генерування та руйнування вартості підприємства;
– удосконалення облікової оцінки нематеріальних факторів генерування та
руйнування вартості підприємства;
– розробка

системи

аналітичних

показників

та

моделей,

що

використовуватимуться для підвищення ефективності вартісно-орієнтованого
управління нематеріальними активами підприємства;
– розробка

звітності

вартісно-орієнтованого

спрямування

про

нематеріальні активи підприємства;
– удосконалення методики визнання, оцінки та порядку відображення в
системі обліку та звітності об’єктів, які відіграють найбільш важливу роль в
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процесі вартісно-орієнтованого управління, зокрема, нематеріальних активів
підприємства.
1.3. Проблеми наукового забезпечення обліку нематеріальних активів
в системі вартісно-орієнтованого управління
Фінансова криза, поява якої ознаменувала завершення першого десятиліття
ХХІ-го століття, засвідчила, що фактори нематеріального характеру мають
визначальний вплив на світову економічну систему. Доказом цього є те, що
представники першої п’ятірки компаній, які входять до списку світових лідерів
за рівнем своєї ринкової капіталізації (“Apple”, “Exxon Mobil”, “Berkshire
Hathaway Inc”, “Google”, “Microsoft”) [67], мають у складі своїх активів значну
кількість нематеріальних активів. Успіх компаній у ХХІ-му столітті значною
мірою залежить від їх здатності створювати унікальні нематеріальні активи, які
дозволяються зберігати існуючу і генерувати нову ринкову вартість.
Нематеріальні активи в останні роки мають все більш важливе значення
для інвесторів та менеджменту компаній, оскільки на сьогодні їх вартість
формується за допомогою функціонування бізнес-процесів та здійснення
діяльності, що базується на використанні нематеріальних активів, при
ефективній взаємодії із клієнтами та іншими бізнес-партнерами, за допомогою
їх громадської репутації, шляхом визнання їх бренду та продуктів на світовому
ринку, та частково завдяки їх інноваційній місткості та новим технологіям.
Формування постіндустріальної економіки в світі поступово змінює
існуючі

підходи

до

управління

підприємствами,

що

проявляється

у

необхідності приділення все більшої уваги інтелектуальному капіталу, що в
сучасних умовах є основним фактором створення вартості підприємства. Даний
вид

капіталу

підприємства

характеризується

своєю

інноваційно-

інтелектуальною природою, складністю вимірювання та має здатність до
значних коливань своєї вартості, які можуть бути викликані цілою низкою
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внутрішніх та зовнішніх факторів, останні з яких зовсім не залежать від
підприємства. В результаті, не всі складові інтелектуального капіталу можуть
бути контрольовані підприємством, що не дозволяє його повністю відображати
в обліковій системі підприємства, внаслідок чого в обліку на сьогодні
представлена інтегрована категорія “нематеріальні активи”, яка включає як
окремі елементи інтелектуального капіталу, так й інші подібні активи
невідчутної природи.
Відповідно, на сьогодні облікова система не повною мірою забезпечує
надання

інформації

користувачам

про

весь

інтелектуальний

капітал

підприємства. При цьому існуюча інформація про нематеріальні активи, яка
оприлюднюється в фінансовій звітності, теж не відповідає зростаючим вимогам
користувачів, оскільки облікова оцінка не завжди відповідає вимогам ринку та є
досить консервативною. Як відмічають з цього приводу Л. Едвінссон
(Edvinsson L.) та М. Мелоун (Michael S. Malone), у зв’язку з еволюцією джерел
конкуренції між компаніями, що пов’язано зі зростанням ролі інтелектуального
капіталу, традиційні вимірники ефективності функціонування підприємств на
сьогодні є далеко недостатніми, оскільки вони використовують конвенційну
облікову інформацію та фінансову звітність, і переважно аналізують
взаємозв’язки між прибутком та іншими бухгалтерськими категоріями
[68, с. 166]. Таким чином, автори намагались привернути увагу необхідності
розвитку облікової системи в напрямі удосконалення обліку нематеріальних
активів підприємства на основі використання нових підходів до їх оцінки та
удосконалення чинної системи облікових категорій з метою створення
інформаційних передумов для управління вартістю підприємства.
Однією із найбільш важливих груп користувачів облікової інформації є
різні види учасників ринку капіталу (інвестори, позичальники, інституційні
інвестори, фінансові аналітики, представники консалтингових фірм тощо), яким
необхідна інформація для прийняття різних видів інвестиційних та позикових
рішень. Окрім цього, компанії, які є учасниками ринку капіталу, для
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забезпечення ефективної діяльності використовують вартісно-орієнтований
підхід до управління, що націлений на максимізацію вартості компаній шляхом
управління факторами генерування та руйнування їх економічної вартості. Для
ефективного функціонування системи вартісно-орієнтованого управління
необхідною є розробка відповідної системи обліково-аналітичної підтримки,
яка забезпечуватиме надання інформації не лише в розрізі традиційних
облікових категорій, а в розрізі ключових факторів генерування та руйнування
вартості, найбільш важливе місце серед яких в умовах сьогодення займають
нематеріальні активи [69, с. 330-331]. Недостатність релевантної інформації про
нематеріальні активи підприємства може призводити до виникнення явища
інформаційної асиметрії на ринках капіталу та в цілому до їх неефективності.
На сьогодні значна кількість зарубіжних дослідників (І. Абейсекера,
Д. Андріссен, Е. Брукінг, Н. Бонтіс, Л. Едвінссон, Р. Екклз, Р. Каплан, Б. Лев,
Б. Марр, М. Мелоун, Й. Моурітсен, Д. Нортон, К. Свейбі, Т. Стюарт та ін.)
зазначає, що нематеріальні активи є одним із “найбільш недооцінених” з
позиції вартісно-орієнтованого управління об’єктів бухгалтерського обліку,
інформація про які необхідна для прийняття рішень, спрямованих на
максимізацію вартості. З іншого боку, нематеріальні активи є тим об’єктом, з
якого в середині 1990-х років і почались дослідження, спрямовані на
удосконалення

обліково-аналітичної

системи

як

засобу

підтримки

інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління.
Дослідники концепції “ValueBasedManagement”

[70] вважають,

що

переломним моментом, який призвів до появи змін в економіці, стало
виникнення Інтернету у 1994 році, що спонукало зростання ролі інформаційних
технологій та збільшення частки фахівців, що займаються інтелектуальною
роботою, одночасно ускладнивши як внутрішнє, так і зовнішнє середовище
функціонування

компаній.

Це

призвело

до

зосередження

уваги

на

інтелектуальному капіталі та його змінах в умовах нового динамічного
середовища, як основному факторі створення вартості підприємства.
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Проте, проведений аналіз дозволяє констатувати, що на сьогодні серед
дослідників відсутня єдність стосовно необхідності удосконалення обліку
нематеріальних

активів

як

засобу

підвищення

якості

інформаційного

забезпечення вартісно-орієнтованого управління, що викликане як наявністю
обмежень облікової методології, внаслідок яких облік не може генерувати
інформацію в необхідних розрізах для користувачів, так і надмірною
абсолютизацією ролі нематеріальних активів в діяльності підприємств.
Зокрема, можна виділити три основні групи поглядів дослідників з цього
приводу.
І. Представники першої групи, позитивно ставлячись до необхідності
внесення змін в процес функціонування облікової системи в частині
нематеріальних активів, піддають сумніву можливість успішної реалізації
такого реформування. Прихильники такого підходу стверджують, що, навіть
якщо припустити, що це бажано в принципі, це неможливо зробити розумно на
практиці [42, с. 13]. В той же час пошук, розробка і практичне впровадження
нових моделей оцінки та обліку інтелектуального капіталу, які будуть визнані в
майбутньому недієвими та неефективними, в цілому сприятимуть розробці
об’єктивної методології обліку даного об’єкту.
Про

складність

винайдення

оцінки

об’єктивної

нематеріальних

методики

їх

активів

вимірювання

та

неможливість

відмічав

відомий

популяризатор теорії інтелектуального капіталу Т. Стюарт, внаслідок чого він
констатував, що “подібно електронам в камері Вільсона інтелектуальні активи
проявляються в бухгалтерських книгах тільки у вигляді примарних зображень”
[71, с. 385].
З тим фактом, що оцінювати і обліковувати весь інтелектуальний капітал
на сьогодні практично неможливо також погоджується В. В. Платонов,
аргументуючи це тим, що фінансовий облік не в змозі приймати до уваги
досить слабкі міркування і поки що враховує знання настільки, наскільки
дозволяє, з достатнім ступенем надійності накопичений на сьогоднішній день
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методичний багаж, тобто враховує їх мінімально, у порівнянні із тим
значенням, яке інтелектуальний капітал має для сучасного бізнесу [72, с. 9].
Внаслідок

неможливості

достовірної

оцінки

всіх

складових

інтелектуального капіталу (зацікавленість і досвід працівників, лояльність
споживачів,

потенційні

можливості,

внутрішньостворені

програми

та

торговельні марки тощо) останні не можуть бути визнані як нематеріальні
активи в бухгалтерському розумінні, та не відображаються в системі обліку як
активи, а відносяться до складу витрат періоду. Проте, не зважаючи на це,
дослідниками розробляються інформаційні системи, які забезпечують надання
інформації про нематеріальні активи за допомогою системи нефінансових
показників, формуючи інформаційну основу для прийняття рішень щодо
управління нематеріальною компонентною вартості підприємства, оскільки
саме нематеріальні активи на сьогодні є першопричиною успіху підприємств в
умовах загострення глобальної конкуренції.
З позиції подальшого розвитку методики обліку нематеріальних активів як
засобу інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого управління, важливу
роль відіграє аналіз причин виникнення складнощів при здійсненні їх облікової
оцінки, що були викоремлені нами в результаті проведеного анкетування
підприємств Запорізької області щодо стану обліку та оцінки нематеріальних
активів на них. Характеристика виділених причин наведена в табл. 1.4
Виділені охарактеризовані причини (табл. 1.4) дозволяють обґрунтувати,
чому на сьогодні в обліковій системі використовується поняття нематеріальних
активів у вузькому розумінні та в цілому, чому облікова система не відповідає
вимогам суб’єктів прийняття рішень менеджерами, які займаються питаннями
максимізації вартості підприємства.
В той же час, незважаючи на існуючі складнощі в побудові дієвої системи
обліку як засобу інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого управління
нематеріальними активами, оскільки саме нематеріальні активи в умовах
постіндустріальної економіки виступають основними факторами генерування
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вартості, на нашу думку дані перепони мають бути обов’язково подолані.
Існуючу

ситуацію,

що

характеризується

зростаючою

важливістю

нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління, англійські
дослідники Р. Блауг (Blaug R.) та Р. Лекхі (Lekhi R.) називають “обліковим
вартісним парадоксом нематеріальних активів” [73, с. 62]. Лише за умови його
усвідомлення і вирішення можна буде говорити про можливість управління
потенціалом створення вартості, яким володіють нематеріальні активи
підприємства.
Таблиця 1.4.
Основні причини складності оцінки нематеріальних активів в широкому
розумінні як об’єкта обліку
Назва причини
Особливості
історичного
формування облікової
системи підприємства
Змістовні особливості
нематеріальних
активів

Характеристика причини
Незважаючи на постійний перегляд облікових правил, облікова
система була створення для забезпечення облікового
відображення активів матеріальної природи, а не для
відображення операцій з нематеріальними активами
Не всі види нематеріальних активів можуть бути ідентифіковані
та визнані активами за допомогою існуючих критеріїв і правил
визнання, оскільки є сукупністю майнових прав, які значно
відрізняються від прав власності на матеріальні активи. Окрім
цього, їх вартість може значно коливатись під впливом цілого
ряду внутрішніх і зовнішніх факторів, на що має належним
чином реагувати облікова система
Наявність синергійних Окремі види нематеріальних активів забезпечують створення
властивостей
вартості підприємству лише у взаємодії із іншими матеріальними
нематеріальних
або нематеріальними активами
активів
Джерело: розроблено автором.

ІІ. Представники другої групи або взагалі не наголошують на необхідності
приділення особливої уваги зростанню ролі нематеріальних активів в діяльності
підприємств, відмічаючи, що самі по собі нематеріальні активи можуть
генерувати вартість лише у сполученні із матеріальними активами, або
дотримуються позиції щодо недоцільності внесення кардинальних змін в
існуючі підходи обліку нематеріальних активів для забезпечення потреб
вартісно-орієнтованого управління підприємствами.
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На думку Ф. Вейссенрідера (Weissenrieder, F.) дослідники несподівано
знайшли “приховану вартість” в компаніях, і обґрунтовують її виникнення
неврахованою вартістю нематеріальних активів або інтелектуального капіталу,
при цьому не наголошуючи на необхідності змін фундаментальної економічної
структури компанії [63, с. 27]. Зокрема, таких поглядів дотримуються В. Енсон
(Anson W.), Д. Дрюс (David C.) [27, с. 9], С.М. Клімов [74, с. 75-76],
К.Е. Свейбі [19], П. Страссманн (Strassmann P.A.) [75] та ін.
Результатом такої надмірної переоцінки ролі нематеріальних активів в
створенні вартості підприємства є приписування різниці між вартістю компанії
на фондовому ринку і вартістю її частих активів суто неврахованому і
недостовірно оціненому інтелектуальному капіталу. Хоча виникненню цієї
різниці як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення сприяє значна
кількість факторів. Зокрема, як відмічає К.С. Селіверстова, на виникнення цієї
різниці впливають три групи факторів: 1) Спекулятивна складова конкретної
угоди купівлі-продажу підприємства як майнового комплексу; 2) Технічні
похибки правил бухгалтерського обліку матеріальних активів; 3) Неприйняття
на

баланс

або

неідентифікованих

некоректне

відображення

нематеріальних

активів

в

бухгалтерському

(інтелектуального

обліку

капіталу)

[36, с. 11 ].
Окрім

цього,

до

складу вартості

гудвілу окрім

неврахованих

і

недооцінених повноцінних активів також входить результат їх спільної
синергетичної взаємодії, що обґрунтовують в своїх дослідженнях проф.
С.Ф. Легенчук [76, с. 12] та представники компанії “KPMG” [77, с. 12],
розшифровуючи структуру гудвілу, одержаного в результаті об’єднання
бізнесу. Відповідно, одержана різниця між балансовою та ринковою вартістю
підприємства, що виникає при об’єднанні бізнесу, на думку представників
другої групи не може бути обґрунтована лише існуючими недоліками в чинній
методиці обліку нематеріальних активів, а є комплексним результатом, що
виникає під впливом значної кількості факторів.
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ІІІ. Представники третьої групи (Ф.Р. Бельє, В. Буквіч, С.М. Вільямс,
Ю. Даум, Р. Каплан, Б. Марр, Д. Нортон, С.Х. Пенман, Д. Старовіч, К. Хорнунг,
М.Є. Райт, С.А. Росс, І.Й. Яремко) вважають, що на сьогодні в науковому
середовищі та в практичній управлінській діяльності чітко окресленою є
проблема необхідності реформування чинної облікової системи (МСБО та
національних П(С)БО) на вимогу суб’єктів вартісно-орієнтованого управління в
частині теоретико-методичних аспектів обліку та економічного аналізу
нематеріальних активів підприємства.
Подолання цієї проблеми сприятиме підвищенню ефективності вартісноорієнтованого управління підприємством шляхом зменшення інформаційної
асиметрії в частині інтелектуального капіталу, що проявляється через існування
інформаційного

розриву

між

інсайдерами

та

аутсайдерами.

Усунення

інформаційної асиметрії, в свою чергу, матиме позитивний вплив на репутацію
підприємства, підвищення рівня довіри до підприємства з боку всіх осіб,
зацікавлених в позитивних результатах його діяльності.
На думку представників ICAEW, сьогодні бізнес-звітність не може надати
інформацію про нематеріальні активи підприємства, що необхідна для
управління [42, с. 13], не враховуючи зростаючих запитів суб’єктів вартісноорієнтованого управління. А на думку проф. Е.Дж. Шермана (Sherman A. J.),
найкращі існуючі облікові практики не беруть до уваги різке зміщення в
процесах створення вартості сучасних корпорацій та організацій – значну
частку якої складає нематеріальна частина [78, с. 6]. Можна виділити два
основні аспекти даної проблеми, що стосуються безпосередньо системи обліку:
1. Обмеженість кількості елементів інтелектуального капіталу, які
можуть бути включені до складу нематеріальних активів як об’єкту обліку.
Діюча методологія обліку, реалізована в МСБО 38 “Нематеріальні активи”
(п. 63) та П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” (п. 9), визначає перелік об’єктів, які
не можуть визнаватись нематеріальними активами, хоча є елементами
інтелектуального капіталу підприємства (торговельні марки, титульні дані,
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видавничі права, списки клієнтів та інші аналогічні внутрішньостворені
нематеріальні активи), а підлягають відображенню у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені.
Внаслідок цього, на думку Д. Старовіч (Starovic D.) та Б. Марра (Marr B.),
величезні потоки інвестицій в нематеріальні активи не відображаються як
позитивні значення активів за даними бухгалтерської звітності, тому
традиційна модель обліку не представляє їх в результативному форматі.
Внаслідок цього фінансова звітність повинна розглядатися як частина
головоломки, яка має бути вирішена для забезпечення оцінки вартості
підприємства [79, с. 26]. Такої ж думки стосовно необхідності розширення
набору нематеріальних активів в системі обліку дотримується проф. С.Х.
Пенман, відмічаючи, що облік часто критикують за відсутність нематеріальних
активів в балансі. Враховуючи зростаючий зв’язок вартості фірми від так
званих нематеріальних активів

(брендів,

систем

розподілу,

ланцюжки

постачань, “знання капіталу”, “організаційного капіталу”), пропонується
включення цих нематеріальних активів до бухгалтерського балансу [80, с. 358].
В даному випадку проф. С.Х. Пенман (Penman S.H.) розглядає нематеріальні
активи в їх широкому розумінні, як синонім інтелектуального капіталу, що
передбачає необхідність розширення переліку нематеріальних активів, що
наведені в облікових стандартах.
На думку проф. С.А. Росса (Ross S.A.), активи, що відображаються в
бухгалтерській звітності, відхиляються від “реальної” вартості компанії (її
ринкової вартості). Тобто, оскільки остання включає в себе також нематеріальні
активи, в основному не охоплені системою [55, с. 377]. Таким чином, автор
обґрунтовує існування відмінності між балансовою та ринковою вартістю
підприємства тим, що не всі нематеріальні активи знаходять своє відображення
в обліковій системі підприємства.
Як відмічає з цього приводу проф. Ю. Даум (Daum J.H.), значна частина
діяльності сучасних компаній, що забезпечують створення вартості для
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власників та інших зацікавлених в їх діяльності осіб, не відображається
обліковою системою і не контролюється управлінською системою внаслідок
існуючих обмежень таких систем. Ці системи втратили зв’язок із економічною
реальністю в останні роки, оскільки вони передбачають занадто вузький погляд
і виключають найбільш важливий фактор формування вартості – нематеріальні
активи, з їх потенціалом створення вартості та внутрішніми ризиками [81, с.
ХV]. Хоча частина нематеріальних активів і знаходить відображення в звітності
сучасних підприємств, однак враховуючи достатню жорсткість критеріїв
можливості визнання внутрішньостворених нематеріальних активів в обліку та
зростаючий розрив між ринкової вартістю та вартістю чистих активів
підприємства,

можна

підтвердити

необхідність

розширення

структури

облікової категорії “нематеріальні активи” з метою формування дієвого
інформаційного супроводу вартісно-орієнтованого управління підприємствами.
2. Неадекватність системи визнання та облікової оцінки нематеріальних
активів. Пошук механізмів об’єктивної і релевантної облікової оцінки є однією
із найбільш складних і актуальних проблем, яка з’явилась з моменту
виникнення системи обліку і залишається нерозв’язаною до наших днів. В
сотнях облікових теорій, концепцій та наукових гіпотез, розроблених, зокрема,
і

провідними

вітчизняними

вченими

(М.І. Бондар,

М.Д. Корінько,

С.Ф. Легенчук, Л.Г. Ловінська, Н.М. Малюга, І.В. Супрунова, Н.М. Урбан, І.Й.
Яремко та ін.), обґрунтовуються власні варіанти побудови системи облікової
оцінки з урахуванням зростаючих і мінливих запитів користувачів облікової
інформації. Однак існування кардинальних відмінностей між об’єктами оцінки
та існуючими запитами різних груп користувачів, які мають постійну
тенденцію до змін через зміну сили впливу окремих груп користувачів на
облікову систему, не дозволяє остаточно вирішити дану проблему, зокрема, і в
частині оцінки нематеріальних активів.
В результаті, як відмічає проф. Е.Дж. Шерман (Sherman A. J.), існуючі
недоліки у 500-річній системі бухгалтерського обліку щодо визначення
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вартості нематеріальних активів знаходяться в центрі поточної і повсюдної
дискусії, що відбувається серед представників облікової і фінансової професії
[78, с. 6], внаслідок чого на сьогодні існує значна кількість пропозицій з
удосконалення методики облікової оцінки нематеріальних активів, та в цілому,
щодо необхідності трансформації системи облікової оцінки на основі
застосування концепції справедливої вартості.
Відомий дослідник в сфері інтелектуального капіталу Б. Марр (Marr B.)
зазначає, що пошук “об’єктивного” підходу до оцінки нематеріальних активів
створює величезні проблеми, і саме з цієї причини формування об’єктивної
бухгалтерської звітності про нематеріальні активи є або досить складним, або
майже неможливим [82, с. 172]. Як відмічає з цього приводу проф. І.Й. Яремко,
відсутність теоретичних і методичних положень об’єктивної оцінки вартості і
вартісних змін неосяжного капіталу є основною проблематикою управління
підприємства своїм нематеріальним потенціалом і вартісно-орієнтованого
менеджменту загалом [24, с. 313].
На думку Е. Брукінг бухгалтерія не відображає справжню вартість
підприємства, оскільки методи управління і ведення бухгалтерського обліку не
дозволяють ні оцінити, ні приростити такого роду активи. Інвестори повинні
володіти особливого роду передчуттям, щоб розпізнати справжню вартість
підприємства [83, с. 28-29]. В кінцевому випадку автор приходить до висновку,
що оскільки підприємства, які не мають нематеріальних активів, взагалі не
мають вартості в довгостроковій перспективі, то облікова система, не
забезпечуючи ідентифікацію і відображення всіх нематеріальних активів в
звітності, та не надаючи об’єктивну оцінку вже відображених, не дозволяє
сформувати належну інформацію про вартість підприємства в стратегічній
перспективі, що сприятиме підвищенню ефективності управління нею.
Однак, не всі дослідники розглядають проблему невідповідності облікової
інформації

потребам

вартісно-орієнтованого

управління

в

контексті

“застарілості” лише одного із елементів методології облікової системи.
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Причину існування такої невідповідності між інформаційним продуктом
бухгалтерського

обліку

та

потребами

суб’єктів

вартісно-орієнтовного

управління окремі дослідники вбачають в невідповідності традиційної
облікової моделі сучасному ринковому середовищу, що характеризується
широким використанням нематеріальних активів, та зростаючим вимогам до
інформації, які висуваються користувачами.
Широке використання нематеріальних активів обґрунтовується тим, що
вони є основним інструментом створення конкурентних переваг в умовах
сьогодення. Оскільки діяльність підприємств все більше базується на
використанні знань та інформації, що сприяло відокремленню електронного
бізнесу як окремої галузі економіки, нематеріальні активи складають значну
частину загальної вартості бізнесу.
Через існування таких змін в економіці, і які знайшли особливий прояв в
останнє двадцятиліття, вважаємо за доцільне перехід до нової облікової
системи підприємства, яка враховуватиме зростаючу роль нематеріальних
активів в їх діяльності та необхідність удосконалення облікової методології
щодо даного об’єкту (рис. 1.6).
Під обліковою системою в даному випадку розглядається традиційна
модель бухгалтерського обліку, до складу якої за проф. О.М. Петруком входять
принципи

і

методи,

форми

обліку

та

організація

бухгалтерського

обліку [84, с. 116]. За умови переходу від чинної облікової системи (ОС 1) до
нової облікової системи (ОС2), трансформації піддаються всі або більшість із її
компонентів, які мають враховувати особливості нематеріальних активів як
об’єкта обліку та запити користувачів інформації в контексті таких об’єктів.
Так, Ф.Р. Бельє (Bealieu Ph.R.), С.М. Вільямс (Williams S.M.) та М.Є. Райт
(Wright M.E.), наголошують, що традиційна облікова модель і пов’язані з нею
показники, такі як чистий дохід і віддача від доходів, були розроблені протягом
останніх двох століть, в яких фізичний капітал був домінантним вхідним
фактором. Проте, в новій економіці домінують нематеріальні активи [85, с.
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136]. Таким чином, автори намагались наголосити, що існуюча система не
підходить до вимог нової економіки, внаслідок чого компаніями мають бути
внесені зміни в систему їх річної звітності, зокрема, в частині відображення
додаткової інформації про їх інтелектуальний капітал.

Торгівля,
промисловість,
сільське
господарство та ін.

Традиційна облікова
методологія

ЧИННА ОБЛІКОВА
СИСТЕМА
ПІДПРИЄМСТВА

Галузі
діяльності

Основне
спрямування

Матеріальні активи,
фінансові активи

Основне
спрямування

Нематеріальні активи,
гудвіл, матеріальні
активи, фінансові
активи

Ручна та автоматизована
обробка даних

Функціональні
структури

Необхідність
переходу

Удосконалена облікова
методологія

Електронний бізнес,
промисловість,
сільське господарство, торгівля та ін.

НОВА ОБЛІКОВА
СИСТЕМА
ПІДПРИЄМСТВА

Галузі
діяльності

Комп’ютеризована та
мережева обробка даних

Мережні
структури

Рис. 1.6. Розвиток облікових систем під впливом зростання ролі
нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління
Джерело: розроблено автором.

Подібного підходу також дотримується проф. І.Й. Яремко, зазначаючи, що
з

огляду

на

значимість

репрезентації

підприємством

інформаційно-

інтелектуальної складової капіталу науковцями обґрунтовується необхідність
удосконалення бухгалтерської методології [24, с. 311], яка є одним із
визначальних елементів облікової системи підприємства.
На думку проф. Р. Каплана та проф. Д. Нортона, традиційна фінансова
модель бухгалтерського обліку розроблена століття тому для здійснення
довгострокових угод між незалежними суб’єктами. Однак ці стародавні моделі
обліку досі використовуються компаніями інформаційної епохи, коли вони
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намагаються сформувати внутрішні активи і реалізувати невикористані
можливості, а також зміцнити зв’язки і створити стратегічні союзи з
партнерами [55, с. 16]. В даному випадку автори намагались акцентувати увагу
на невідповідності чинного облікового інструментарію новим задачам, які
висуваються суб’єктами управління в умовах змін, що відбулись в економіці,
зокрема, в контексті нематеріальних активів підприємства в широкому
розумінні.
Одним із основних доказів необхідності трансформації традиційної
облікової системи підприємства є зростаючий в останні роки розрив між
балансовою та ринковою вартістю підприємств, який при їх об’єднанні
обліковується як позитивний гудвіл. Наявність в балансах підприємств такого
неліквідного і штучного активу, яким майже неможливо управляти, окрім
існуючої можливості щодо його знецінення, свідчить про недостатнє вирішення
проблеми обліку нематеріальних активів, які на сьогодні повною мірою не
входять до переліку об’єктів, які визнаються обліковими стандартами як
активи.
Дану тезу підтверджує Є.С. Селіверстова, відмічаючи, що вироблення
правил ідентифікації, а також відображення в обліку нематеріальних активів
означає, перш за все, ретельну ревізію бухгалтерської концепції гудвілу. Це
пов’язано з тим, що на сьогоднішній день гудвіл розглядається як
бухгалтерський еквівалент ділової репутації фірми в широкому сенсі слова
(тобто як модель практично всіх неідентифікованих нематеріальних активів)
[36, с. 118-119].
Відомий

економіст

Р.Б. Райх

(Reich

R.B.),

розглядаючи

джерела

виникнення багатств націй, критикував членів бухгалтерської професії за їх
нездатність

інформувати

потенційних

інвесторів

про

істинну вартість

підприємств, оскільки ця вартість лежить в головному мозку співробітників [86,
с. 105]. Він також піддав критиці обраний бухгалтерами спосіб вирішення цієї
проблеми при об’єднанні підприємств за допомогою гудвілу, називаючи його
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“неоднозначною
необхідності

зоною

обліку

корпоративних

всього

балансів”,

інтелектуального

наголошуючи

капіталу,

незалежно

на
від

відповідності його елементів критеріям їх визнання активом.
На думку проф. А.Л. Гапоненко та Т.М. Орлової відмінність між рівнем
капіталізації та бухгалтерською вартістю підприємства є ознакою ефективного
використання

інтелектуального

капіталу,

новизною

і

перспективністю

продуктів та послуг, ринкових очікувань на нових сегментах ринку, майбутніх
прибутків від патентів, торгової марки, взаємовідносин зі споживачами тощо
[87, с. 122]. Відповідно, облікова система на сьогодні не здатна відобразити,
наскільки ефективно використовується його інтелектуальний капітал, і як
процес управління ним впливає на вартість підприємства.
Як зазначає К. Хорнунг, зростаючий розрив між ринковою вартістю
компаній та між вартістю, що оприлюднюється в фінансовій звітності,
демонструє, що реальні драйвери вартості більше не охоплюються традиційним
менеджментом та обліковими інструментами, такими як балансовий звіт та звіт
про доходи. Менеджери більше не можуть успішно керувати компанією, а
інвестори не можуть здійснювати судження щодо можливого інвестування, що
базується лише на цій інформації [81]. Внаслідок цього, остання потребує
суттєвого удосконалення із урахуванням сучасного рівня розвитку системи
управління знаннями (“knowledge management”), що використовується на
підприємствах.
Таким чином, на думку вчених, що були віднесені до третьої групи,
позицію яких ми також підтримуємо, виникнення проблеми необхідності
реформування чинної облікової системи пов’язано зі змінами, що відбулись в
економіці, зокрема, в частині зростання ролі нематеріальних активів (навичок,
знань, відносин) в забезпеченні успішного функціонування підприємств.
В результаті проведеного дослідження вважаємо, що єдиним подальшим
способом реформування облікової системи є її адаптація до таких змін, основні
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напрями якої та шляхи їх реалізації в сучасних умовах розвитку обліку
виділено і обґрунтовано в табл. 1.5.
Таблиця 1.5.
Основні напрями адаптації облікової системи в частині
нематеріальних активів до змін в економіці та шляхи їх реалізації
Напрями адаптації облікової системи
Загальна трансформація чинної моделі
бухгалтерського обліку з урахуванням
зростання ролі нематеріальних активів в
процесі
вартісно-орієнтованого
управління підприємством
Розширення
кола
нематеріальних
об’єктів, що відображаються в обліковій
системі
підприємства
шляхом
включення
інших
елементів
інтелектуального капіталу підприємства
(людського, клієнтського)
Зміна підходів до визнання та оцінки
нематеріальних
активів,
зокрема,
застосування оцінки за справедливою
вартістю

Шляхи реалізації напрямів
Удосконалення
методики
бухгалтерського
обліку нематеріальних активів із урахуванням
потреб
суб’єктів
прийняття
вартісноорієнтованих рішень.
Розвиток системи
нефінансової, стратегічної та прогнозної
звітності
про
нематеріальні
активи
підприємства
Побудова нової класифікації нематеріальних
активів
в
широкому
розумінні,
як
інтелектуального капіталу підприємства, для
потреб бухгалтерського обліку з метою
побудови системи бухгалтерських рахунків

Удосконалення
критеріїв
визнання
нематеріальних
активів
в
сторону
їх
“пом’якшення”. Розробка методики оцінки
нематеріальних активів за справедливою
вартістю в системі обліку з урахуванням
галузевих
особливостей
функціонування
підприємств
“Розшифрування” гудвілу, що виникає Удосконалення підходів до визнання, оцінки та
при
об’єднанні
підприємств,
за облікового
відображення
нематеріальних
допомогою ідентифікації елементів активів в процесі об’єднання підприємств.
інтелектуального капіталу
Джерело: розроблено автором.

Практичне застосування виділених напрямів та шляхів їх реалізації
(табл. 1.5) дозволяє забезпечити відповідність чинної системи бухгалтерського
обліку зростаючим запитам суб’єктів вартісно-орієнтованого управління в
частині нематеріальних факторів створення вартості. Виділені напрями можна
розглядати в якості підстави для удосконалення теоретико-методичних засад
бухгалтерського обліку нематеріальних активів, необхідність в якій виникла
внаслідок трансформації світової економічної системи в останні роки в умовах
її глобалізації та постіндустріалізації.
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В цілому, за результатами проведеного аналізу поглядів вчених стосовно
обліково-аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління

в

частині нематеріальних активів, можна визначити, що основним завданням
науковців в даній сфері є створення такої системи обліку нематеріальних
активів, в якій нематеріальні активи в обліковому розумінні (за змістом; за
оцінкою;

за

часовою

спрямованістю)

будуть

наближені

до

поняття

нематеріальних факторів створення вартості. Це обґрунтовується тим, що на
сьогодні нематеріальні

активи

як

об’єкти

бухгалтерського

обліку

та

економічного аналізу є набагато вужчою категорією у порівнянні із
нематеріальними факторами створення вартості, тому мають бути удосконалені
шляхом розширення даної категорії за трьома зазначеними вище вимірами. При
цьому аналітичні показники, що характеризують нематеріальні активи
підприємства, і розробляються із урахуванням удосконалень чинної облікової
системи в частині нематеріальних активів, повинні бути максимально
наближені до ключових показників діяльності (key performance indicators), що
забезпечують вимірювання нематеріальної складової вартості підприємства.
Окрему увагу також слід приділяти розробці облікового забезпечення
формування стратегічної вартості нематеріальних активів підприємства, що
передбачає необхідність побудови ієрархії нематеріальних факторів створення
вартості, що буде покладена в основу побудови методики їх облікової оцінки.
Висновки до розділу 1
Результати проведеного дослідження у розділі 1 надають можливість
зробити такі висновки:
1. Враховуючи початкову фазу розвитку проблематики бухгалтерського
обліку і економічного аналізу нематеріальних активів, викликану об’єктивними
причинами (невідчутність нематеріальних активів створює значні складнощі їх
обліку; недостатня обґрунтованість ролі нематеріальних активів в діяльності
підприємств; поява нових форм комерціалізації нематеріальних активів)
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сформульовано загальну модель побудови поняття “нематеріальні активи” в
бухгалтерському обліку. Дана модель передбачає використання при розгляді
поняття “нематеріальні активи” критеріїв визнання базової відносно нього
категорії “активів” (ресурси, утворені в результаті минулих операцій або подій;
контрольованість

суб’єктом

господарювання;

здатність

забезпечувати

отримання вигід у майбутньому) та власних критеріїв визнання даного поняття
(немонетарність; ідентифікованість; відсутність матеріальної форми), на
формування якого безпосередній вплив здійснюють два основні фактори –
специфічні особливості нематеріальних ресурсів та правове регулювання
інтелектуальної власності та інших прав.
2. З

метою

забезпечення

зростаючих

потреб

суб’єктів

вартісно-

орієнтованого управління щодо інформації про нематеріальні фактори
створення

вартості

обґрунтовано

необхідність

використання

поняття

нематеріальних активів в широкому розумінні (нематеріальних ресурсів
підприємства) як весь інтелектуальний капітал підприємства, який має три
основні компоненти: людський, структурний та клієнтський капітал. За
результатами аналізу основних положень теорії інтелектуального капіталу
встановлено, що основними специфічними особливостями нематеріальних
ресурсів, які впливають на порядок їх відображення в системі бухгалтерського
обліку, є наступні: 1) невідчутність; 2) наявність творчої та інноваційної
компоненти; 3) відсутність фізичного зносу та високий ризик морального
зносу; 4) низький рівень ліквідності; 5) неадитивність. Дані особливості
повинні бути враховані при формуванні обліково-аналітичного забезпечення
системи вартісно-орієнтованого управління підприємством.
3. В результаті проведеного історичного аналізу ролі економічних теорій в
формуванні

концепції

вартісно-орієнтованого

управління,

виділено

і

обґрунтовано три основні етапи розвитку даної концепції: етап виникнення
(кінець 1980-х рр.); етап становлення (1990-ті рр.); етап активного розвитку і
вдосконалення (із 2000 р. і до нашого часу)). Визначено, що концепція
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вартісно-орієнтованого управління – це узагальнююча модель, що включає в
себе набір методичних інструментів, які можуть бути використані для
удосконалення процесу оцінки, управління та створення вартості підприємства,
зокрема, й щодо нематеріальних факторів створення вартості.
4. Виходячи з існування проблеми неможливості чинної облікової системи
забезпечити

належну

інформаційну

підтримку

ефективного

управління

вартістю підприємства, що підтверджується на рівні облікової теорії (вченими,
дослідниками,

представниками

управлінської

практики

професійних

(фінансовими

організацій)

аналітиками

та

та

на

рівні

професійними

оцінювачами), розроблено структурну модель інформаційного забезпечення
вартісно-орієнтованого

управління

на

основі

використання

облікової

інформації. Дана модель передбачає необхідність удосконалення чинної
облікової системи з метою створення системи показників, які б у відповідності
до обраної моделі оцінки, відображали вартість підприємства, яка б була
взаємопов’язаною із показниками ринкової вартості.
5. Обгрунтовано

доцільність

удосконалення

облікової

системи

підприємства як засобу інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого
управління

нематеріальними

1) уточнення

сутності

активами

нематеріальних

в

розрізі

активів

наступних
як

об’єкта

напрямів:
вартісно-

орієнтованого управління та системи обліку; 2) пошук нових вартісноорієнтованих підходів до облікової оцінки нематеріальних активів, зокрема, за
справедливою вартістю; 3) перегляд концепції гудвілу та пошук шляхів його
“розшифрування”; 4) удосконалення фінансової та управлінської звітності
підприємства як засобу інформування про нематеріальні фактори створення
ринкової

вартості

підприємства;

5) удосконалення

обліково-аналітичних

моделей прийняття управлінських рішень в контексті нематеріальних факторів
створення ринкової вартості.
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Основні результати дослідження, викладені у розділі 1, опубліковані у
наукових працях автора [3, 4, 32, 38, 40, 69].
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РОЗДІЛ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ В СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
2.1. Облікове

відображення нематеріальних активів в системі

вартісно-орієнтованого управління: концептуальні засади
На сьогодні існуюча в Україні система бухгалтерського обліку повною
мірою не забезпечує генерування інформації про нематеріальні активи, яка б
могла використовуватись для ефективного функціонування системи вартісноорієнтованого управління підприємством, що підтверджує аналіз результатів
проведеного анкетування підприємств Запорізької області щодо обліку
нематеріальних активів (Додаток Х). Основною причиною цього є те, що в
основу національного законодавства з обліку нематеріальних активів закладені
підходи, які використовуються для оцінки та облікового відображення активів
матеріальної природи та не завжди враховують визначальні особливості
нематеріальних активів як об’єкта управління в сучасних умовах розвитку
економіки постіндустріального типу.
З одного боку, облікова система не має своєю основною ціллю
забезпечення

вимірювання

вартості

нематеріальних

активів,

про

що

наголошено в концептуальній основі МСФЗ, де в п. М7 зазначається, що
фінансові звіти загального призначення не призначені для того, щоб показати
вартість суб’єкта господарювання, що звітує [88]. Проте, інформація з
фінансової звітності може допомогти користувачам оцінити як загальну
вартість підприємства, так і вартість його окремих компонентів, зокрема,
нематеріальних активів.
Чинна облікова система підприємства була розроблена на основі
врахування особливостей функціонування підприємств індустріальної епохи, і
виявилась повністю неадекватною особливостям функціонування підприємств
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в умовах постіндустріальної економіки, де одним із найбільш ключових
ресурсів, що забезпечує стратегічне формування вартості підприємства, є його
інтелектуальний капітал. Як наслідок, виходячи із основних принципів
бухгалтерського обліку, значна кількість здійснених вкладень в нематеріальні
активи трактується як процес понесення витрат періоду, а не як здійснення
інвестицій в активи, які будуть приносити економічні вигоди підприємству в
майбутньому.
Виходячи із вищенаведених аргументів, ще у 1998 році К.-Е. Свейбі [20]
наголосив на необхідності пошуку нової системи вимірювання та обліку
нематеріальних активів, яка б відповідала новим економічним умовам. Така
система (“Intangible Assets Monitor”) повинна враховувати особливості
нематеріальних активів як об’єкта обліку та забезпечувати формування набору
індикаторів, які можуть використовуватись в системі вартісно-орієнтованого
управління

нематеріальними

факторами

підприємства.

Проаналізувавши

особливості системи облікового регулювання нематеріальних активів в різних
країнах світу, проф. Дж. Гатрі (Guthrie J.) та К. Йонгванич (Yongvanich K.)
підтвердили дану тезу, зазначивши, що чинні облікові правила США та інших
країн світу не дозволяють визнавати в бухгалтерському балансі значну
кількість стратегічних нематеріальних ресурсів, які мають важливе значення в
умовах формування економіки, що будується на знаннях [89, с. 1]. Внаслідок
цього, поступово серед вчених в сфері бухгалтерського обліку сформувалась
думка про втрату фінансовою звітністю своєї релевантності для тих
підприємств, в діяльності яких нематеріальні активи (інтелектуальний капітал)
відіграють ключову роль (ІТ-сфера, хімічна промисловість, заклади охорони
здоров’я, сфера послуг тощо).
Проф. К. Стенфілд (Standfield K.) [90, с. 15] встановив і обґрунтував
кількісні межі втрати такої релевантності. Так, він вважає, що існуюча система
бухгалтерського обліку, орієнтована на облік матеріальних активів, не
забезпечує адекватне відображення діяльності підприємств в економіці знань. В
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таких умовах, бухгалтерська звітність буде охоплювати менше ніж 5% їх
ділової активності. Це означає, що бухгалтерська звітність буде не в змозі
охопити 95% вартості підприємства та його операцій. Відповідно, за умови
підтвердження даних показників втрати релевантності облікової інформації і
настання такої ситуації, чинна бухгалтерська звітність стає фактично
безкорисною для потреб вартісно-орієнтованого управління.
Констатуючи існування даної проблеми, дослідники, які займаються
питаннями

удосконалення

обліково-аналітичного

забезпечення

системи

вартісно-орієнтованого управління (С.Ф. Голов, М.В. Корягін, О.А. Лаговська,
А.А. Пилипенко, А.І. Шигаєв), наголошують на необхідності розширення
класичного набору завдань бухгалтерського обліку, пропонуючи включити до
його складу завдання щодо формування та генерування інформації про вартість
підприємства.
Таким чином, існуюча неадекватність облікової системи запитам суб’єктів
вартісно-орієнтованого управління піддає значним сумнівам пріоритетність
системи бухгалтерського обліку, як основного засобу інформаційної підтримки
процесу прийняття рішень на підприємстві. Внаслідок цього, в останні роки,
вченими пропонується значна кількість альтернативних систем, концепцій та
методологій (“Система збалансованих показників” (BSC), “Стратегічний
контролінг вартості”, “Стратегічний управлінський облік”, “Система обліку
доданої вартості” (EVA) та ін.), які намагаються довести пріоритетність їх
застосування

як інструменту підвищення

ефективності функціонування

системи вартісно-орієнтованого управління в умовах економічних змін.
Існування явища неадекватності облікової системи, з одного боку,
призводить до майже повного ігнорування нематеріальних активів як об’єкта
обліку підприємства, інформація щодо якого повинна відображатись в звітності
підприємств. Про це свідчать дані про частку нематеріальних активів в
загальній

структурі

активів

вітчизняних

закладів

охорони

здоров’я

(Додаток Ж), в якій в зарубіжних країнах даний показник є одним із найвищих.
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З іншого боку, існуюча неадекватність облікової системи є основною причиною
відсутності глибоких напрацювань серед вітчизняних вчених в сфері
управління нематеріальними активами підприємств, як одним із факторів
формування вартості на основі використання облікової інформації.
Виходячи із вищенаведеного, в умовах сьогодення, для забезпечення
відповідності облікової системи підприємства потребам суб’єктів вартісноорієнтованого управління в частині інформації про нематеріальні активи,
існуюча методика їх обліку потребує удосконалення [91, с. 71-73]. Такий
процес

удосконалення

може

бути

здійснено

на

основі використання

сформованих концептуальних засад, що можуть бути практично реалізовані
двома основними шляхами (рис. 2.1).
Концептуальні засади забезпечення адекватності облікової
системи в частині нематеріальних активів потребам
вартісно-орієнтованого управління

І. Коригування системи обліку
нематеріальних активів на конкретному
підприємстві

ІІ. Реформування діючої
системи обліку в Україні в частині
нематеріальних активів

1.1. Уточнення порядку ведення обліку
нематеріальних активів (з позиції
вартісно-орієнтованого управління)

2.1. Кардинальне
реформування
системи бухгалтерського обліку

1.2. Оприлюднення додаткових звітів
щодо нематеріальних активів

2.2. Адаптивне реформування системи
бухгалтерського обліку

Рис. 2.1. Концептуальні засади забезпечення адекватності облікової
системи в частині нематеріальних активів потребам вартісноорієнтованого управління
Джерело: розроблено автором.

Згідно

першого

шляху,

для

приведення

у

відповідність

системи

бухгалтерського обліку щодо нематеріальних активів до потреб вартісноорієнтованого управління, необхідно здійснити налагодження системи обліку
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на конкретному підприємстві в напрямі забезпечення відповідних потреб, що
може бути реалізовано через здійснення двох наступних ініціатив.
1.1. Уточнення порядку ведення обліку нематеріальних активів (з позиції
вартісно-орієнтованого управління), – передбачає необхідність створення
передумов

для

адекватного

з

позиції

системи

вартісно-орієнтованого

управління відображення в бухгалтерському обліку всіх видів об’єктів, що
можуть визнаватись як нематеріальні активи, та їх оприлюднення

в

бухгалтерській звітності. Необхідність дотримання адекватної поведінки
суб’єктами ведення обліку визначається існуванням можливості вибору із
існуючих варіантів облікового відображення або оцінки нематеріальних
активів, що наведені в національному обліковому законодавстві.
На сьогодні в фінансовій звітності вітчизняних підприємств, де задіяна
велика кількість працівників, або взагалі не відображаються нематеріальні
активи, або їх частка в загальній структурі активів є досить незначною
(Додаток З), і в більшості випадків – це програмне забезпечення, що
використовується на підприємстві, наприклад, комп’ютерні програми для
ведення бухгалтерського обліку. Внаслідок їх придбання у інших суб’єктів, такі
об’єкти мають бути відображені у складі нематеріальних активів підприємства.
Зовсім інша ситуація склалась із внутрішньоствореними нематеріальними
активами, які взагалі в переважній більшості випадків не визнаються і не
відображаються в бухгалтерському обліку вітчизняними підприємствами,
визнаючись у складі інших статей – витрат періоду або витрат майбутніх
періодів.
Основною причиною існування такої ситуації є необов’язковість визнання
нематеріальних активів, отриманих в результаті розробки, згідно п. 7 П(С)БО 8
“Нематеріальні активи” [17], оскільки рішення про відповідність критеріям
відповідності його визнання приймає суб’єкт ведення бухгалтерського обліку.
Внаслідок чого, як зазначає В. Кретов, оскільки відображення в звітності
невизнаних активів не є обов’язковим, бухгалтер може прийняти рішення про
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відсутність необхідності витрачати час на їх відображення в звітності, особливо
якщо його мотивація не дуже висока, і він не прагне виконувати необов’язкову
роботу [92]. Подібна практика щодо невизнання внутрішньостворених
нематеріальних активів має глобальні масштаби та є характерною для багатьох
європейських компаній. Відсутність контролю за діями суб’єктів ведення
обліку призводить до того, що подібні об’єкти не капіталізуються, а списуються
на різні види витрат підприємства в момент їх виникнення.
Розуміючи

існування

подібної

проблеми,

міжнародних стандартів фінансової звітності,

представники
при

Ради

з

розробці МСФЗ

3

“Об’єднання бізнесу”, запропонували один із можливих шляхів її вирішення –
визнавати при об’єднанні підприємств окремо від гудвілу, ідентифіковані
придбані нематеріальні активи в об’єкті придбання (п. 10) [94], також надалі
була реалізована в п. 8 П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”. А вже в п. 15
П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” зазначається, що нематеріальні активи,
отримані внаслідок об’єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою
вартістю [17]. Таким чином, при об’єднанні підприємств існує можливість
відобразити за рахунок зменшення вартості гудвілу підприємства всі ті його
нематеріальні активи, які не визнавались як активи в системі бухгалтерського
обліку, однак відповідають необхідним вимогам і критеріям до їх визнання.
Проте, дана проблема залишається невирішеною для значної кількості
підприємств, які не виступали об’єктом об’єднань або поглинань. Вирішення її
є можливим лише за умови дотримання суб’єктами ведення обліку правил
ведення обліку нематеріальних активів з позиції вартісно-орієнтованого
управління,

що

передбачає

необхідність

капіталізації

всіх

можливих

нематеріальних активів підприємства.
Існуюча ситуація щодо відповідності потребам вартісно-орієнтованого
управління може ще більше погіршитись за умови внесення змін до
законодавства щодо ліквідації існуючого на сьогодні вибору стосовно
капіталізації нематеріальних активів, що представлений в П(С)БО 8 та
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П(С)БО 19. Так, на думку Е. Вайетт, лише відображені в системі обліку
нематеріальні активи

відображають

силу підприємства

і пов’язані зі

складовими технологій впливають на здатність щодо прогнозування і
одержання відповідних інвестиційних переваг. Обмеження можливості обліку
гудвілу та витрат на дослідження і розробки як нематеріальних активів
призводить до зниження, а не до поліпшення якості балансу та інформації, що
використовується інвесторами [8, с. 1000].
Іншим аспектом функціонування облікової системи підприємства, де є
необхідним дотримання адекватної поведінки суб’єктами ведення обліку, є
процес облікової оцінки нематеріальних активів. Згідно п. 10 П(С)БО 8
“Нематеріальні

активи”

придбані

(створені)

нематеріальні

активи

зараховуються на баланс підприємства / установи за первісною вартістю [17],
однак у відповідності до п. 19 даного документу підприємство / установа може
здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих
нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки
окремого об’єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи
групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не
існує активного ринку) [17]. При цьому можливість проведення переоцінки
нематеріальних

активів

перебуває

в

компетенції

суб’єкта

ведення

бухгалтерського обліку, від рішення якого залежить якість облікової
інформації, що надається про даний об’єкт зацікавленим користувачам.
Зокрема, в результаті проведеного аналізу результатів анкетування підприємств
Запорізької області щодо обліку та оцінки нематеріальних активів було
виявлено, що значна кількість підприємств оцінює нематеріальні активи за
первісною вартістю, не здійснюючи їх переоцінку за справделивою вартістю.
Згідно п. 33 МСБО 38 “Нематеріальні активи” під справедливою вартістю
нематеріальних активів слід розглядати вартість, що буде відображати
очікування ринку відносно ймовірності одержання підприємством майбутніх
економічних вигід, закладених в активі [7]. А згідно п. 9 МСФЗ 13 “Оцінка
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справедливої вартості” остання 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 [95]. Виходячи із аналізу вищенаведених
трактувань, вважаємо, що до складу завдань суб’єкта ведення бухгалтерського
обліку в процесі здійснення оцінки нематеріального активу мають бути
включені наступні завдання:
1) Врахування характеристик нематеріального активу, які враховуються
учасниками ринку при визначенні його ціни (стан та місце розташування
активу; наявні обмеження на продаж або використання активу);
2) Пошук та аналіз очікувань ринку відносно вигід, що може принести
оцінюваний нематеріальний актив;
3) Аналіз і визначення строків одержання економічних вигід, які
впливають на ціну нематеріального активу;
4) Аналіз і визначення суми економічних вигід, які визначають ціну
нематеріального активу.
Складність здійснення вищенаведених процедур в процесі оцінки
нематеріальних активів за справедливою вартістю, оскільки вони передбачають
витрачання значної кількості часу на їх здійснення, а також необхідність
подальшого проведення регулярних переоцінок (з метою забезпечення
відсутності між балансовою та справедливою вартістю активу), є основними
причинами відсутності широкого використання переоцінки нематеріальних
активів на вітчизняних підприємствах. До того ж, дані процедури можуть бути
проведені лише щодо тих нематеріальних активів, стосовно яких існує
активний ринок.
Подібна ситуація на сьогодні також спостерігається і в американських
компаніях. Як зазначає з цього приводу Т. Крумвейде (Krumwiede T.), оцінка за
справедливою вартістю використовується переважно для більш ліквідних
активів, наприклад, всіх цінних паперів, щодо яких існує розвинений ринок. А
для

різних видів довгострокових активів,

зокрема,

і нематеріальних,
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справедлива вартість не застосовується, оскільки невідомо, чи буде така
інформація представляти інтерес для інвесторів [96, с. 39]. Проте, на сьогодні
саме інформація щодо вартісної оцінки за справедливою вартістю необхідна
суб’єктам вартісно-орієнтованого управління, оскільки лише за таких умов
балансова вартість активів буде корелювати із вартістю нематеріальних
факторів створення вартості.
Таким чином, для підвищення рівня якості облікової інформації у
відповідності

до

потреб

суб’єктів

вартісно-орієнтованого

управління

необхідним є обов’язкове проведення переоцінки наявних у підприємства
нематеріальних активів за справедливою вартістю, стосовно яких існує
можливість її здійснення, виходячи із вимог облікових стандартів [97, с. 3-7].
1.2. Оприлюднення додаткових звітів щодо нематеріальних активів
підприємства дозволяє розкрити більш деталізовану та аналітичну інформацію
про наявні на підприємстві нематеріальні фактори створення вартості. Всі
подібні звіти можна об’єднати в три основні групи, в залежності від їх
співвідношення із тією інформацією про нематеріальні активи, що вже на
сьогодні розкривається в фінансовій звітності підприємствами:
1) Звіти, що деталізують інформацію про нематеріальні активи,
розкриті в фінансовій звітності. Такі види звітів, що можуть формуватися в
комп’ютерній інформаційній системі підприємства, є подібними до Приміток
до річної фінансової звітності. Вони формуються виходячи із сформованої в
обліковій

системі

підприємства

класифікації

бухгалтерських

рахунків

(субрахунків, аналітичних рахунків, рахунків-екранів), що використовуються
для обліку нематеріальних активів. Чим більш розгалуженою є побудована в
обліковій системі класифікація таких рахунків, тим існує більше можливостей
формування різних видів внутрішніх звітів, кількість яких залежить від
функціональних особливостей використовуваної на підприємстві комп’ютерної
програми для ведення бухгалтерського обліку. Наприклад, на великих
підприємствах,

які

для

комп’ютеризації

процесів

обробки

інформації
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використовують сучасні ERP-системи, існує можливість формувати OLAPзвіти, які дозволяють обробляти облікову інформацію в режимі реального часу
та максимально швидко формувати різні види внутрішніх звітів для потреб
вартісно-орієнтованого управління на основі багатовимірних аналітичних
запитів.
Звіти, що деталізують інформацію про нематеріальні активи, зазвичай
розробляють для конкретних підприємств із урахуванням їх галузевої
специфіки, що знаходить своє відображення в змістовному наповненні системи
аналітичних рахунків підприємства. Так, О.В. Вакун на основі врахування
особливостей діяльності будівельних компаній удосконалила ф. № 5 “Приміток
до річної фінансової звітності” в частині нематеріальних активів [98, с. 192],
додавши до її складу як нові види нематеріальних активів, так і новий набір
показників, що їх характеризують (справедлива вартість, зменшення від
корисності активів).
Основним недоліком даних звітів, незважаючи на їх важливість для
покращення

розуміння

процесів

управління

нематеріальними

активами

підприємства, є повна залежність від інформації, що формується в обліковій
системі підприємства. Тому, враховуючи існуючі на сьогодні обмеження
стосовно визнання в бухгалтерському обліку нематеріальних активів (п. 9 та п.
17 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17]), не вся необхідна інформація для
потреб

вартісно-орієнтованого

створення

управління

вартості знаходить відображення

нематеріальним
в них.

На

факторами

думку проф.

С.А. Кузубова та О.В. Михайлова використання в якості інформаційної бази
для здійснення аналізу діяльності підприємства облікової інформації про
нематеріальні активи є досить звуженим та значно знижує якість такого аналізу
[18, с. 27].
До того ж, як зазначають представники “CIMA”, до сих пір неможливо
встановити

грошову

оцінку

для

більшості

внутрішньогенерованих

нематеріальних активів, однак вони повинні бути розглянуті, для того щоб
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процес створення вартості був правильно зрозумілий [79, c. 5]. Тому на
сьогодні значною кількістю зарубіжних дослідників в сфері бухгалтерського
обліку (І. Абейсекера, Н. Бонтіс, Е. Брукінг, Дж. Гатрі, С. Замбон, Б. Лев,
Б. Марр (Marr B.), Й. Моурітсен, Р. Петті, Й. Роос, Р. Рослендер, П. Салліван та
ін.), урядовими установами (Danish Trade and Industry Development Council),
спеціально створеними організаціями (“MAGIC”, GRI, “MERITUM”, “PRISM”)
та професійними бухгалтерськими організаціями (AICPA, CIMA, FASB,
ICAEW,

IFAC)

аналізуються

та

пропонуються

додаткові

звіти

про

нематеріальні активи підприємства, що включають як фінансові, так і
нефінансові показники.
2) Звіти, що доповнюють інформацію про нематеріальні активи, розкриті
в фінансовій звітності, почали активно розроблятись і впроваджуватись в
практику підприємств на початку 2000-х років. Основною причиною цього
стало зростання значення інтелектуального капіталу в процесі формування
конкурентних переваг підприємств, що викликало попит на додаткову
інформацію про нематеріальні фактори створення вартості. Як відмічає з цього
приводу К.П. Жарбо (Jarboe K.P.), за результатами досліджень консалтингової
компанії “Accenture” у 2004 році було встановлено, що менеджери переконані у
важливості управління і розкриття інформації про нематеріальні активи, але
лише 5% з них мають реальну систему для здійснення цього [99, с. 10]. В
результаті, з цього часу починається бурхливий розвиток розробки систем
звітування про нематеріальні активи підприємства, що є додатковими по
відношенню до традиційної системи бухгалтерської звітності.
В умовах застосування чинних підходів до відображення та оцінки
нематеріальних активів в бухгалтерському обліку оприлюднення таких
додаткових звітів відіграє важливу роль для підвищення рівня об’єктивності
аналізу діяльності підприємства, про що відмічають Р. Блауг (Blaug R.) та
Р. Лекхі (Lekhi R.) [73, с. 29], С.А. Кузубов та О.В. Михайлова [18, с. 27].
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Оскільки такі звіти є доповненням до традиційної бухгалтерської звітності,
зазвичай, інформація в них розкривається за допомогою набору нефінансових
показників, враховуючи неможливість забезпечення надійної вартісної оцінки
всіх складових інтелектуального капіталу підприємства. Основними перевагами
їх застосування з позиції концепції вартісно-орієнтованого управління є
наступні:
 підвищення

ефективності

процесу

прийняття

рішень

щодо

нематеріальних компонентів вартості підприємства за рахунок надання
інформації

необлікового

характеру,

що

знижує

вплив

інформації

з

бухгалтерської звітності;
 оцінка ефективності використання нематеріальних активів в діяльності
підприємства;
 формування інформації про поточні та майбутні доходи від збереження
та використання нематеріальних активів підприємства;
 аналіз місця нематеріальних активів з позиції стратегічного управління
вартістю підприємства.
Основними недоліками, які виникають в результаті публікації таких звітів,
в цілому є традиційними для бухгалтерської звітності та стосуються
співвідношення затрат на їх складання та одержуваних від них вигід, а також
пов’язані із відсутністю методики проведення їх аудиту.
3) Інтегровані звіти про нематеріальні активи підприємства, що
включають інформацію про нематеріальні активи, розкриту в фінансовій
звітності підприємства та набір додаткових фінансових показників або
індикаторів. На сьогодні такі звіти одержали назву “Звіти про інтелектуальний
капітал” (“Intelectual capital reporting”), а процес їх формування набув значної
популярності в багатьох країнах світу.
Серед вітчизняних вчених питанням побудови Звітів про інтелектуальний
капітал приділяли увагу О.В. Вакун [98, с. 193-194], І.А. Дерун [100, с. 22-23],
С.Ф. Легенчук [101, с. 22-23], М.В. Плекан [102, с. 221], Н.Є. Рак [103, с. 221] та
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інші. В своїх дослідженнях автори розглядали змістовне наповнення даних
звітів, особливості їх складання та оприлюднення, а деякі дослідники
(О.В. Вакун, І.А. Дерун, Н.Є. Рак) запропоновували структуру таких звітів для
вітчизняних підприємств із урахуванням їх галузевої специфіки (будівництво,
виробництво залізобетонної продукції, діяльність банків).
На сьогодні існує значна кількість моделей та форматів побудови Звіту про
інтелектуальний капітал підприємства (“Skandia Value Scheme” (Л. Едвінссон,
М. Мелоун), “The Skandia Intellectual Capital Value Scheme” (Й. Роос та ін.),
“The Brooking’s Model” (Е. Брукінг), “Intangible Asset Monitor” (К.-Е. Свейбі) та
інші). Однією із найбільш авторитетних серед них є “Рекомендації для
управління та звітування про невідчутності (Звіт про інтелектуальний капітал)”,
що були розроблені в рамках проекту “MERITUM” (європейським консорціум,
до якого були включені вчені з Данії, Франції, Фінляндії, Норвегії, Іспанії та
Швеції), який фінансувався Європейським Союзом та Організацією з
економічної співпраці та розвитку протягом 1998-2001 року. Викладені в даних
рекомендаціях положення були одержані в результаті дослідження кращих 80ти практик складання Звіту про інтелектуальний капітал європейськими
компаніями.
В даних рекомендаціях [104, с. 11-19] інтелектуальний капітал поділяється
на три основні групи (людський, структурний і капітал відносин) та
розкриваються

три

основні

фази

управління

ним:

1) Ідентифікація

нематеріальних активів; 2) Вимірювання нематеріальних активів; 3) Дія
(консолідація нематеріальних активів та їх інтеграція з управлінськими
моделями).

Квінтесенцією

даного

процесу

є

складання

Звіту

про

інтелектуальний капітал, в якому мають бути виділені такі основні компоненти:
1) Бачення компанії (стратегічні цілі та ключові нематеріальні ресурси) та її
основні фактори, що забезпечують досягнення цілей; 2) Анотований огляд
нематеріальних ресурсів та

видів діяльності підприємства; 3) Система

індикаторів нематеріальних ресурсів та видів діяльності.
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Базові

положення

використовуватись

при

вищенаведених
розробці

Звітів

про

рекомендацій

можуть

інтелектуальний

капітал

підприємства, основною метою яких є формування панелі індикаторів про
нематеріальні активи підприємства, як засобів управління нематеріальними
факторами створення вартості підприємства. Взаємозв’язок даної моделі із
системою вартісно-орієнтованого управління забезпечується за рахунок
визначення в ній критично важливих з позиції підприємства нематеріальних
активів, які дозволяють забезпечувати досягнення його стратегічних цілей, та
надання розширеної інформації про них за допомогою індикаторів, наведених в
Звіті про інтелектуальний капітал.
Оприлюднення Звітів про інтелектуальний капітал дозволяє надати
внутрішнім та зовнішнім користувачам інформацію про стан інтелектуальноінноваційного

розвитку

підприємства

за

допомогою

фінансових

та

нефінансових показників та індикаторів, підвищуючи прозорість звітності
компанії та пояснюючи суб’єктам вартісно-орієнтованого управління роль
наявних у підприємства нематеріальних ресурсів в процесі формування його
вартості. За допомогою публікації Звітів про інтелектуальний капітал
з’являється можливість інтегрувати фінансову та інтелектуально-інвестиційну
стратегії підприємства та в цілому сформувати інформаційні передумови для
стратегічного

управління

вартістю

підприємства

в

контексті

наявних

стратегічних нематеріальних активів.
Добровільне розкриття більш аналітичної і деталізованої, додаткової та
інтегрованої (фінансової і нефінансової) інформації про наявні у підприємства
нематеріальні активи може як напряму використовуватись для аналізу
інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, так і може впливати на
інтерпретацію інших показників діяльності підприємства аналітиками або
безпосередніми суб’єктами прийняття інвестиційних рішень. Наприклад,
компанія “НТС”, що займається виробництвом мобільних телефонів та
програмного забезпечення до них [105], і діяльність якої базується на
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інтелектуальному капіталі, за даними агентства “Bloomberg” в кінці червня
2015 року мала вартість чистих активів на суму 2,3 млрд. доларів, 1,5 млрд. з
яких складали грошові кошти на поточному рахунку. Однак на цей час “НТС”
мала ринкову капіталізацію 1,34 млрд. доларів, що була меншою, ніж наявні у
неї кошти на рахунку в банку. Даний приклад є реакцією інвесторів на
зменшення її частки в світовому ринку виробництва смартфонів та
характеризує їх очікування стосовно потенціалу одержання нею прибутку в
майбутньому. Однією із причин формування нульової довіри інвесторів до
акцій “НТС” було постійне зниження вартості її нематеріальних активів [106] з
10,15 млрд. тайванських доларів на 31.12.2012 року до 5,56 млрд. тайванських
доларів на 31.12.2015 року. Таким чином, наявність додаткової інформації про
нематеріальні активи підприємства може впливати на уявлення аналітиків та
інвесторів про прибутки майбутніх періодів, що призводить до зміни поточного
курсу акцій компаній.
Згідно другого шляху, для приведення чинної системи бухгалтерського
обліку

нематеріальних

активів

у

відповідність

до

потреб

вартісно-

орієнтованого управління необхідно провести її реформування, що може бути
реалізовано за допомогою двох його видів: 1) Кардинального; 2) Адаптивного.
В сучасних умовах розвитку економіки нематеріальні активи відіграють
фундаментальну роль в формуванні вартості підприємства та є одним із джерел
його конкурентних переваг, тому створення ефективних інформаційних
передумов для управління ними є однією із пріоритетних задач науковців у
сфері бухгалтерського обліку.
Одним
забезпечення

із

способів

прийняття

формування

дієвої

вартісно-орієнтованих

системи

інформаційного

управлінських

рішень

є

удосконалення існуючої облікової моделі відображення нематеріальних активів
із урахуванням ключових можливостей і структурних особливостей даного
об’єкта, як фактору створення вартості підприємства, та із урахуванням
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способів, методів і концепцій управління, які використовуються в процесі
максимізації вартості підприємства.
Питання про необхідність реформування чинної методики бухгалтерського
обліку нематеріальних активів, що реалізована в провідних міжнародних
бухгалтерських системах стандартів (GAAP US, GAAP UK, IAS/IFRS), давно
піднімається значною кількістю зарубіжних дослідників (О. Амат, Н. Бонтіс,
Дж. Гатрі, А. Дамодоран, С. Замбон, Р.Г. Екклз, Л. Канібано, Р. Каплан, Б. Лев,
С.Х. Пенман, Р. Рослендер, Б.М. Соннієр та ін.) та представників професійних
бухгалтерських організацій (AICPA, CIMA, ICAEW, ACCA), однак, так і не
було проведене. Це не пов’язано з тим, що такі облікові регулятори як FASB
або IASB ігнорують зміни, що відбулись в світовій економічній системі та
думку провідних науковців, а свідчить про складність проблеми, що потребує
розв’язання. Як зазначає з цього приводу один із представників FASB Р. Боссіо
[107, с. 7], процес удосконалення облікових стандартів, зокрема, з обліку
нематеріальних активів, поки що відкладений на другий план, оскільки
визначальною задачею для FASB в світлі конвергенції GAAP US з IAS/IFRS є
остаточна розробка Концептуальної основи фінансової звітності. А реалізація
проекту з удосконалення обліку нематеріальних активів розпочнеться лише вже
після вирішення вищенаведеної першочергової задачі.
За позицією Д. Старовіч (Starovic D.) таку реформу слід проводити
неодмінно швидше, оскільки може пройти деякий час, щоб прийти до єдиної
думки щодо найкращої моделі управління нематеріальними факторами вартості
на основі використання облікової інформації. Але такі експерименти будуть
безцінними, якщо ми хочемо домовитися про кращу практику і прийти до точки
дотику між розрізненими підходами [79, с. 26]. Відповідно, на сьогодні одними
із ініціаторів реформування чинного конвенційного підходу до обліку
нематеріальних активів є вчені, що займаються питанням удосконалення
вартісно-орієнтованого управління, оскільки без належної облікової інформації
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здійснювати

управління

нематеріальними

факторами

вартості

майже

неможливо.
На думку проф. Д. Скіннера (Skinner D.J.), основними причинами
необхідності проведення реформи існуючих правил обліку нематеріальних
активів є наступні: 1) Економіка змінилася таким чином, що традиційні звіти
стають менш актуальними; 2) Фінансова звітність вже є менш актуальною, ніж
вона була в минулому; 3) Існуюча модель обліку просто не в змозі визнати
значну

кількість

4) Здійснюється

нематеріальні

активів,

що

базуються

нераціональний

розподіл

ресурсів

[108,

на

знаннях;

с.

192-195].

Вищенаведені причини стосуються таких трьох основних аспектів:
1) Порядку розуміння сутності об’єкта облікового спостереження –
нематеріальних активів;
2) Методики бухгалтерського відображення нематеріальних активів та їх
облікової оцінки;
3) Процесу формування звітності про нематеріальні активи та процеси
прийняття рішень суб’єктами на основі облікової інформації про них.
2.1. Кардинальне

реформування

системи

бухгалтерського

обліку

передбачає необхідність внесення ряду пропозицій з удосконалення чинної
методики бухгалтерського відображення та оцінки нематеріальних активів,
реалізованої в національному бухгалтерському законодавстві (П(С)БО 8
“Нематеріальні активи”). “Кардинальність” даних пропозицій полягає у тому,
що вони суперечитимуть не лише положенням міжнародних облікових
моделей, які регулюють питання обліку нематеріальних активів (МСБО, GAAP
US), а в окремих випадках також суперечитимуть загальним принципам і
правилам ведення бухгалтерського обліку, реалізованих в таких моделях. З
іншого боку, запровадження таких пропозицій в практичну діяльність
підприємств дозволить побудувати дієву систему обліково-аналітичного
забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами
підприємств [109, с. 320-324].
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Виходячи із виділених вище виділених основних аспектів, в розрізі яких
може проводитись реформування, можна виділити два основні напрями його
здійснення:
1) Предметне розширення меж системи бухгалтерського обліку в частині
нематеріальних активів підприємства передбачає можливість визнання в
бухгалтерському

обліку

більшої

кількості

внутрішньостворених

нематеріальних активів за рахунок зменшення критеріїв щодо їх визнання, які
наведені в п. 7 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17]. Зокрема, це особливо
стосується двох наступних критеріїв:
 критерію стосовно необхідності наявності інформації для достовірного
визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу, оскільки
не щодо всіх нематеріальних ресурсів існує можливість визначити всі витрати,
які були понесені на їх одержання;
 критерію можливості отримання майбутніх економічних вигід від
реалізації або використання нематеріального активу. Даний критерій досить
важко виконати для нематеріальних ресурсів підприємства, що пов’язані із
клієнтами, та стосуються його взаємодії із зовнішнім середовищем (торговельні
марки, бренди), оскільки щодо них досить важко довести, що понесені на їх
створення або збереження витрати призвели до одержання економічних вигід
(збільшення обсягів реалізації товарів, зростання ринкової вартості тощо).
Для відображення в звітності такого нового виду нематеріальних активів,
що можуть бути включені до їх складу за умови послаблення критеріїв щодо їх
визнання, дослідники пропонують їх віднести до окремої групи – “Майже
нематеріальних активів”, називаючи їх квазі-активами (С.А. Кузубов [23, с. 18])
або прото-активами (Дж.А. Коен (Cohen J.A.) [22, с. 92]). Враховуючи
можливість ідентифікації такої групи активів, проф. Б. Лев (Lev B.) розробив
нову форму бухгалтерського балансу, в якому мають визнаватись і
відображатись ті нематеріальні активи, щодо яких можна виокремити потоки
майбутніх економічних вигід [110, с. 20]. На думку Р.С. Каплана та Д.П.
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Нортона, маючи можливість врахувати подібні нематеріальні активи і
потенційні можливості в рамках системи фінансового обліку, компанія, яка
працює над їх збільшенням, може інформувати про відповідне удосконалення
своїх працівників, акціонерів, кредиторів і співтовариство. І навпаки, якщо вона
не поповнює свої запаси нематеріальних активів і не може зберігати і
примножувати потенційні можливості, негативні результати досить швидко
позначатимуться на прибутках компанії [51, с. 16].
Для відображення такої нової групи активів в звітності підприємств
потребує перегляду п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17], в якому
визначаються напрями діяльності, які мають відображатись в системі
бухгалтерського обліку як витрати того звітного періоду, в якому вони були
здійснені.

Зокрема,

інтелектуального

враховуючи

капіталу

(див.

пропозиції

вчених

рис.

витрати

1.3),

до

структуризації

на

підготовку

і

перепідготовку кадрів можна розглядати як інвестиції в людський капітал, а
витрати на рекламу та просування продукції на ринку і витрати на створення
торгових марок (товарних знаків, знаків для товарів та послуг) – як інвестиції у
внутрішньостворені торговельні марки.
Про

необхідність

внесення

вищенаведених

змін

також

зазначає

В.В. Платонов, на думку якого радикальним рішенням стало б впровадження
методів і стандартів фінансового обліку, що дозволяли б повною мірою
обліковувати інтелектуальні активи. Однак це потребує величезної роботи, яка
вже розпочалась і призводить до поступової модифікації стандартів обліку
[72, с. 13]. З цього приводу треба зазначити, що хоча така робота по
удосконаленню стандартів з обліку нематеріальних активів в світі розпочалась
вченими та значно популяризувалась завдяки діяльності проф. Б. Лева (Lev B.)
[111], який тісно співпрацює з FASB, однак відчутні зміни з моменту
впровадження МСБО 38 (1999 р.), покладеного в основу національного П(С)БО
8, в цій сфері так і не відбувались.
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2) Зміна

підходів

до

оцінки

нематеріальних

активів

в

системі

бухгалтерського обліку. На сьогодні, згідно П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”
[17], існує можливість застосовувати два альтернативні підходи до вартісної
оцінки їх первісної вартості: 1) За ціною придбання за вирахуванням
накопиченої амортизації та збитків від знецінення; 2) За справедливою вартістю
за вирахуванням амортизації та збитків від знецінення. На відміну від першого
підходу,

який

використовується

на

переважній

більшості вітчизняних

підприємств, лише другий підхід дозволяє забезпечити формування інформації
про нематеріальні активи, необхідної для ефективного управління вартістю
підприємства. Застосування оцінки нематеріальних активів за справедливою
вартістю сприятиме вирішенню існуючої проблеми розриву між балансовою та
ринковою вартістю підприємства.
Тому з метою підвищення якості облікової інформації про нематеріальні
активи необхідно обмежити можливість застосування першого підходу і
зобов’язати всі підприємства регулярно переоцінювати нематеріальні активи,
щодо яких існує активний, за справедливою вартістю.
Важливою проблемою при цьому залишається періодичність проведення
переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю та обсяги витрат,
які має понести підприємство для проведення такої переоцінки. Це пов’язано з
тим, що на відміну від матеріальних активів, які при втраті репутації компанії
зберігають

переважну

частину

своєї

вартості,

нематеріальні

активи

характеризуються швидкою втратою своєї вартості за умови настання таких
ситуацій. Зокрема, це підтверджує відомий корпоративний скандал з
корпорацією “Enron”, коли через деякий час після її краху оглядачі “Wall Street
Journal” запитали, а де ж ділись всі нематеріальні активи, які відображались в
баланс “Enron”? [110, с. 18]. Насправді, нематеріальні активи “Enron” нікуди не
зникли, але їх вартість значно зменшилась і вже не відповідала вартості,
зазначеній

в

фінансовій

звітності.

Відповідно,

в

обліковій

політиці

підприємства слід передбачити різні моделі періодичності проведення
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переоцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю, що мають
залежати від стадії розвитку компанії та впливу на неї різних видів факторів
зовнішнього середовища.
Ще більш революційною пропозицією щодо удосконалення облікової
оцінки нематеріальних активів є надання можливості їх оцінки за справедливою
вартістю при їх створенні, оскільки застосування такого підходу заборонено у
всіх міжнародних моделях облікового регулювання та в національних П(С)БО.
Подібний підхід використовували в своїх працях С.Ф. Легенчук [76, с. 11] та
О.В. Вакун [98, с. 192], доцільність якого обґрунтовується тим, що вартість
понесених затрат на створення нематеріальних активів значною мірою не
пов’язана із їх реальною вартістю, яка визначається учасниками ринку. Тому
впровадження таких пропозицій дозволить відображати в балансі підприємства
реальну вартість його нематеріальних активів від моменту їх створення до
моменту проведення їх першої переоцінки за справедливою вартістю.
Окрім розробки нових підходів до облікової оцінки нематеріальних
активів, що базуються на традиційній моделі обліку окремих видів та груп
нематеріальних активів і їх подальшому агрегованому відображенні в балансі,
рядом дослідників пропонується застосовувати непрямий підхід. Одним із
найбільш відомих прикладів застосування непрямого підходу є коефіцієнт
Тобіна (Tobin’s Q), за яким вартість нематеріальних активів визначається як
різниця між ринковою вартістю підприємства та відновлювальною вартістю
матеріальних активів підприємства. Проте, даний метод дозволяє визначити
вартість всіх нематеріальних активів підприємства як вже наявних в системі
обліку, так і ще неврахованих, що не дозволяє його безперешкодно
використовувати для удосконалення існуючої облікової моделі.
Більш

зручну

модель

оцінки

та

обліку

нематеріальних

активів

підприємства з позиції її практичного застосування на основі непрямого
підходу було запропоновано проф. Ф. Гу (Gu F.) та Б. Левом (Lev B.) [112, с.
116]. Виходячи із цієї моделі, слід обліковувати всі невідображені та
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недооцінені нематеріальні активи як єдине ціле непрямим способом,
відштовхуючись від їх внеску в формування показника нормальних доходів
підприємства, що оцінюється шляхом визначення певної норми прибутковості
фізичного і фінансового капіталу. Загальною ідеєю підходу проф. Ф. Гу та Б.
Лева є теза стосовно того, що неможливо оцінити окремо вартість кожного
неврахованого нематеріального активу підприємства, однак можна визначити їх
загальну вартість – вартість всього інтелектуального капіталу підприємства.
Використання

такого

підходу

у порівнянні

із

традиційною

моделлю

капіталізації внутрішньостворених нематеріальних активів дозволяє надати
аналітикам інформацію, яка може дозволити оцінити майбутні доходи
підприємства, тобто може використовуватись користувачами при оцінці
вартості підприємства.
2.2. Адаптивне реформування системи бухгалтерського обліку передбачає
необхідність уточнення окремих її положень, що не змінюють загальних
принципів її функціонування, однак дозволяють сформувати необхідні
інформаційні

передумови

для

забезпечення

ефективного

управління

нематеріальними факторами створення вартості підприємства.
Одним

із

найбільш

зручних інструментів реалізації такого виду

реформування системи бухгалтерського обліку в частині нематеріальних
активів підприємства є застосування системи позабалансових рахунків.
Обліковуючи нематеріальні активи відповідним чином на позабалансових
рахунках,

з’являється

можливість

формувати

інформацію

по

тих

нематеріальних ресурсах, які необхідні для прийняття вартісно-орієнтованих
управлінських рішень, однак які не можуть бути визнані як нематеріальні
активи згідно чинного облікового законодавства, внаслідок невідповідності
існуючим критеріям визнання (п. 7 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17]) або
внаслідок існування прямої норми щодо неможливості їх капіталізації як
нематеріального активу підприємства (п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”
[17]). Інформація щодо нематеріальних активів, які можуть обліковуватись на
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спеціальних позабалансових рахунках, буде доповнювати інформацію щодо тих
нематеріальних активів, які вже відображаються в обліковій системі і
відповідають існуючим критеріям щодо їх визнання. Інформація з двох
вищенаведених джерел формуватиме загальний обліково-інформаційний потік

Облік нематеріальних активів
згідно чинних правил ведення
обліку
Облік нематеріальних активів
в удосконаленій системі
позабалансового обліку

Інформація про
нематеріальні
фактори створення
вартості

про нематеріальні фактори створення вартості підприємства (рис. 2.2).

Система вартісноорієнтованого
управління
підприємством

Рис. 2.2. Загальна модель формування обліково-інформаційної бази
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами
підприємства
Джерело: розроблено автором.

Для побудови загальної системи обліково-інформаційного забезпечення
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства
необхідним є удосконалення існуючої системи позабалансового обліку. Хоча
виділені в плані рахунків позабалансові рахунки і забезпечують облік окремих
видів нематеріальних активів (одержані за договором операційної оренди; що
виступають об’єктами гарантій та забезпечень, по яких втрачені первинні
документи, що підтверджують наявність прав інтелектуальної власності тощо),
однак цієї інформації недостатньо для прийняття вартісно-орієнтованих рішень,
оскільки залишається значна кількість нематеріальних ресурсів, інформація про
які або взагалі не потрапляє в облікову систему, або узагальнюється у складі
інших облікових об’єктів (витрати періоду, витрати майбутніх періодів).
На сьогодні існує ряд пропозицій дослідників щодо удосконалення
системи позабалансового обліку нематеріальних активів. Так, Н.М. Королюк
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запропонувала виділити рахунок 010 “Людський капітал” з відповідними
субрахунками [113, с. 10], що забезпечує надання інформації про інвестиції в
людські активи підприємства. На думку К.С. Селіверстової [33, с. 8], для обліку
неідентифікованих нематеріальних активів слід виокремити позабалансовий
рахунок “Умовні нематеріальні активи”, на якому слід відображати інвестиції в
такі нематеріальні активи (НДДКР або людський капітал). Подібні пропозиції є
лише одними із можливих варіантів удосконалення загальної системи обліку
нематеріальних активів поза балансом підприємства.
Для побудови загальної системи позабалансового обліку нематеріальних
активів слід розробити: 1) Класифікацію активів, що можуть відображатись на
позабалансових рахунках; 2) Набір критеріїв, за якими на позабалансових
рахунках можуть відображатись такі активи; 3) Перелік витрат, які можуть бути
включені до складу вартості нематеріального активу; 4) Порядок оцінки та
переоцінки нематеріальних активів; 5) Порядок узагальнення інформації на
позабалансових рахунках щодо нематеріальних активів. Вважаємо, що лише за
умови вирішення вищезазначених питань будуть створені необхідні теоретикометодичні передумови для формування в системі позабалансового обліку
необхідної інформації про нематеріальні активи підприємства, яка може
використовуватись в системі вартісно-орієнтованого управління.
Таким чином, пропозиції щодо удосконалення позабалансового обліку
нематеріальних активів дозволяють подолати існуючі обмеження щодо
визнання

та

облікового

відображення

всіх

нематеріальних

активів

підприємства, що наявні в міжнародних моделях облікового регулювання
(МСБО, GAAP US) та національному законодавстві (П(С)БО), надаючи
можливість сформувати комплексне обліково-інформаційне забезпечення
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства.
Провівши

аналіз

концептуальних

засад

облікового

відображення

нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління, можна
констатувати, що в основу стратегії створення вартості компанії мають бути
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покладені три фундаментальні процеси, які стосуються нематеріальних активів
(рис. 2.3).
1. Ідентифікація та оцінка
нематеріальних активів

Стратегії створення
вартості, пов’язані з
використанням
нематеріальних активів

3. Управління потоками
нематеріальних активів

2. Координація
нематеріальних активів

Рис. 2.3. Фундаментальні процеси управління нематеріальними активами
в контексті реалізації стратегії створення вартості
Джерело: розроблено автором.

Всі наведені на

рис. 2.3 процеси взаємопов’язані між собою

стратегічними ініціативами підприємства та впливають один на одного.
Первинним процесом є ідентифікація та оцінка нематеріальних активів
підприємства, що виступають факторами збереження та створення його
вартості. Ідентифікація передбачає пошук наявних нематеріальних ресурсів
підприємства, аналіз можливості їх використання в процесі створення
вартості

підприємства.

встановлення

кількісних

Оцінка
та

нематеріальних
якісних

активів

параметрів

передбачає

ідентифікованих

нематеріальних активів.
Другим процесом є

координація

нематеріальних активів,

тобто

узгодження їх основних властивостей із можливими напрямами створення
вартості на підприємстві. Оскільки будь-яке підприємство може бути
представлене і проаналізоване у вигляді системи нематеріальних активів у
взаємозв’язку із його бізнес-процесами та можливостями, то їх координація
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дозволяє визначити найбільш доцільну роль окремого нематеріального
активу в механізмі створення вартості на підприємстві. Одним із
результатів координування є визначення стратегічно важливих з позиції
створення вартості нематеріальних активів, що може бути відображено за
допомогою бухгалтерської звітності.
Третім процесом є управління потоками нематеріальних активів, що
передбачає проведення безперервних досліджень і розробок, оновлень,
комбінування з наявними активами, створення нематеріальних стратегічних
альянсів тощо. Це має гарантувати стійкий та безперервний розвиток
системи нематеріальних активів підприємства як одного із засобів
створення його вартості. Результатом функціонування процесу має бути
визначення шляхів трансформації даної системи (створення або придбання
нових

активів,

ліквідація

або

продаж

існуючих)

та

налагодження

взаємозв’язків між різними видами нематеріальних активів, що сприятиме
формуванню вартісного синергічного ефекту.
Виходячи

із

аналізу

сутності

виділених

процесів

управління

нематеріальними активами в контексті реалізації стратегії створення
вартості можна констатувати, що їх ефективна реалізація можлива за умови
використання таких облікових інструментів як оцінка та звітність. Облікова
оцінка дозволяє параметризувати наявні на підприємстві нематеріальні
активи, а за допомогою механізмів формування та оприлюднення звітності
відбувається координація нематеріальних активів підприємства із його
бізнес-процесами, сегментами діяльності, центрами відповідальності та
суб’єктами

прийняття

вартісно-орієнтованих

рішень.

Вищенаведене

зумовлює необхідність удосконалення цих двох інструментів з урахуванням
як особливостей нематеріальних активів як об’єкту обліку, так і наявних та
потенційних запитів і потреб суб’єктів вартісно-орієнтованого управління.
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2.2. Напрями розвитку облікової оцінки нематеріальних активів в
контексті теорії вартісно-орієнтованого управління
Питання бухгалтерської оцінки протягом тривалого часу і до наших днів
залишаються одним із основним напрямів, якому приділяється увага наукових
досліджень вчених в сфері бухгалтерського обліку, оскільки оцінювання є
однією із основних процедур у складі облікової системи підприємства. До
середини ХХ-го століття надання оцінки окремим фактам господарського
життя або операціям, як елементам господарської діяльності підприємства,
було основною метою бухгалтерського обліку. В умовах сьогодення,
незважаючи на зміну такої мети в сторону забезпечення користувачів
обліковою інформацією, оцінка продовжує відігравати важливу роль в
забезпеченні виконання даної мети, оскільки від виду застосовуваної оцінки та
методики її здійснення залежить рівень задоволення потреб користувачів.
Вирішення теоретико-методологічних проблем бухгалтерської оцінки в умовах
трансформації вимог до чинної облікової системи (зміна інтересів та запитів
користувачів облікової інформації; зміна технології ведення обліку; зміна
методичного

облікового

інструментарію)

сприятиме

підвищенню

її

ефективності як засобу інформаційного забезпечення системи управління
підприємством.
Проблемам здійснення оцінки в бухгалтерському обліку приділені праці
значної кількості вітчизняних дослідників, зокрема, вони розглядались в
монографічних та дисертаційних дослідженнях таких вчених, як М.І. Бондар,
М.Д. Корінько та Г.Б. Тітаренко, М.В. Корягін, Л.Г. Ловінська, Н.М. Малюга,
І.В. Супрунова, Н.М. Урбан, І.Й. Яремко.
Всіх дослідників, які присвячують свої наукові праці даній проблематиці,
можна об’єднати в декілька основних груп.
Представники першої групи розглядають теоретико-методологічні засади
оцінювання в бухгалтерському обліку, намагаючись віднайти тенденції
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розвитку оцінки як одного із найважливіших складових облікової системи
підприємства, що також є елементом методу бухгалтерського обліку. Зазвичай,
такі дослідження включають історичний аналіз даної проблематики та
передбачають широке використання економічного інструментарію, а також
пов’язані із залученням наукових методів і результатів із інших суміжних
дисциплін (економічного оцінювання, економетрики, фінансової математики
тощо). Основною ціллю досліджень представників даної групи є розробка
загальної теоретичної моделі бухгалтерської оцінки, що дозволятиме, з одного
боку, пояснити існування всіх наявних підходів, що реалізовані в стандартах та
використовуються на практиці, а з іншого боку, передбачити подальші шляхи
розвитку облікової оцінки як елемента методу обліку в майбутньому.
Представники другої групи розглядають проблемні питання оцінки
окремого об’єкту, яким може виступати як окремий об’єкт бухгалтерського
обліку за планом рахунків (основний засіб, нематеріальний актив, грошові
кошти тощо), так і агреговані облікові об’єкти, виділені за різними ознаками
(необоротні активи, оборотні активи, дебіторська заборгованість, пасиви,
власний капітал тощо). Проведення подібних досліджень в основному
спрямоване на забезпечення адекватності облікової оцінки, використовуваної в
чинній обліковій системі, особливостям використання даного об’єкта в
господарській діяльності конкретного виду підприємств, а також зростаючим
вимогам і запитам внутрішніх та зовнішніх користувачів облікової інформації.
Представники третьої групи досліджують окремі оціночні інструменти
або методи оцінки, що використовуються в бухгалтерському обліку, і можуть
застосовуватись до різних об’єктів обліку. Наприклад, в останні роки, у зв’язку
із широким запровадження концепції справедливої вартості в міжнародних
стандартах фінансової звітності, з’явилась значна кількість публікацій з даної
проблематики. Із появою подібних нових інструментів можна прогнозувати
виникнення нових сфер наукових досліджень, присвячених удосконаленню
бухгалтерської оцінки [114, с. 29-30].
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Виходячи із трьох виділених груп, можна сформувати три основні напрями
наукових досліджень в сфері бухгалтерської оцінки:
1) Загальносистемні теоретико-методологічні дослідження;
2) Об’єктні дослідження;
3) Інструментальні дослідження.
Розвиток кожного із виділених напрямів заслуговує на увагу в умовах
сьогодення внаслідок того, що бухгалтерський облік є динамічною системою,
що постійно розвивається під впливом значної кількості факторів (економічних,
технологічних, технічних, організаційних, культурних, соціальних тощо) та
потребує удосконалення з урахуванням потреб користувачів облікової
інформації.
Проведення досліджень з удосконалення оцінки нематеріальних активів в
системі вартісно-орієнтованого управління відноситься до другого напряму та
передбачає пошук нових підходів і методологій, які б забезпечували надання
такої інформації про нематеріальні активи, яка б сприяла підвищенню
ефективністю управління ними в контексті обраної стратегії максимізації та
збереження вартості підприємства.
Відповідно, однією із основних причин виникнення потреби в удосконаленні
існуючої методики оцінки нематеріальних активів є необхідність формування
інформації для визначення наявних у підприємства конкурентних переваг та
формування комплексу заходів, що сприятимуть їх збереженню та підвищенню
ефективності діяльності підприємства. Зокрема, що може бути додатково
підтверджено значною роллю облікової оцінки нематеріальних активів в системі
вартісно-орієнтованого управління при формуванні:
 спеціалізованих звітів щодо нематеріальних активів підприємства, які
мають забезпечувати існуючі та потенційні потреби суб’єктів вартісноорієнтованого управління на підприємстві в процесі реалізації обраної стратегії та
вибору нових стратегічних альтернатив (фінансові та стратегічні менеджери,
члени ради директорів, власники тощо);
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 додаткових звітів для зовнішніх користувачів облікової інформації, що
зацікавлені в більш детальному розкритті інформації про нематеріальні активи
підприємства, які відіграють стратегічну роль в процесі формування його вартості
(акціонери, інвестори, інституційні інвестори);
 внутрішньої звітності для суб’єктів тактичного і оперативного управління
діяльністю підприємства, що приймають відповідні рішення з метою координації
поведінки працівників підприємства.
Базові положення оцінки нематеріальних активів в Україні визначено в
П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17]. Розглянувши їх в контексті стадій
життєвого циклу використання нематеріального активу на підприємстві, можна

І. Стадія –
надходження

побудувати наступну модель (рис. 2.4).
Придбання

Розробка

Історична
вартість 1

Історична
вартість 2

Обмін
на подібний
об’єкт

на неподібний об’єкт

Залишкова
вартість

Справедлива
вартість 1

Безоплатно одержані,
внесені до статутного
капіталу, одержані в
результаті об’єднання
Справедлива
вартість 2

ІІ. Стадія –
використання

Первісна вартість

Збільшення
вартості
Дооцінка

Уцінка

Перша

Наступна

Після дооцінки

ІІІ. Стадія –
вибуття

Зменшення
вартості

Відсутність
амортизації

Амортизація

Зменшення
корисності

Строк корисного
використання

Невизначений
строк корисного
використання

Після уцінки

Комерціалізація
Продаж

Вартість не
змінюється

Інвестування

Безоплатна передача
Обмін

Залишкова
вартість

Залишкова вартість

Списання через
неможливість отримання вигід від
використання
Залишкова
вартість

Рис. 2.4. Облікова оцінка нематеріальних активів
в контексті їх життєвого циклу
Джерело: сформовано автором за дререлом [17].
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Вищенаведена модель (рис. 2.4) відображає види вартості нематеріальних
активів на кожній зі стадій їх життєвого циклу. Порядок формування первісної
(історичної) вартості нематеріального активу на стадії його надходження
залежить від способу його одержання (Додаток И). Можливість включення до
первісної вартості одержаного нематеріального активу фінансових витрат
залежить від здатності його визнання як кваліфікаційного активу за П(С)БО 31
“Фінансові витрати”.
Під час використання нематеріального активу в діяльності підприємства
його первісна вартість може збільшуватись, зменшуватись або залишитись без
змін, на що впливають наступні види дій, які можуть здійснюватися суб’єктом
організації та ведення бухгалтерського обліку: 1) Дооцінка; 2) Уцінка;
3) Визнання зменшення корисності; 4) Амортизація. Порядок амортизації
нематеріальних

активів

залежить

від

нормативних

документів,

які

використовуються для її нарахування суб’єктами господарювання (ПКУ,
П(С)БО, НП(С)БОДС 122, МСБО 38), між якими на сьогодні виявлено ряд
відмінностей

як

щодо

визначення

термінів

корисного

використання

нематеріальних активів, так і щодо набору методів її здійснення (Додаток К).
При вибутті нематеріального активу з підприємства незалежно від
обраного

способу

(комерціалізація,

безоплатна

передача,

списання)

відбувається списання його залишкової вартості.

Напрями розвитку системи облікової оцінки

1. Удосконалення порядку
формування первісної вартості
нематеріальних активів

2. Удосконалення порядку
переоцінки нематеріальних
активів

Рис. 2.5. Напрями розвитку системи облікової оцінки нематеріальних
активів
Джерело: розроблено автором.
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Проведений аналіз існуючих варіантів облікової оцінки нематеріальних
активів в контексті стадій їх життєвого циклу дозволяє виділити два основних
найбільш актуальних напрями розвитку системи облікової оцінки в контексті
вартісно-орієнтованого управління (рис. 2.5).
1. Удосконалення порядку формування первісної вартості нематеріальних
активів передбачає необхідність уточнення переліку витрат, які складають їх
первісну вартість. На сьогодні такий перелік витрат наведено в П(С)БО 8
(Додаток И) для всіх видів нематеріальних активів, в залежності від шляху їх
надходження. В той же час, в п. 11 ПСБО 8 “Нематеріальні активи” також
зазначається, що у випадку визнання нематеріального активу кваліфікаційним
активом, до складу його первісної вартості також включаються фінансові
витрати, якщо такий нематеріальний актив повністю або частково був
придбаний (створений) за рахунок запозичень [17]. Це означає, що на сьогодні
стосовно порядку бухгалтерського відображення фінансових витрат (витрати на
проценти або інші запозичення), існують два підходи:
1) фінансові витрати слід визнавати витратами періоду, без їх включення
до первісної вартості придбаних (створених) нематеріальних активів;
2) фінансові витрати включаються до складу первісної вартості придбаних
(створених) нематеріальних активів.
Визначальним критерієм, виходячи з якого визначається можливість
застосування одного із вищенаведених підходів, є можливість визнання такого
нематеріального активу кваліфікаційним активом, під яким згідно п. 3 П(С)БО
31 “Фінансові витрати” розуміється актив, який обов’язково потребує суттєвого
часу для його створення [117]. Подібна норма також наводиться в МСБО 23
“Витрати на позики”, згідно якого затрати по позиках, що безпосередньо
пов’язані з створенням кваліфікаційного активу, включаються до його первісної
вартості [118, с. 1393], а також у SFAS 34 “Капіталізація витрат по відсотках”
[119], що свідчить про міжнародне поширення подібної практики.
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Основна

причина

капіталізації

фінансових

витрат

обґрунтовується

розумінням сутності поняття “первісна вартість активу”, яка передбачає
включення до свого складу витрат, що забезпечують приведення його в належний
до використання (власного або зовнішніми суб’єктами (лізинг, комерційна
концесія тощо)) стан. Тому, якщо актив потребує певного періоду часу для
доведення його до такого стану, і для цього потрібно залучити додаткові фінансові
ресурси на платній основі, то такі фінансові витрати слід розглядати як один із
елементів первісної вартості активу. Запровадження такого підходу спрямоване на
забезпечення виконання принципу відповідності доходів і витрат в контексті
конкретного активу, а також визначення загальних витрат, яке понесло
підприємство, щоб актив досяг придатного до використання стану.
При цьому, в П(С)БО 31 “Фінансові витрати”, як і в подібних міжнародних
стандартах (МСБО 23, SFAS 34), безпосередньо не зазначається, яку тривалість
має “суттєвий час, необхідний для створення активу”, що не дозволяє встановити
чіткі часові рамки для ідентифікації поняття кваліфікаційного активу. Однак, в
Додатку 1 до П(С)БО 31 “Фінансові витрати” при наведенні прикладів
кваліфікаційних активів зазначається, що ними може бути вино, коньяк, що
потребує кілька років (місяців) технологічної витримки [117]. Використовуючи
дане твердження стосовно інших видів кваліфікаційних активів можна
констатувати, що “суттєвий час, необхідний для створення кваліфікаційного
активу”, може варіювати від декількох місяців до декількох років.
В п. 7 МСБО 23 “Витрати на позики” зазначається, що в залежності від
обставин, кваліфікаційними активами можуть бути визнані також і нематеріальні
активи [118, с. 1393], а в П(С)БО 31 “Фінансові витрати” [117] у складі прикладів,
які можуть визнаватись кваліфікаційними активами (Додаток 1), наведено
розробку (створення) програмного продукту. Поява подібного прикладу, на нашу
думку, обґрунтовується тим, що в американському стандарті (положенні) SOP 981 “Облік витрат на програмне забезпечення, що розроблене або одержане для
власного використання” [120, с. 8], даний вид нематеріального активу є лише
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одним активом, який може бути капіталізований згідно американського
законодавства та до собівартості якого можуть бути включені фінансові витрати.
На думку проф. П. Мантера, який займається питаннями обліку програмного
забезпечення, основною причиною необхідності капіталізації витрат на відсотки
для таких активів є специфічність програмного забезпечення як об’єкта обліку, що
розробляється в рамках окремого проекту в цілях внутрішнього використання
підприємствами, що зазвичай відбувається протягом тривалого періоду [121].
Тому процес розробки програмного забезпечення найбільш явно відповідає
вимогам, що висуваються до визнання кваліфікаційних активів.
Відповідно, згідно чинного облікового законодавства відсутня пряма
заборона щодо можливості включення фінансових витрат до первісної вартості
всіх нематеріальних активів, однак до складу прикладів кваліфікаційних активів
віднесено лише один із видів нематеріальних активів – програмні продукти.
На нашу думку, виходячи із інтелектуальної природи нематеріальних активів,
всі ті нематеріальні активи, які виникають в результаті здійснення інтелектуальної
(творчої) діяльності, можуть розглядатись як кваліфікаційні активи. Це
обґрунтовується тим, що процес створення таких активів та їх документальне
оформлення, з метою одержання ними статусу об’єктів права інтелектуальної
власності, є досить довготривалим. Зокрема, в США в середньому строк
проведення експертизи заявки на винахід, за результатами якої суб’єкт її подання
може одержати право на одержання патенту, складає від 1.5 до 3 років.
Оскільки нематеріальні активи, що відображаються на субрахунках
121 “Права користування природними ресурсами” та 122 “Права користування
майном”,

не

створюються

в

результаті

інтелектуальної

діяльності,

а

внутрішньостворені права на комерційні позначення (торговельні марки)
заборонено капіталізувати згідно п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17], то
кваліфікаційними активами можуть бути складові нематеріальних активів, що
відображаються на субрахунках 124 “Права на об’єкти промислової власності” та
125 “Авторське право та суміжні з ними права”.
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В останні роки банки та інші фінансово-кредитні установи почали розглядати
інтелектуальну власність підприємства (передусім, патенти або патентні портфелі,
торгові марки та копірайти) не лише як об’єкт застави, а й як причину для надання
кредиту

підприємству,

що

є

загальною

тенденцією,

викликаною

постіндустріалізацією економіки та зростанням ролі інтелектуального капіталу як
фактору створення вартості підприємств. Наприклад, Канадський банк розвитку
бізнесу з 2016 року надає кредити до 100000 доларів для захисту підприємствам
своєї інтелектуальної власності [122], а в липні 2016 року компанія “Masai Group
International” стала першим сінгапурським підприємством, яке одержало
фінансування від “DBS Bank” [123] для укріплення глобальних портфелів
інтелектуальної власності, реалізації бренд-маркетингової стратегії та проведення
досліджень і розробок в сфері нових технологій і продуктів. Тому, виходячи із
вимог МСБО 23 “Витрати на позики”, при відповідності інших критеріїв, що
висуваються до капіталізації фінансових витрат, вони повинні включатись
подібними підприємствами до складу первісної вартості внутрішньостворених
нематеріальних активів.
Вартість оформлення патенту в Індії, Канаді, Китаї та США приблизно
складає 3000 доларів, в Австралії і Японії – 4000 доларів, а в країнах
Європейського Союзу близько 9000 доларів. А оскільки для захисту винаходу,
корисної моделі та ін. необхідно зареєструвати одразу декілька подібних
результатів інтелектуальної діяльності, щоб убезпечити себе від реєстрації
конкурентами близьких за змістом об’єктів, то для одержання охоронних
документів підприємства повинні володіти достатніми фінансовими ресурсами.
Це

додатково

підприємствами,

актуалізує
які

необхідність

активно

капіталізації

займаються

науковими

фінансових

витрат

дослідженнями

та

розробками.
Врахування

фінансових

витрат

у

складі

первісної

вартості

внутрішньостворених нематеріальних активів відіграє важливе значення з позиції
вартісно-орієнтованого управління підприємством, оскільки забезпечує:
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 відображення реальної вартості таких нематеріальних активів з позиції
витрат, які понесло підприємство на їх створення;
 зменшення розриву між балансовою та ринковою вартістю підприємства,
яка є свідченням недооцінки нематеріальних активів підприємства;
 більш точне визначення фінансових результатів діяльності підприємства
шляхом розподілу понесених на створення нематеріального активу фінансових
витрат в часі, а не їх одночасне списання до витрат періоду.
Фінансові витрати не можуть бути включені до складу первісної вартості
нематеріального активу за наступних причин (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Причини неможливості капіталізації фінансових витрат
Назва причини
Неможливість
відокремлення
витрат
на
дослідження
від
витрат на розробки
Невідповідність
сутності
кваліфікаційного
активу

Характеристика причини
Згідно п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”
витрати
на
дослідження
не
визнаються
нематеріальним
активом,
а
підлягають
відображенню у складі витрат того звітного
періоду, в якому вони були здійснені [17]
За умови відсутності потреби у витрачанні
суттєвого часу на створення нематеріального
активу такий актив не може бути визнаний
кваліфікаційним (п. 3 П(С)БО 31 “Фінансові
витрати” [117])
Невідповідність
Капіталізація фінансових витрат починається за
технологічним
наявності таких умов:
умовам
 визнання витрат, пов’язаних зі створенням
капіталізації
кваліфікаційного активу;
фінансових витрат  визнання фінансових витрат, пов’язаних зі
створенням кваліфікаційного активу;
 виконання робіт зі створення кваліфікаційного
активу, уключаючи технічні та адміністративні
заходи, що виконуються до початку створення
такого активу (п. 10 П(С)БО 31 “Фінансові
витрати” [117])
Джерело: складено на основі [17; 117].

Наслідок
Неможливість
капіталізації
нематеріального
активу
Неможливість
визнання
кваліфікаційного
активу
Неможливість
капіталізації
фінансових
витрат

Таким чином, враховуючи існування вищенаведених причин (табл. 2.1), у
частини нематеріальних активів, які також є результатами інтелектуальної
діяльності, фінансові витрати також не можуть бути включені до складу їх
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первісної вартості. З метою розмежування двох груп нематеріальних активів, до
первісної вартості яких можуть / не можуть включатись фінансові витрати,
пропонуємо внести зміни до складу чинного плану рахунків, шляхом введення
додаткових субрахунків другого порядку (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Пропозиції з удосконалення плану рахунків в частині обліку
кваліфікаційних нематеріальних активів
Назва рахунку / субрахунку
12 “Нематеріальні активи”
124 “Права на об’єкти промислової власності”
1241 “Права на об’єкти промислової власності, що не відповідають
кваліфікаційним вимогам”
1242 “Права на об’єкти промислової власності, як кваліфікаційні активи”
125 “Авторське право та суміжні з ними права”
1251 “Авторське право та суміжні з ними права, що не відповідають
кваліфікаційним вимогам”
1252 “Авторське право та суміжні з ними права, як кваліфікаційні активи”
15 “Капітальні інвестиції”
154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”
1541 “Придбання (створення) нематеріальних активів, що не відповідають
кваліфікаційним вимогам”
1542 “Придбання (створення) нематеріальних активів, що є
кваліфікаційними активами”
Джерело: розроблено автором.

Запропоновані нами в табл. 2.2 субрахунки дозволяють розмежувати між
собою нематеріальні активи, до складу первісної вартості яких були включені
фінансові витрати, і які були створені шляхом використання власних
фінансових ресурсів. В цілому, це дозволяє сформулювати додаткові аналітичні
розрізи для групування облікової інформації як засобу інформаційної
підтримки вартісно-орієнтованих рішень щодо нематеріальних факторів
створення вартості підприємства. Зокрема, це дає змогу покращити процес
стратегічного планування

фінансових ресурсів підприємства

за

умови

необхідності розробки нових, нарощення або збереження потужності існуючих
нематеріальних активів в майбутньому, при створенні яких були понесені
фінансові витрати.
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Порядок відображення господарських операцій щодо обліку фінансових
витрат, понесених з метою створення нематеріального активу, наведено в
Додатку Л.
2. Удосконалення

порядку

переоцінки

нематеріальних

активів

у

відповідності до потреб вартісно-орієнтованого управління та визнання
зменшення їх корисності.
Після

первинного

визнання

нематеріальних активів

вони

можуть

продовжуватись оцінюватись як за первісною вартістю, так і використовуючи
модель переоцінки вартості,

що передбачає

можливість використання

справедливої вартості на активному ринку. Внаслідок цього стосовно кожної
групи або виду нематеріальних активів застосовується індивідуальний підхід
при проведенні їх переоцінки.
Згідно п. 19 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, підприємство / установа
може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих
нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок [17]. Таким чином, на
рівні облікової політики підприємства може бути прийняте рішення щодо
необхідності проведення переоцінки, тобто зміни підходу до оцінки наявних у
нього нематеріальних активів шляхом переходу від оцінки за первісною
вартістю (ґрунтується на врахуванні специфіки суб’єкта господарювання) до
оцінки за справедливою вартістю (враховує особливості ринку).
Існування можливості проведення переоцінки в обліковому законодавстві
є одним із найважливіших інструментів приведення облікової системи до вимог
вартісно-орієнтованого управління, що обґрунтовуються наявністю значних
відмінностей в сутності матеріальних і нематеріальних активів, що здійснюють
значний вплив на порядок їх оцінки, і на сьогодні не враховуються методикою
обліку, побудованою на основі використання первісної вартості:
1) Неадитивна природа процесу формування вартості нематеріальних
активів як об’єкта обліку. Виходячи із поняття первісної вартості, за якою
нематеріальні активи оцінюються при їх надходженні на підприємство, вона
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відображає суму, яка була сплачена при їх отриманні або створенні. Для
суб’єктів вартісно-орієнтованого управління більш актуальною є інформація
щодо суми грошей, які можуть генерувати наявні у підприємства нематеріальні
активи в майбутньому, тобто їх справедлива вартість. Якщо для матеріальних
активів між первісною та справедливою вартістю в більшості випадків немає
значних

розривів,

то

у

більшості

нематеріальних

активів,

особливо

внутрішньостворених, понесені на їх створення витрати майже не пов’язані з їх
реальною вартістю.
Також, щодо інвестицій в нематеріальні активи, відсутній взаємозв’язок
між обсягом їх вкладення та подальшим ефектом впливу на вартість активів.
Здійснюючи значні вкладення в науково-дослідні та дослідно конструкторські
роботи, можна одержати винахід, вартість якого буде наближеною до нуля, або
взагалі одержати негативний результат. І навпаки, незначні вкладення можуть
забезпечити значний приріст вартості нематеріального активу.
На відміну від традиційного адитивного підходу до формування вартості в
бухгалтерському обліку, використання нематеріальних активів є однією із
причин

виникнення

синергетичних

ефектів,

що

також

підтверджують

вітчизняні дослідники (М.В. Корягін [59, с. 95], О.Є. Кузьмін, І.Й. Яремко [124,
с. 70], С.Ф. Легенчук [76, с. 12]), внаслідок чого існуюча система облікової
оцінки має бути удосконалена.
Неадитивна природа формування вартості нематеріальних активів не
дозволяє

використовувати

їх первісну вартість в процесі управління

підприємством, оскільки відсутність об’єктивної облікової оцінки сприяє
виникненню

асиметрії

облікової

інформації

між

різними

групами

її

користувачів. Це зумовлює необхідність проведення їх адекватної переоцінки з
метою наближення балансової вартості до ринкової.
2) Існування часового розриву між інвестиціями в нематеріальні активи
та віддачею від них. На відміну від матеріальних активів, при здійсненні
додаткових інвестицій в нематеріальні активи та віддачею від їх використання
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може пройти досить тривалий час. Це накладає значний відбиток на
застосування принципу відповідності доходів і витрат в системі обліку, не
дозволяючи забезпечити адекватне інформаційне забезпечення для прийняття
рішень. Особливо, це стосується стратегічних інновацій та інвестицій в
торговельні марки та бренди підприємства, ефекти від вкладень в які мають
значний часовий лаг, або взагалі можуть бути безрезультатними, про що
свідчить існування заборони капіталізації останніх згідно вимог МСБО та
національних П(С)БО.
3) Існування значних ризиків при використанні нематеріальних активів на
підприємстві. На відміну від матеріальних активів, для яких майже відсутні
приклади різкого зменшення їх вартості, вартість нематеріальних активів може
різко зростати (в результаті появи нових технологій, швидкої популяризації
торговельних марок тощо), так і зменшуватись внаслідок взаємопротилежних
подібних подій. Це пов’язано з тим, що вартість нематеріальних активів
значною мірою визначається не на рівні підприємства, а в його зовнішньому
середовищі, яке не контролюється менеджментом підприємства. Ризики
комерціалізації нематеріальних активів є дуже високими, внаслідок чого
доходність

від

волатильністю.

їх

використання

Внаслідок

цього

також
очікувана

характеризуються
доходність

для

значною
більшості

нематеріальних активів є більшою ніж середня доходність всього підприємства,
що передбачає застосування для їх оцінки відмінних підходів, у порівнянні з
іншими активами підприємства (матеріальними, фінансовими).
Виділені

особливості

нематеріальних

активів,

що

впливають

на

необхідність їх переоцінки за справедливою вартістю, повинні також
обов’язково враховуватись при виборі підходів та методів оцінки суб’єктами,
що відповідатимуть за її проведення. Такими суб’єктами можуть виступати як
окремі

особи

(бухгалтери,

аудитори,

аналітики-оцінювачі,

оцінювачі), так і спеціально створена комісія.

професійні
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На сьогодні можна говорити про формування цілого напряму наукових
досліджень,

пов’язаного

із

оцінкою

інтелектуального

капіталу

та

нематеріальних активів підприємства. Основною причиною чого є значне
зростання ролі інноваційно-містких компаній в розвитку світової економіки,
внаслідок чого сучасний етап її розвитку почали називати економікою знань,
що є свідченням визнання визначального фактору, який забезпечує створення
вартості в сучасних умовах.
В науковій літературі з професійної оцінки, бухгалтерського обліку,
інтелектуальної власності наведена значна кількість методологій, підходів та
окремих методів, які забезпечують як комплексне оцінювання всього
інтелектуального капіталу підприємства, так і оцінку окремих нематеріальних
активів. Не всі існуючі підходи є конвенційними з позиції бухгалтерського
обліку, оскільки не всі з них базуються на використанні облікових даних, однак
всі вони були розроблені з метою формування адекватної з позиції користувачів
інформації про реальну вартість нематеріальних активів підприємства.
З метою узагальнення та систематизації існуючих підходів до оцінки
нематеріальних активів для потреб вартісно-орієнтованого управління, нами
запропоновано наступну матричну класифікацію (табл. 2.3).
Виходячи із нижченаведеної класифікації (табл.

2.3), для оцінки

нематеріальних активів можуть використовуватись три основні групи методів:
1) Для оцінки всього інтелектуального капіталу підприємства; 2) Для оцінки
окремого нематеріального активу; 3) Для оцінки окремих видів нематеріальних
активів. Для кожної із цих груп характерним є використання різних об’єктів та
методики оцінювання. Для першої групи переважно використовується
непрямий підхід до оцінювання (передбачає аналіз відмінності ринкової
вартості від балансової), а для другої та третьої – прямий (передбачає
врахування специфічних властивостей нематеріальних активів, понесених
витрат, здатності одержання майбутніх економічних вигід тощо).
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Таблиця 2.3
Матрична класифікація методів та підходів оцінки нематеріальних
активів

Ринковий

Підходи до
оцінки / підвиди
підходів

Ринкової
капіталізації

Доходний

Ретроспективні

Витратний

Перспективні

Історичні
витрати
Поточні
витрати

Методи оцінки
всього інтелектуального
капіталу підприємства
Коефіцієнт РВ / БВ
(Т. Стюарт); Коефіцієнт
Тобіна; “Невидимий
балансовий звіт”
(К. Свейбі); “Визначена
інвесторами ринкова
вартість” (К. Стендфілд)
“Калькульована
нематеріальна вартість”
(Т. Стюарт)
“Показник нематеріальних
активів” (Ф. Гу, Б. Лев);
“Доходи від капіталу
знань” (Б. Лев); “Облік для
майбутнього” (Х. Неш)

нематеріального
активу

окремих видів
нематеріальних
активів

“FIMIAM” (І. Родов,
Ф. Леліаерт);
Порівняльного
продажу

-

-

-

Звільнення від
роялті; Розрахунку
переваг в ціні чи в
обсязі; Надлишкові
прибутки

“Коефіцієнт
інтелектуальної
доданої
вартості” (А.
Пуліч)
“Облік витрат
людських
ресурсів”
(Е. Фламмхолтц)
“Звітність про
людські
ресурси”
(Т. Ахонен)

-

Фактичні (історичні)
витрати

-

Планові витрати;
Відновлювальні
витрати; Витрати
заміщення

Джерело: розроблено автором.

Окрім трьох вищенаведених груп методів, застосування яких базується на
використанні облікової інформації, широкого використання в практичній
діяльності підприємств набули нефінансові системи показників (Scorecard
Methods),

що

передбачають

ідентифікацію

різних

компонентів

інтелектуального капіталу підприємства та їх квантифікацію за допомогою ряду
коефіцієнтів та індикаторів, які візуалізуються шляхом використання діаграм та
графів.
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В

контексті

найбільш

оптимального

розвитку

системи

обліку

нематеріальних активів в умовах сьогодення, що передбачає дотримання
першого із виділених нами концептуальних підходів (див. рис. 2.1), доцільним є
удосконалення

облікової

оцінки

нематеріальних

активів

на

основі

використання методів другої групи, які можуть використовуватись для
розрахунку їх справедливої вартості.
Оскільки методика визначення справедливої вартості на сьогодні не
регламентується окремим П(С)БО, хоча дане поняття широко застосовується в
значній кількості національних стандартів,

при

удосконалення

оцінки

нематеріальних активів за справедливою вартістю слід використовувати
положення МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”, виходячи з п. 24 якого
справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу у
звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату
оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи
спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого
методу оцінювання [95]. Відповідно, справедлива вартість нематеріальних
активів може визначатись шляхом використання існуючої ринкової ціни, або
шляхом проведення її розрахунку за допомогою використання відповідного
методу.
Прихильники

застосування

концепції

справедливої

вартості

при

обліковому відображення нематеріальних активів переконані в тому, що вона
дозволить системі бухгалтерському обліку відображати реальну вартість
підприємства. Внаслідок чого інвестори для прийняття рішень вартісного
характеру використовуватимуть інформацію не лише про ринкову вартість
компанії, а й показники з бухгалтерської звітності. Таким чином, переоцінені за
справедливою вартістю нематеріальні активи в балансі будуть відображати не
лише вже здійснені в їх одержання (придбання, створення тощо) інвестиції, а
також вартість тих інвестицій, які інвестори будуть готові заплатити за
нематеріальні активи сьогодні (а не їх первісну вартість).
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Виходячи із положень МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості” [95] та
враховуючи особливості нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського
обліку,

нами

сформовано

наступний

порядок

дій

при

переоцінці

нематеріальних активів із використанням справедливої вартості (рис. 2.6).
Етапи переоцінки нематеріальних активів
за справедливою вартістю
1. Визначення контексту формування переоціненої вартості, тобто обґрунтування
цільової групи користувачів інформації про справедливу вартість нематеріальних активів
2. Ідентифікація всіх наявних на підприємстві нематеріальних активів та об’єднання їх в
групи за ступенем подібності
3. Виокремлення тих нематеріальних активів від матеріальних активів, щодо яких можна
провести відокремлену оцінку
4. Безпосереднє визначення справедливої вартості нематеріальних активів та розкриття
інформації про неї
4.1 Пошук звичайних угод з нематеріальними активами.
4.2 Пошук доступу до основних ринків, де проводиться найбільша кількість угод з
нематеріальними активами.
4.3 Вибір найбільш сприятливого ринку, де є найвищою ціна за нематеріальний актив.
4.4 Перевірка відповідності критерію найвигіднішого та найкращого використання
нематеріального активу (фізична можливість, юридичний дозвіл, фінансове
обґрунтування).
4.5 Визначення методу оцінки вартості нематеріального активу (ринковий; доходний;
затратний).
4.6 Використання ієрархії вхідних даних для методів, що використовуються для оцінки
справедливої вартості (ринкові котирування; інші дані, що спостерігаються; вихідні дані,
що не спостерігаються).
4.7 Розкриття інформації про результати оцінки за справедливою вартістю та
показників, що її характеризують (методи оцінки вартості та вхідні дані, використані для
складання таких оцінок; вплив оцінок на прибуток або збиток чи інший сукупний дохід
за період).

Рис. 2.6. Етапи переоцінки нематеріальних активів за справедливою
вартістю
Джерело: розроблено автором.
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Оскільки цільової групою користувачів інформації про справедливу
вартість нематеріальних активів є суб’єкти вартісно-орієнтованого управління
підприємством, то однією із найважливіших задач в контексті визначення
справедливої

вартості

(рис.

2.6)

є

вибір

необхідного

методичного

інструментарію. Окрема група вітчизняних дослідників (Т.М. Банасько [126,
с. 8-9], О.В. Вакун [127, с. 96-97], П.О. Куцик, І.М. Дрогобицький, З.П. Плиса,
Х.І. Скоп [125, с. 153]) намагалась виявити найбільш об’єктивні підходи та
методи оцінки нематеріальних активів для окремих їх видів та груп
(Додаток М),

що

мають

забезпечити

найбільш

ефективне

визначення

справедливої вартості. Однак, на нашу думку, подібні пропозиції не
відповідають вимогам МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”, оскільки для
кожного нематеріального активу, в залежності від обраного суб’єктами ведення
бухгалтерського обліку найбільш сприятливого ринку та в залежності від
визначеного

критерію

найвигіднішого

та

найкращого

використання

нематеріального активу, що є індивідуальними для кожного підприємства,
такий набір методів теж буде індивідуальним.
До того ж, з плином часу можуть відбуватись зміни й в двох
вищенаведених константах для окремого підприємства, що може бути
викликано настанням обставин, які забезпечуватимуть краще представлення
справедливої вартості. Згідно п. 65 МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості”,
такими подіями, які можуть розглядатись причиною для зміну в методах
оцінки, можуть бути: а) сформувались нові ринки; б) стає доступною нова
інформація; в) інформація, що використовувалась раніше, тепер недоступна;
г) методи оцінки вартості вдосконалились; ґ) змінилися ринкові умови [95].
Таким чином, визначення конкретних методів для оцінки нематеріальних
активів за справедливою вартістю має відбуватись індивідуально для кожного
підприємства з урахуванням ринків комерціалізації нематеріальних активів та
обраного найвигіднішого та найкращого способу їх використання.
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2.3. Розвиток

звітності

про

нематеріальні

активи

як

засобу

інформування про вартість підприємства
Поряд із вирішення проблематики визнання нематеріальних активів як
об’єкта бухгалтерського обліку та формування адекватної методики облікової
оцінки, також потребує вирішення проблема пошуку найбільш дієвих засобів
представлення інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності з
метою

підвищення

використання

ефективності рішень,

облікової

інформації.

що

приймаються

Вищенавдена

теза

на

основі

підтверджується

результатами проведеного анкетування підприємств Запорізької області щодо
обліку нематеріальних активів, на основі якого було встановлено необхідність
удосконалення

методики

розкриття

та

оприлюднення

інформації

про

нематеріальні активи підприємств (Додаток Х). Таким чином, удосконалюючи
механізми додаткового розкриття облікової інформації про нематеріальні
активи підприємства забезпечується формування такого інформаційного
середовища, що дозволяє сформувати більш точне уявлення про нематеріальні
фактори створення вартості всім зацікавленим особам.
Одним із основних інструментів забезпечення ефективної реалізації
стратегії створення вартості підприємства, який забезпечує інформаційну
комунікацію між бухгалтерською службою та суб’єктами прийняття вартісноорієнтованих рішень, є належним чином побудована на підприємстві
підсистема звітності вартісно-орієнтованого спрямування. Така підсистема є
певною інтегрованою надбудовою до традиційної системи бухгалтерського
обліку, оскільки використовує як облікову, так і необлікову (нефінансову та
прогнозну) інформацію, яка є корисною і релевантною в процесі управління
вартістю підприємства.
Поява подібних підсистем, які включають до свого складу фінансові та
нефінансові показники, і спрямовані на задоволення інтересів конкретної групи
користувачів, є прикладом парадигмального генезису бухгалтерської звітності,
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як засобу інформування суб’єктів прийняття управлінських рішень. Основною
причиною виникнення таких змін в змістовному наповненні бухгалтерської
звітності є її невідповідність зростаючим вимогам користувачів (власників,
інвесторів, працівників), неможливість виступати основним інформаційним
джерелом для прийняття нетрадиційних видів управлінських рішень (вартісноорієнтованого спрямування, стратегічного характеру тощо).
На думку Е. Гарсія-Мека (Garcia-Meca E.) та І. Мартінес (Martinez I.), в
цілому суб’єкти формування інформації та її користувачі погоджуються з тим,
що оприлюднена інформація є непотрібною для здійснення надійної оцінки
компанії в основному через те, що в ній використовуються фінансові дані, а не
дані щодо формування вартості. Як результат, інвесторам надається інформація
з консервативними оцінками поточної вартості підприємства та її можливості
створення доходів в майбутньому. Це передбачає, що більшість такої
інформації не може бути використано для ефективного розподілу ресурсів [129,
с. 305-306]. Таким чином, автори констатують необхідність удосконалення
існуючої концепції бухгалтерської звітності в напрямі забезпечення потреб та
запитів суб’єктів вартісно-орієнтованого управління. З метою вирішення даної
проблеми нами запропоновано використовувати вартісно-орієнтовану модель
обліку нематеріальних активів підприємства, яка забезпечує формування
звітності вартісно-орієнтованого спрямування (рис. 2.7).
Запропонована модель (табл. 2.7) передбачає надання інформації про
ідентифіковані нематеріальні активи підприємства, а також про інші види
нематеріальних ресурсів, які на сьогодні не відображаються в обліковій
системі, однак інформація про які є необхідною для потреб вартісноорієнтованого управління. Вся ідентифікована фінансова і нефінансова
інформація щодо нематеріальних активів надається користувачам у вигляді
звітності вартісно-орієнтованого спрямування, яка включає лише інформацію
про ті об’єкти обліку і в
використовуватись

для

таких необхідних розрізах,

прийняття

рішень

щодо

що можуть

управління

вартістю
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підприємства.

Визначальною

характеристикою

звітності

вартісно-

орієнтованого спрямування щодо нематеріальних активів підприємства є її
змістовне наповнення, яке має розкривати стратегічні аспекти функціонування
підприємства, бути корисним для розробки і реалізації нових стратегічних
ініціатив, відображати роль нематеріальних факторів створення вартості в
реалізації стратегії підприємства.
Суб’єкти прийняття вартісноорієнтованих рішень
Аналітична інформація про
нематеріальні активи

Підсистема економічного аналізу

Вимоги до інформації про
нематеріальні активи

Вартісно-орієнтована інформація
про нематеріальні активи

Підсистема звітності вартісноорієнтованого спрямування

Методи оцінки
нематеріальних
активів

Методи агрегації інформації
про нематеріальні
нефінансові ресурси

Ідентифіковані нематеріальні
ресурси підприємства
УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 2.7. Вартісно-орієнтована модель обліку нематеріальних активів
підприємства
Джерело: розроблено автором.

В основі запропонованого підходу покладена гіпотеза ефективності
фінансових ринків Ю. Фами, виходячи з положень якої вся суттєва інформація
про нематеріальні активи, оприлюднена підприємством, негайно і повною
мірою відбивається на курсовій вартості його цінних паперів. Додаткове
розкриття інформації вартісно-орієнтованого спрямування дозволяє суб’єктам
приймати дієві рішення щодо управління вартістю підприємства шляхом
зменшення інформаційної асиметрії між суб’єктами ведення бухгалтерського
обліку та суб’єктами прийняття рішень. При цьому також відбувається
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зниження ризиків щодо побудови стратегії управління вартістю підприємства
через можливість більш якісної оцінки майбутніх факторів її збереження та
генерування. В цілому, розкриття інформації про інтелектуальний капітал, не
відображений в традиційній звітності, дозволяє обґрунтувати джерела
виникнення “прихованої” вартості підприємства.
Враховуючи існуючі підходи дослідників до удосконалення процесу
звітування в частині нематеріальних активів підприємства, нами запропоновано
до складу підсистеми звітності вартісно-орієнтованого спрямування включати
наступні елементи (рис. 2.8).
Для

покращення

процесу

вартісно-орієнтованого

управління

на

конкретному підприємстві може використовуватись необхідна комбінація
елементів підсистеми, що залежить від типу управлінських моделей,
використовуваних на ньому, а також від економічних ресурсів, які менеджмент
підприємства здатний і готовий витратити на функціонування даної підсистеми.
Структура підсистеми звітності вартісно-орієнтованого
спрямування щодо нематеріальних активів підприємства
Звіти про інтелектуальний капітал
Інтегрована звітність
Удосконалена
активів
Стратегічні
управління

фінансова

карти

як

звітність

інструмент

щодо

нематеріальних

вартісно-орієнтованого

Рис. 2.8. Структура підсистеми звітності вартісно-орієнтованого
спрямування щодо нематеріальних активів підприємства
Джерело: розроблено автором.

Звіти про інтелектуальний капітал є одним із найбільш поширених
способів додаткового інформування про наявні на підприємстві нематеріальні
ресурси, їх використання набуло популярності у північноєвропейських
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компаній наприкінці 1990-х років, що було викликано активним проявом
тенденцій

постіндустріалізації

економіки.

Структура

даних

звітів

є

нестандартизованою як щодо видів інтелектуального капіталу (виділяється три
або чотири основних види), так і щодо показників до кожного із видів, які в них
розкриваються (див. п. 2.1).
Таким чином, розкриття фінансових та нефінансових показників про
інтелектуальний капітал, що характеризує специфіку їх діяльності в контексті
інноваційно-інвестиційної

складової,

є

одним

із

способів

підвищення

ефективності системи вартісно-орієнтованого управління підприємством.
Основними перевагами звітів про інтелектуальний капітал, у порівнянні з
бухгалтерською звітністю, є наступні: можливість підготовки в режимі онлайн;
стратегічна спрямованість, що дозволяє приймати рішення щодо майбутніх
факторів створення вартості; висока релевантність для суб’єктів вартісноорієнтованого управління; чітка спрямованість на розкриття інформації про
існуючі

процеси

та

результати

здійснення

інтелектуально-інноваційної

діяльності підприємства; повнота даних про нематеріальні фактори створення
вартості.
Для

підвищення

ефективності

процесу

формування

звіту

про

інтелектуальний капітал, на підприємстві слід здійснити ряд організаційних
заходів:
1. Визначити і обґрунтувати місію та стратегічні цілі функціонування
підприємства;
2. Визначити організаційну модель підприємства та обґрунтувати її
взаємозв’язок із факторами створення вартості;
3. Визначити взаємозв’язки між системою управління нематеріальними
активами підприємства та системою вартісно-орієнтованого управління;
4. Розробити

систему

управлінського

обліку,

що

виступатиме

інформаційною базою для формування звіту про інтелектуальний капітал;
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5. Розробити структуру звіту про інтелектуальний капітал (елементи
капіталу, індикатори) у відповідності до організаційної моделі підприємства
(стратегічні

цілі,

ключові

компетенції)

та

вимог

системи

вартісно-

орієнтованого управління.
Проведений аналіз існуючих поглядів дослідників щодо структури звіту
про інтелектуальний капітал (І. Абейсекера (Abeysekera I.), Дж. Гатрі (Guthrie
J.) [131, с. 154], Н. Бонтіс (Bontis N.) [132, с. 14], Е. Брукінг [146, с. 124-125],
О.В. Вакун [98, с. 193-194], І.А. Дерун [100, с. 22-23], О.М. Козирєв, В.Л.
Макаров [130, с. 200-201], Й. Холмен (Holmen J.) [133, с. 5]), чинної практики їх
складання зарубіжними компаніями (“ABB”, “American Skandia”, “Consultus”,
“PLS Consult”, “Sparbanken Sverige”, “Telia”, “WM Data”), а також дослідивши
аналітичні звіти міжурядових та професійних організацій (Міністерство
розвитку торгівлі та промисловості Данії (1997 р.), Інститут публічних
бухгалтерів Англії та Уельсу (2007 р.)), дозволив нам запропонувати наступну
його структуру, що базується на трикомпонентному підході до розуміння
сутності інтелектуального капіталу (табл. 2.4).
Запропоновані в табл. 2.4 групи та види індикаторів можуть бути
доповнені

в

залежності

від

специфіки

конкретного

підприємства

та

використовуваних на ньому моделей управління вартістю підприємства.
Змістовне наповнення звіту про інтелектуальний капітал повинно перебувати в
прямій залежності від потреб суб’єктів вартісно-орієнтованого управління в
інформації про нематеріальні ресурси підприємства. Зі зміною таких потреб
мають бути внесені зміни як до структури звіту, так і до системи, що забезпечує
генерування такої інформації (система управлінського обліку, система
стратегічного обліку та ін.).
В цілому, оприлюднення звітів про інтелектуальний капітал підприємства
дозволяє візуалізувати наявні у нього нематеріальні фактори створення
вартості, які виступають джерелом стійких конкурентних переваг та сприяють
формуванню стратегії генерування вартості підприємства.
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Таблиця 2.4
Запропонована структура звіту про інтелектуальний капітал
підприємства
Вид
ІК

Групи
індикаторів
Профіль
співробітників

Значення
індикатора

Види індикаторів

Клієнтський капітал

Структурний капітал

Людський капітал

Середня кількість років професійного досвіду (за
посадами)
Кількість працівників, що працюють в різних
підрозділах підприємства, чол.
Плинність
Коефіцієнт плинності кадрів
кадрів
Кількість стажерів, чол.
Освіта
Питома вага всіх працівників, які мають освітньокваліфікаційний рівень “бакалавр”, %.
Питома вага працівників, які мають освітньокваліфікаційний рівень “магістр”, %.
Прихильність і Рівень задоволення працівників роботою, %.
мотивація
Рівень лояльності до керівництва, %.
Підвищення
Питома вага сертифікованих працівників, %.
кваліфікації
Загальний обсяг витрат на підвищення кваліфікації
персоналу, тис. грн.
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного
працівника, тис. грн.
Загальна
Кількість комп’ютерів на підприємстві, шт.
інфраструктура Кількість комп’ютерів, об’єднаних мережею, шт.
Наявність інноваційних лабораторій, шт.
Нематеріальна
Кількість одержаних документів, що забезпечують
інфраструктура охорону інтелектуальної власності, шт.
Кількість придбаних ліцензій, шт.
Інфраструктура Обсяг інвестицій в CRM-системи, тис. грн.
підтримки
клієнтів
Інновації
Кількість інноваційних підрозділів (робочих груп),
шт.
Обсяг витрат на дослідження та розробки, тис. грн.
Профіль
Коефіцієнт плинності клієнтів
клієнтів
Кількість нових клієнтів, чол.
Питома вага VIP-клієнтів, %.
Взаємодія
з Наявність скарг клієнтів щодо якості продукції
клієнтами
(послуг), шт.
Наявність скарг клієнтів щодо комунікації та
сервісу обслуговування, шт.
Товарооборот в розрахунку на одного клієнта, тис.
грн./од.
Джерело: розроблено автором.

Інтегрована

звітність.

На

початку

2000-х

років

необхідність

трансформації існуючої концепції фінансової звітності стала очевидною не
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лише для представників наукової спільноти в сфері бухгалтерського обліку, а й
для регулюючих організацій, що також значно актуалізувалось наслідками
фінансової кризи 2008 року, що підтвердила неспроможність фінансової
звітності відображати сучасну економічну реальність підприємства, не вводячи
в оману її користувачів.
Тому у 2010 р. було створено Комітет з міжнародної інтегрованої звітності
(IIRC), який об’єднав між собою бухгалтерів, аудиторів, різні групи
користувачів облікової інформації (інвесторів, менеджмент, фінансових
консультантів, аналітиків тощо), регуляторів, представників професійних
організацій з метою реформування існуючих підходів до підготовки і
оприлюднення облікової інформації. У 2013 році даним комітетом було
випущено Проект міжнародного формату інтегрованої звітності – <IR>, яким
було визначено змістовне наповнення (контент) та процедурні аспекти
формування інтегрованої звітності підприємств.
Визначальною особливістю інтегрованої звітності є поєднання у її складі
фінансових та нефінансових вимірників, а також розширення кола її елементів
у порівнянні із фінансовою звітністю, що є загальною тенденцію розвитку
бухгалтерської звітності в умовах сьогодення. Зокрема, на думку проф.
І.Й. Яремка,

розвиток

моделей

вартісного

виміру

капіталу

сучасних

підприємств пов’язується з тим, що поряд з урахуванням традиційних активів у
систему вартісного оцінювання капіталу, вимушено почали вводити різного
роду

нефінансові

індикатори

для

характеристики

інформаційно-

інтелектуального капіталу [24, с. 311].
Однією із цілей, що визначена в даному проекті, є покращення стандартів
підзвітності та управління широким спектром основних капіталів (фінансовим,
промисловим, інтелектуальним, людським, соціальним, природнім) і сприяти
розумінню взаємозалежності між ними (п. 1.4) [30]. Тобто, до складу капіталів,
про які має оприлюднюватись інформація за допомогою інтегрованої звітності,
віднесено інтелектуальний (інтелектуальна власність, організаційний капітал,
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бренди, репутація) та людський капітал (компетенції працівників), які в
сукупності

складають

всі

нематеріальні

фактори

створення

вартості

підприємства.
Також розробники проекту відмічають, що багато “інтелектуальних” і
“організаційних” нематеріальних активів не враховуються у балансі, але вони
можуть бути життєво важливими для надійної бізнес-моделі. Важливо
пояснити їхню здатність створювати цінності (п. 2.28) [30]. Це є свідченням
того, що формування інтегрованої звітності також спрямоване на надання
шляхом

розкриття

фінансової та

нефінансової

інформації можливості

користувачам проаналізувати роль нематеріальних ресурсів підприємства (їх
розвиток та використання) в процесі збереження та генерування його вартості.
Таким чином, інтегрована звітність також є одним із засобів додаткового
розкриття

інформації

про

нематеріальні

фактори

створення

вартості

підприємства, що може використовуватись для підвищення ефективності
управління даним процесом. Однак, щоб бути більш корисними, наведена в них
інформація про нематеріальні ресурси підприємства має бути представлена в
простому і зрозумілому форматі. Проте, в проекті <IR> було запропоновано два
окремі види капіталу – людський та інтелектуальний (п. 1.4) [30], що не
відповідає положенням теорії інтелектуального капіталу. Тому, з метою
полегшення сприйняття інформації щодо нематеріальних факторів створення
вартості підприємства в інтегрованій звітності, пропонуємо об’єднати два
даних види капіталу під назвою “інтелектуальний капітал”, виділивши у його
складі традиційну трикомпонентну структуру. Внесення таких змін, на нашу
думку, дозволить формувати і сегментувати необхідну інформацію в розрізі
конвенційних з позиції теорії інтелектуального капіталу складових, що буде
більш цілісною та зрозумілішою для її користувачів.
Удосконалення фінансової звітності щодо нематеріальних активів.
Існуюча на сьогодні система фінансової звітності не дозоляє відобразити у
відповідності до сучасних вимог та інформаційних запитів користувачів
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необхідну інформацію про вартість нематеріальних активів підприємства, про
що відмічає цілий ряд дослідників (Д. Андріессен, Р. Тіссен [134, с. 254],
Н. Бонтіс (Bontis N.) [132, с. 10], Дж. Гатрі (Guthrie J.), К. Йонгванич
(Yongvanich K.) [89, с. 1-2], Й. Даум (Daum J.H. ) [135], К. Е. Свейбі [20]).
Значна кількість нематеріальних ресурсів, особливо внутрішньостворених,
внаслідок існуючих обмежень щодо визнання активів в обліку, не може бути
включена до бухгалтерського балансу, оскільки вкладення в такі ресурси мають
бути

визнані

як

витрати

поточного

періоду.

Інформація

щодо

них

узагальнюється в звіті про сукупний дохід, що не дозволяє ефективно
управляти ними. Тому існуюча система фінансової звітності на сьогодні
фактично

є

непридатною

з

позиції вартісно-орієнтованого

управління

нематеріальними активами та потребує удосконалення.
На думку А. Бонфура (Bounfour A.), на обліковій арені на сьогодні
відсутній будь-який прогрес в питаннях поступової інтеграції бухгалтерами
підходів до розкриття нефінансової інформації щодо нематеріальних активів.
Оскільки існуючі норми та правила свідчать, що облікові регулятори все ще
чинять опір повній капіталізації нематеріальних активів, зокрема, для
внутрішньостворених активів та активів, які важко відокремити від інших
активів підприємства [128, с. 41]. Відповідно, автор підкреслює небажання
розробників МСФЗ в найближчому майбутньому змінювати чинні правила
капіталізації нематеріальних активів, які обмежують включення до складу їх
первісної вартості цілої групи витрат.
Оскільки на сьогодні згідно п. 9 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17]
також заборонено капіталізувати частину витрат, які непрямо пов’язані з
процесом формування нематеріальних активів, то інформацію про такі витрати
також слід надавати суб’єктам вартісно-орієнтованого управління. Подібного
підходу дотримується Н.М. Головай, якою було запропоновано визнавати такі
витрати як відкладені, відображаючи на рахунку 39 “Витрати майбутніх
періодів”, і списувати пропорційно отримуваним від здійснення таких витрат
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доходам [136, с. 80]. Тобто, автор пропонує розглядати подібні витрати як
майбутні нематеріальні активи, інформація про які має бути відокремлена від
інших операційних витрат.
З метою надання додаткової інформації про нематеріальні фактори
створення вартості, нами запропоновано доповнити форму № 5 “Примітки до
річної фінансової звітності” додатковою таблицею І.1. “Витрати, що формують
інтелектуальний капітал підприємства” (табл. 2.5).
Таблиця 2.5.
“І.1. Витрати, що формують інтелектуальний капітал підприємства”
Найменування показника
1
Витрати на дослідження
Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів
Витрати на рекламу та просування продукції на ринку
Витрати
на
створення,
реорганізацію
та
переміщення
підприємств/установ або їх частини
Витрати на підвищення ділової репутації підприємства/установи
Витрати на створення торгових марок (товарних знаків).
Джерело: Розроблено автором.

Код
рядка
2
010.1
011.1
012.1

Сума
3

013.1
014.1
015.1

Для змістовного наповнення запропонованого нами підрозділу Приміток
до

річної фінансової звітності в

умовах застосування

інформаційно-

комп’ютерних технологій слід створити додаткову аналітичну ознаку витрат
“Беруть участь в формуванні інтелектуального капіталу підприємства”, що
дозволить виокремлювати такі витрати серед інших витрат операційної
діяльності підприємства.
Наведені нами пропозиції (табл. 2.5) дозволяють надати за допомогою
фінансової звітності суб’єктам прийняття вартісно-орієнтованих управлінських
рішень не лише інформацію про капіталізовані нематеріальні активи, а також і
про ті витрати, які відіграли непряму роль в формуванні нематеріальних
факторів створення вартості підприємства. З позиції підвищення ефективності
управління даними видами витрат слід обов’язково проводити їх координацію
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із капіталізованими нематеріальними активами та можливими напрямами
створення вартості на підприємстві.
Стратегічні карти як інструмента вартісно-орієнтованого управління.
На сьогодні чинна система бухгалтерського обліку виявилась неспроможною
надавати релевантну інформацію для задоволення потреб і вимог стратегічного
управління, що є однією із причин необхідності розробки такої облікової
системи, яка б забезпечувала формування звітності стратегічно-орієнтованого
спрямування. Як відмічає з цього приводу проф. Р.Ф. Бруханський, на сьогодні
відсутня якісна, комплексна, сформована на єдиних облікових принципах,
адекватно трансформована та чітко систематизованої інформаційна база даних
для прийняття управлінських рішень стратегічного характеру [137, с. 6].
Існування такої ситуації вливає на неможливість формування необхідної
підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень щодо наявних на
підприємстві ресурсів, зокрема, нематеріальних активів. Відсутність необхідної
облікової інформації призводить до виникнення проблем при розробці моделей
управління нематеріальними активами, визначає неможливість збереження
існуючої та генерування додаткової вартості підприємства. На думку проф.
Д.Р. Спітцера (Spitzer D. R.), більшість наявних на підприємстві нематеріальних
активів або управляється тактично, або взагалі перебувають поза управлінським
впливом менеджменту. Одним із найбільших викликів, з яким стикаються
підприємства на сьогодні, є забезпечення готовності до ефективного
стратегічного управління нематеріальними активами [138, с. 226]. Тому, на наш
погляд, при розгляді нематеріальних активів як факторів створення вартості,
слід використовувати зовсім інші підходи до управління ними, не розглядаючи
їх як діяльність по створенню інтелектуальних ресурсів або сукупність
понесених на їх створення або придбання витрат. Це передбачає відповідне
удосконалення

облікової

системи

підприємства,

яка

має

забезпечити

формування стратегічної звітності про нематеріальні активи, що відображатиме
їх роль в процесі створення вартості.
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Одним із таких інструментів, що дозволяє формувати стратегічну
інформацію про нематеріальні активи підприємства, є розроблена Р. Капланом
та Д. Нортоном концепція стратегічних карт, які є візуальним представленням
причинно-наслідкових зв’язків між елементами стратегії компанії [139, с. 35].
Стратегічні карти включають набір ієрархічно взаємопов’язаних факторів
генерування вартості, що розміщені між чотирма перспективами (фінанси;
клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання і розвиток), за відсутності зв’язку
між такими елементами стратегічні цілі підприємства досягти майже
неможливо. Виходячи з концепції стратегічних карт, роль нематеріальних
активів в процесі реалізації стратегії описується за допомогою перспективи
навчання та розвитку, у складі якої виділяються три складові нематеріальних
активів: 1) Людський капітал; 2) Інформаційний капітал; 3) Організаційний
капітал. Дані види нематеріальних активів сприяють реалізації обраної стратегії
створення довгострокової вартості для акціонерів. Окрім цього, у складі
клієнтської перспективи одним із стратегічних компонентів є бренд (імідж),
який теж можна віднести до нематеріальних факторів створення вартості.
Виходячи із виділених видів нематеріальних активів Р. Каплан та
Д. Нортон запропонували три цільові підходи щодо їх приведення у
відповідність

до

стратегічних

напрямів

підприємства

за

допомогою

використання: 1) Стратегічних видів професійної діяльності; 2) Стратегічного
портфелю інформаційних технологій; 3) Плану організаційних змін [139, с. 4041]. Відповідно, за умови приведення всіх видів нематеріальних активів у
відповідність

до

стратегії

підприємства,

можна

говорити

про

повне

налагодження системи управління нематеріальними факторами створення
вартості.
Однак, не зважаючи на чітке обґрунтування ролі нематеріальних активів в
процесі створення вартості за допомогою побудови стратегічних карт,
запропонований

підхід

Р. Каплана

та

Д. Нортона

до

класифікації

нематеріальних активів був підданий значній критиці з боку представників
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теорії інтелектуального капіталу. Так, на думку Б. Марра (Marr B.) та К. Адамса
(Adams C.), є не зовсім зрозумілими причини виділення нової класифікації
нематеріальних активів, яка є неповною і заплутаною, що вводить в оману
користувачів такої інформації. Р. Каплан і Д. Нортон проігнорували можливість
визнати (навіть вибірково) накопичені знання, які б могли допомогти
скоригувати визначені рамки використовуваного поняття нематеріальних
активів. Окрім того, вони не взяли до уваги деякі важливі аспекти теорії
нематеріальних активів, що стало причиною виникнення прогалин в розумінні
їх структури [140, с. 23]. Таким чином, для використання системи стратегічних
карт, як засобу управління нематеріальними факторами створення вартості
підприємства, вважаємо, що необхідною є розробка системи відповідного
інформаційного забезпечення, яке не ґрунтується на положеннях теорії
інтелектуального капіталу та потребує застосування індивідуального підходу.
Відповідно, для безперешкодної адаптації даного інструменту до чинної
облікової системи він має бути модифікований шляхом використання єдиних
теоретичних засад щодо ідентифікації, обліку та управління нематеріальними
активами.
В цілому, використання стратегічних карт в діяльності підприємства
дозволяє привести наявні у нього ресурси у стратегічну відповідність,
формувати управлінську звітність щодо стратегічних компонентів карти,
зокрема, щодо нематеріальних активів, на основі аналізу якої можна
встановити, яку роль відіграють останні в процесі збереження і генерування
вартості підприємства.
Висновки до розділу 2
1. З метою вирішення проблеми неадекватності чинної облікової системи
щодо відображення нематеріальних активів потребам користувачів облікової
інформації,

що

постіндустріальної

змінились
економіки,

у

зв’язку
нами

із

поступовим

виділено

формуванням

концептуальні

засади
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удосконалення

системи

обліково-аналітичного

забезпечення

вартісно-

орієнтованого управління нематеріальними активами, що можуть бути
практично реалізовані двома основними шляхами. Згідно першого шляху, для
приведення

у

відповідність

нематеріальних

активів

до

системи
потреб

бухгалтерського

обліку

вартісно-орієнтованого

щодо

управління,

необхідно провести її коригування через здійснення двох наступних ініціатив:
1) Здійснення

адекватного

потребам

вартісно-орієнтованого

управління

ведення обліку нематеріальних активів; 2) Оприлюднення додаткових звітів
щодо нематеріальних активів підприємства (додаткових, деталізованих,
інтегрованих). За другим підходом слід провести реформування чинної системи
бухгалтерського обліку, що може бути реалізовано за допомогою двох його
видів: 1) Кардинального, що передбачає необхідність внесення ряду пропозицій
з удосконалення чинної методики бухгалтерського відображення та оцінки
нематеріальних активів,

реалізованої в національному бухгалтерському

законодавстві (предметне розширення меж системи бухгалтерського обліку,
зміна підходів до оцінки нематеріальних активів; 2) Адаптивного, що
передбачає необхідність уточнення окремих її положень, що не змінюють
загальних принципів її функціонування, однак дозволяють сформувати
необхідні інформаційні передумови для забезпечення ефективного управління
нематеріальними факторами створення вартості підприємства.
2. На основі аналізу існуючих підходів дослідників до розвитку оцінки в
бухгалтерському

обліку

та

визначення

базових

положень

оцінки

нематеріальних активів в Україні в контексті їх життєвого циклу, нами
виділено

два

основних

напрями

розвитку

системи

облікової

оцінки

нематеріальних активів: 1) Удосконалення порядку формування первісної
вартості нематеріальних активів шляхом їх розгляду як кваліфікаційних
активів, які запропоновано відображати на окремих субрахунках (1242 “Права
на об’єкти промислової власності, як кваліфікаційні активи”, 1252 “Авторське
право та суміжні з ними права, як кваліфікаційні активи”, 1542 “Придбання
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(створення) нематеріальних активів, що є кваліфікаційними активами”), що
передбачає можливість включення до первісної вартості нематеріальних
активів

фінансових

витрат;

2) Удосконалення

порядку

переоцінки

нематеріальних активів шляхом виділення і обґрунтування відмінностей в
сутності матеріальних і нематеріальних активів, які впливають на порядок їх
оцінки; розробки матричної класифікації методів оцінки нематеріальних
активів; виділення і обґрунтування етапів переоцінки нематеріальних активів за
справедливою вартістю.
3. З метою удосконалення системи інформаційної підтримки вартісноорієнтованого управління, розроблено вартісно-орієнтовану модель обліку
нематеріальних активів, що забезпечує формування необхідної інформації про
нематеріальні

фактори

створення

вартості

підприємства.

Обґрунтовано

структуру підсистеми звітності вартісно-орієнтованого спрямування щодо
нематеріальних

активів

підприємства,

яка

включає:

1) Звіти

про

інтелектуальний капітал; 2) Інтегровану звітність; 3) Удосконалену фінансову
звітність щодо нематеріальних активів; 4) Стратегічні карти як інструмент
вартісно-орієнтованого управління. В розрізі кожного із виділених компонентів
наведено пропозиції щодо їх адаптації для практичного застосування в
діяльності підприємств в контексті формування необхідної інформації для
потреб вартісно-орієнтованого управління. Зокрема, розроблено структуру
звіту про інтелектуальний капітал підприємства, доповнено форму №5
“Примітки до річної фінансової звітності” додатковою таблицею І.1. “Витрати,
що формують інтелектуальний капітал підприємства”, наведено пропозиції
щодо необхідності застосування інтегрованої звітності та стратегічних карт як
засобів формування вартісно-орієнтованої інформації про нематеріальні активи
підприємства.
Основні результати дослідження, викладені у розділі 2, опубліковані в
наукових працях автора [91, 97, 109, 114, 141].
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РОЗДІЛ 3.
ЕКЕОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В
СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
3.1.

Напрями

економічного

аналізу

нематеріальних

активів:

критичний аналіз
Питання економічного аналізу нематеріальних активів стало об’єктом
дослідження

вітчизняних

науковців

на

початку

1990-х

років

після

запровадження даного поняття в національну облікову систему. Оскільки
нематеріальні

активи

підприємства,

при

були

віднесені

розробці

до

методики

складу
їх

необоротних
економічного

активів
аналізу

використовувались методи, що традиційно застосовувались для аналізу
необоротних активів, внаслідок чого такі методики, в переважній більшості не
враховували визначальних особливостей нематеріальних активів як об’єкта
бухгалтерського обліку. Зокрема, зовсім поза увагою залишались специфічні
змістовні властивості нематеріальних активів (невідчутність, наявність творчої
та інноваційної компоненти, відсутність фізичного зносу та високий ризик
морального зносу, низький рівень ліквідності, неадитивність) (детальніше
див. п. 1.2), які мають обов’язково враховуватись суб’єктами здійснення
економічного аналізу, оскільки саме ці специфічні властивості відіграють
визначальну роль в забезпеченні ефективного управління нематеріальною
складовою майна підприємства в умовах формування економіки, що базується
на знаннях.
Також слід констатувати, що відношення до нематеріальних активів, як
нового об’єкту бухгалтерського обліку та управління, з боку суб’єктів
здійснення економічного аналізу, є досить суб’єктивним, що обґрунтовується
можливістю швидкої втрати своєї вартості та здатності приносити економічної
вигоди для підприємства. В результаті існування такого відношення з боку
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аналітиків, зокрема, аналітиків фінансово-кредитних установ, інноваційномісткі підприємства, які мають в структурі своїх активів значну кількість
нематеріальних активів, можуть зіштовхнутися з високою вартістю кредитної
ставки у випадку необхідності залучення додаткових коштів, яка буде більшою
для таких підприємств у зв’язку з високим рівнем ризику, що асоціюється з
нематеріальними активами.
Таким чином, наявність значних відмінностей між нематеріальними
активами та іншими необоротним активами (відсутність чіткої впевненості в їх
здатності приносити економічні вигоди, відсутність повного контролю,
відсутність активних ринків для справедливої оцінки вартості) є основною
причиною виникнення упередженості у суб’єктів формування аналітичної
інформації, що слід розглядати як одну з основних причин втрати її
релевантності

з

позиції

системи

вартісно-орієнтованого

управління

підприємством.
Як наслідок, значною кількістю вчених, що займаються дослідженням
проблематики розвитку обліково-аналітичної системи підприємства в умовах
економічних

змін,

значно

критикується

існуючий

підхід

до

аналізу

нематеріальних активів та пропонуються шляхи щодо його удосконалення на
основі врахування зростаючої ролі нематеріальних активів в діяльності
підприємства. Так, на думку К. Хорнунга традиційний аналіз фінансової
звітності в частині нематеріальних активів має бути розширений, щоб
забезпечити

комплексний

аналіз

діяльності

підприємства

[90].

Під

розширенням традиційної методики аналізу нематеріальних активів автором
розуміється необхідність формування обліково-аналітичної інформації про
нематеріальні драйвери вартості, яка буде корисною як для внутрішніх
користувачів (менеджмент підприємства, служба управлінського контролю),
так і для інвесторів. Проведення такого розширення є можливим лише за умови
комплексного реформування чинної системи бухгалтерського обліку в частині

154

розуміння

сутності,

визнання,

облікового

відображення

та

оцінки

нематеріальних активів підприємства.
На сьогодні, з поступовим розвитком теорії інтелектуального капіталу і
появою більш глибокого розуміння сутності нематеріальних активів та
інтелектуальної власності, у вітчизняних дослідників з’являються оригінальні
та нетрадиційні підходи до економічного аналізу нематеріальних активів в
широкому розумінні (як

інтелектуального

капіталу підприємства),

які

базуються на розумінні їх інтелектуально-правової природи та на врахуванні їх
здатності значно змінювати свою вартість під впливом різних видів внутрішніх
та зовнішніх факторів.
Одним

із

сучасних

напрямів

розвитку

економічного

аналізу

нематеріальних активів є розробка методики аналізу впливу нематеріальних
активів на ринкову вартість підприємства. В контексті даного напряму
досліджується

не

лише

стан,

динаміка

або

економічна

ефективність

використання нематеріальних активів на підприємстві, а їх взаємозв’язок з
зовнішніми відносно підприємства показниками, зокрема, з його ринковою
вартістю. В контексті даного дисертаційного дослідження вважаємо, що
найбільш актуальними проблемами, які на сьогодні потребують вирішення, є
наступні:
 обґрунтування сутності та структури нематеріальних активів як фактору
створення вартості підприємства;
 удосконалення методики оцінки нематеріальних активів як фактору
створення вартості підприємства;
 визначення впливу інвестицій в нематеріальні активи на доходність
підприємства в майбутньому;
 встановлення ролі нематеріальних активів в процесі формування
фундаментальної вартості активів підприємства;
 встановлення ролі нематеріальних активів в процесі формування
ринкової вартості підприємства на основі використання регресійного аналізу;
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 визначення шляхів підвищення ринкової вартості підприємства на
основі підвищення ефективності управління нематеріальними активами.
Пріоритетність нематеріальних активів в процесі створення вартості
підприємства залишається незмінною навіть незважаючи на фінансові
потрясіння, що відбулись на початку ХХІ-го століття. В умовах глобалізації
економіки, конкурентна боротьба перемістилась від доступу до дешевих
матеріальних ресурсів до доступу до унікальних нематеріальних активів, які
дозоляють

виготовляти

інноваційну

високотехнологічну

продукцію

та

задовольняти потреби клієнтів, збільшуючи обсяги реалізації продукції, товарів
та послуг.
Для ефективного управління наявними на підприємстві нематеріальними
активами необхідним є не лише формування достовірної та релевантної
облікової інформації про них, а також економічний аналіз їх сучасного стану та
ефективності використання. Лише за умови наявності дієвої системи обліковоаналітичної підтримки процесу управління нематеріальними активами можна
здійснювати наступні управлінські процедури: проводити перспективний аналіз
використання нематеріальних активів на підприємстві; уточнювати цілі їх
використання; прогнозувати зміни щодо політики формування портфелю
нематеріальних активів підприємства у відповідності до змін зовнішнього
середовища; контролювати і оцінювати відхилення показників діяльності
підприємства внаслідок зміни ефективності використання нематеріальних
активів; планувати процеси досягнення проміжних та стратегічних цілей
підприємства;

визначати

комплекс

дій,

необхідних

для

підвищення

ефективності використання нематеріальних активів тощо.
Дослідженню

теоретико-методичних

аспектів

економічного

аналізу

нематеріальних активів в останні роки приділяє увагу значна кількість
вітчизняних вчених, проте серед них відсутня єдність в поглядах стосовно
завдань, напрямів та методів його здійснення, що свідчить про достатню
нерозробленість даної проблематики. Дану тезу також підтверджує проведений
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аналіз існуючих підходів дослідників (Додаток Н), які на сьогодні акцентують
увагу на різних напрямах здійснення аналізу, що зумовлює необхідність
формування узагальнюючої методики економічного аналізу нематеріальних
активів на основі врахування особливостей даного об’єкту обліку та врахування
можливих напрямів його розвитку.
Згідно існуючих на сьогодні уявлень вітчизняних і зарубіжних вчених,
дієва методика економічного аналізу нематеріальних активів повинна включати
наступні напрями:
1. Аналіз обсягів нематеріальних активів, що передбачає встановлення
частки нематеріальних активів в структурі всіх активів підприємства або його
окремих видів. Так, традиційно дослідниками обґрунтовується необхідність
встановлення частки нематеріальних активів у складі необоротних активів
підприємства. Однак, у зв’язку зі зміною підходу до розуміння сутності
нематеріальних активів в П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17], згідно якого
на сьогодні нематеріальні активи визнаються як необоротні та оборотні активи,
також можна розраховувати частку нематеріальних активів у складі оборотних
активів. Хоча на сьогодні згідно чинного плану рахунків не передбачено
відповідних рахунків для обліку оборотних нематеріальних активів, в працях
окремих дослідників наводяться такі пропозиції на основі виявлення окремих
видів нематеріальних активів, строк використання яких становить менше
одного року і які повністю переносять свою вартість на новостворений продукт.
Так, О.Л. Біляченко [144, с. 9] було запропоновано в діяльності підприємств
використовувати

рахунок

29

“Оборотне

програмне

забезпечення”

з

відповідними субрахунками (в розрізі виключних та невиключних майнових
авторських прав). Окрім цього, до складу оборотних нематеріальних активів
також можуть включатись наступні види об’єктів:
 різні види об’єктів права інтелектуальної власності, які мають строк
корисного використання менше одного року, наприклад, права на торговельні
марки або ліцензії на використання об’єктів промислової власності;
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 нематеріальні активи, призначені для продажу, які слід визнавати як
нематеріальні товари.
В табл. 3.1 наведено порівняльний аналітичний баланс “Daimler AG” за
2015 рік в частині показника нематеріальних активів *
Таблиця 3.1.
Порівняльний аналітичний баланс “Daimler AG” за 2015 рік

зміни (+, -)

на початок року

на кінець року

зміни (+, -)

у % до величини на
початок року

у % до зміни
підсумку балансу

Відносні величини,
%

на кінець року

1
Необоротні
нематеріальні
активи
Оборотні
нематеріальні
активи
…

Абсолютні величини,
млн. євро

на початок року

Найменування статті

в частині показника нематеріальних активів

2

3

4

5

6

7

8

9

9367

10069

+702

4,9

4,6

+0,3

+7,5

+25,5

4532

4760

+228

2,4

0,02

+0,2

+5,0

+8,3

…

…

…

…

…

…

…

…

БАЛАНС
189635 217166 +2753,1 100,0
100,0
+0,145
100,0
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –
Bureau van Dijk”.

Проведений аналіз обсягів нематеріальних активів на “Daimler AG” за
2015 рік дозволяє встановити, що вартість його майна зросла на 2753,1 млн.
євро, в тому числі за рахунок збільшення вартості його необоротних
нематеріальних активів на 702 млн. євро та оборотних нематеріальних активів
на 228 млн. євро. При цьому, на кінець 2015 року частка необоротних

Оскільки вітчизняні підприємства не відображають в своїй фінансовій звітності оборотні нематеріальні
активи, для здійснення аналізу обсягів нематеріальних активів нами використано наявні показники одного з
найбільш інноваційно-містких німецьких підприємства “Daimler AG”.
**
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нематеріальних активів зросла на 0,3%, а оборотних нематеріальних – на 0,2% і
склала 4,6% та 0,02% відповідно.
Таким

чином,

аналіз

обсягів

нематеріальних

активів

передбачає

визначення абсолютних (загальна величина нематеріальних активів) та
відносних показників (частка необоротних та оборотних нематеріальних
активів) в структурі балансу підприємства. Такі показники слід розраховувати
на початок та на кінець звітного періоду, що також дозволяє прослідкувати їх
зміни протягом звітного періоду та зробити відповідні висновки щодо
перспектив розвитку підприємства в майбутньому. Так, зростання частки
необоротних нематеріальних активів в балансі підприємства є непрямим
свідченням про обрання ним інноваційної стратегії розвитку, спрямованої на
підвищення

конкурентних

переваг

шляхом

активного

використання

нематеріальних факторів, а зменшення частки нематеріальних активів може
свідчити про необхідність активізації інноваційної діяльності з метою
утримання наявних конкурентних переваг.
2. Аналіз структури нематеріальних активів передбачає встановлення
структури вкладень підприємства в об’єкти нематеріальних активів, що
здійснюється

шляхом

визначення

частки

кожного

з

наявних

видів

нематеріальних активів підприємства в їх загальному обсязі. Для реалізації
даного напряму економічного аналізу важливим є обрання класифікації
нематеріальних активів, яка буде покладена в його основу, оскільки саме
стосовно виділених на основі класифікації об’єктів буде визначатись їх місце в
загальній структурі нематеріальних активів підприємства.
В переважній більшості випадків для аналізу структури нематеріальних
активів використовується їх класифікація в розрізі груп, визначених п. 5
П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17], що також була реалізована в п. І. ф. № 5
Примітки до річної фінансової звітності. На нашу думку, враховуючи
запропоновані нами зміни до удосконалення плану рахунків щодо обліку
нематеріальних активів (див. п. 2.2), для проведення аналізу структури
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нематеріальних активів слід використовувати наступну фасетну класифікацію
(табл. 3.2).
Таблиця 3.2.
Фасетна класифікація нематеріальних активів
для проведення аналізу їх структури
Нематеріальні активи
За строками
За відповідністю
За видами об’єктів
використання
кваліфікаційним
(Ф 2)
(Ф 1)
вимогам (Ф 3)
Необоротні
Права
користування Права
на
об’єкти
природними ресурсами
промислової власності,
Оборотні
Права
користування що не відповідають
кваліфікаційним
майном
Права
на
комерційні вимогам
позначення
Права
на
об’єкти Права
на
об’єкти
промислової власності
інтелектуальної
як
Авторське
право
та власності,
кваліфікаційні активи
суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Джерело: розроблено автором.

Х
(Ф n)
Х1
Х2
…
…

Хn

Запропонована класифікація (табл. 3.2) в залежності від наявних потреб
користувачів обліково-аналітичної інформації про нематеріальні активи
підприємства може бути також доповнена й іншими фасетами, наприклад, в
розрізі наявності нематеріальних активів в різних структурних підрозділах
підприємства, в залежності від матеріально відповідальних осіб, в залежності
від приналежності до різних потоків створення цінності тощо. Наприклад,
В.С. Шелест [145, с. 264-265] пропонує проводити економічний аналіз в розрізі
охоронних документів на права інтелектуальної власності, виділяючи таким
чином в окремий вид досліджень аналіз патентного портфелю нематеріальних
активів підприємства.
Аналіз структури нематеріальних активів слід проводити в розрізі кожної з
виділених фасет та одночасно у співвідношенні з іншими фасетами. Зокрема, в
доповнення для кожної з виділених видів фасет може бути проведено аналіз в
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залежності від строків корисного використання нематеріальних активів, що
дозволить своєчасно відреагувати на необхідність перереєстрації охоронних
документів на нематеріальні активи або на придбання нових нематеріальних
активів для забезпечення безперервності діяльності підприємства, також всі
нематеріальні активи підприємства можуть бути класифіковані на дві групи: як
власні та одержані зі сторони. Для безперешкодного проведення таких
розрахунків на підприємстві повинна бути сформована система аналітичного
обліку в розрізі виділених класифікаційних фасет, що дозволить без зайвих
розрахунків та розподілів одержувати точні значення фасет (х1, х2, … хn).
На основі виділених структурних елементів нематеріальних активів
підприємства можуть розраховуватись інші види показників. Наприклад,
О.М. Сорокіна та А.А. Фадєєва [146, с. 147-148] пропонують розраховувати
коефіцієнт співвідношення власних та залучених зі сторони нематеріальних
активів, який характеризує здатність підприємства одержувати економічні
вигоди від їх використання та характеризує його інноваційну активність. Якщо
значення даного показника є більшим а одиницю, це означає, що більшість
потреб підприємства задовольняються власними нематеріальними активами та
існує можливість щодо одержання економічних вигід шляхом їх передачі в
користування. Якщо ж одержане значення менше одиниці, це свідчить про
нестачу

власних

нематеріальних

активів

для

забезпечення

конкурентоспроможності підприємства, характеризуючи низьку інноваційну
активність дослідницьких підрозділів, що в цілому негативно впливає на
ринкову вартість підприємства.
3. Аналіз динаміки нематеріальних активів передбачає вивчення змін
вартості нематеріальних активів підприємства в часі (на початок та на кінець
звітного періоду або за декілька звітних періодів) з урахуванням операцій щодо
їх надходження та вибуття на основі використання різних видів структурних
класифікацій.
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В табл. 3.3 наведено результати розрахунку темпів зростання обсягу
нематеріальних

активів

найбільших

інноваційно-містких

підприємств

Євросоюзу, які дозволяють встановити загальні тенденції нарощення їх
інтелектуально-інноваційної потужності.
Таблиця 3.3.
Динаміка використання нематеріальних активів
в діяльності інноваційно-містких підприємств Євросоюзу
№
з/п

Назва підприємства

Темпи зростання обсягу нематеріальних активів
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
рр.
рр.
рр.
рр.

“Volkswagen
Aktiengesellschaft”
2,67
1,00
1,01
2. “Daimler AG”
1,08
1,06
1,00
3. “Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft”
0,99
1,19
1,05
4. “Siemens Aktiengesellschaft”
1,08
1,06
0,97
5. “Basf SE”
1,02
1,01
1,05
6. “Audi Aktiengesellschaft”
1,60
1,16
1,13
7
“Bayer Aktiengesellschaft”
0,96
1,00
1,65
8
“Glaxosmithkline PLC”
1,26
0,93
0,96
9
“Thyssenkrupp AG”
1,03
0,98
1,03
10 “Continental Aktiengesellschaft”
0,93
0,93
1,02
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації
1.

1,02
1,07
1,13
1,40
0,97
1,09
1,01
1,92
1,05
1,28
“Amadeus –

Bureau van Dijk”.

Проведений аналіз (табл. 3.3) дозволяє констатувати, що на сьогодні вже
чітко не прослідковується тенденція, яка проявлялась протягом 1990-2000-х
років

щодо

постійного

зростання

обсягів

нематеріальних

активів

на

інноваційно-містких підприємствах. Передусім, це пов’язано з тим, що в
умовах глобалізації економіки важливим є не лише нарощення обсягів наявних
у

підприємства

нематеріальних

активів

–

його

нематеріальних

капіталовкладень, а ефективність його інтелектуально-інноваційної діяльності,
тобто здатність створювати економічну додану вартість, що проявляється в
здатності забезпечувати найбільш повне та ефективне використання наявної
інтелектуальної власності, персоналу, взаємозв’язків з клієнтами, стратегічних
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альянсів та мережевих взаємодій тощо. Як відмічають з цього приводу С. Рід та
Х.-Д. Шойерман, визначальною відмінною рисою інтелектуальної економіки,
що визначається нематеріальними активами, є те, що вхід та вихід, інвестиції та
результати вже не пов’язані між собою, іншими словами, між входом (затрати,
інвестиції) і виходом (продажна ціна, дохід, прибуток) вже немає значної
кореляції [147, с. 312]. Дана властивість нематеріальних активів (відсутність
прямого зв’язку понесених затрат із вартістю нематеріальних активів) є
визначальною відмінністю нематеріальних активів у порівнянні з іншими
необоротними активами підприємства, що має обов’язково враховуватись
користувачами обліково-аналітичної інформації при прийнятті рішень.
Для аналізу поглибленої динаміки нематеріальних активів вчені також
пропонують використовувати ряд коефіцієнтів, які розраховуються на основі
даних про їх наявність, надходження та вибуття за звітний період: 1) коефіцієнт
надходження (розраховується як співвідношення вартості нематеріальних
активів, що надійшли, до їх первісної вартості на кінець цього ж періоду);
2) коефіцієнт

вибуття

(розраховується

як

співвідношення

вартості

нематеріальних активів, що вибули, до їх первісної вартості на початок цього ж
періоду); 3) коефіцієнт компенсації вибуття (розраховується як співвідношення
вартості нематеріальних активів, що надійшли, до первісної вартості
нематеріальних активів, що вибули); 4) коефіцієнт приросту (розраховується як
співвідношення вартості нематеріальних активів, що надійшли, до їх вартості
на початок періоду). При використанні даних коефіцієнтів суб’єктами вартісноорієнтованого управління також слід враховувати, що рішення щодо оцінки
наявних на підприємстві нематеріальних активів за справедливою вартістю (яка
зазвичай є вищою ніж їх затратна оцінка на основі застосування затратного
підходу) приймається керівництвом підприємства, що можна розглядати один із
легальних засобів маніпулювання їх значеннями.
4. Аналіз

забезпеченості

нематеріальними

активами

передбачає

необхідність встановлення рівня їх потреби на підприємстві. Оскільки
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нематеріальні активи можуть бути задіяні в функціонуванні різних бізнеспроцесів підприємства або одночасно використовуватись в декількох бізнеспроцесах, то аналіз забезпечення ними слід проводити з врахуванням
організаційної структури підприємства.
За

аналогією

з

необоротними

активами,

рівень

забезпеченості

підприємства нематеріальними активами більшість дослідників, наприклад,
О.В. Романенко [148, с. 22], Н.О. Старкова та М.В. Махов [149], пропонують
визначати на основі врахування значення показника обсягу нематеріальних
активів та обсягів витрат, які підприємство понесло на дослідження та
розробки, що відображаються в фінансовій звітності підприємств-конкурентів.
За умови перевищення значень даних показників у підприємства-конкурента
слід також забезпечити їх досягнення на самому підприємстві.
При цьому дослідники зовсім не враховують, що даний підхід повністю
суперечить сутності нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку
та не враховує особливості існуючої методики їх бухгалтерського відображення
згідно національних П(С)БО та МСБО, внаслідок чого він не може
застосовуватись в практичній діяльності підприємств.
По-перше, значна кількість нематеріальних активів, що створюють
підприємству конкурентні переваги на ринку, є унікальними результатами
творчої (інтелектуальної) діяльності, тому забезпечити себе такими активами,
якими володіють конкуренти, повністю неможливо або зробити це досить
важко в умовах сучасного конкурентного середовища. При здійсненні
еквівалентних вкладень в витрати на дослідження та розробки відсутні гарантії
щодо одержання на виході інтелектуального продукту, який може бути
зареєстрований

у

вигляді

інтелектуальної

власності

підприємства.

Це

обґрунтовується існуванням високих ризиків при здійсненні інвестицій в
інноваційні

та

науково-дослідницькі

проекти.

Таким

чином,

оскільки

нематеріальні активи виражаються і оцінюються не витратами, понесеними на
їх створення і відображеними в системі обліку, а визначальною їх
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характеристикою є здатність приносити підприємству економічні вигоди, тому
рішення щодо необхідності забезпечення нематеріальними активами повинні
мати стратегічний характер і мають бути спрямовані на досягнення конкретних
конкурентних переваг за їх допомогою, а не лише досягнення необхідно
вартості нематеріальних активів в структурі балансу підприємства.
Вищенаведену нашу позицію підтверджують Р. Каплан та Д. Нортон, на
думку яких нематеріальні активи не можуть і не повинні вимірюватись таким
показником, як сума витрачених на їх розвиток грошей, як і незалежними
параметрами, що описують їх цінність. Цінність нематеріальних активів
визначається їх відповідністю стратегічним пріоритетам підприємства, але не
обсягами грошових коштів, витрачених на їх створення, чи тим, скільки вони
коштують самі по собі [139, с. 227].
По-друге, згідно чинного порядку облікової оцінки нематеріальних
активів, вони можуть відображатись в звітності за первісною або за
переоціненою вартістю (на основі справедливої оцінки), вибір між якими
здійснюється шляхом застосування професійного судження бухгалтера. Також
фінансова звітність не надає можливість встановити вартість окремого
нематеріального

активу,

а

лише

дозволяє

визначити

вартість

всіх

нематеріальних активів в розрізі груп, що наводяться в Примітках до
фінансової звітності. Окрім цього, значна кількість нематеріальних ресурсів
(внутрішньостворені торговельні марки, інвестиції в людський капітал тощо),
що створюють підприємству конкурентні переваги на ринку, взагалі не
визнаються активами, а відображаються в системі обліку як витрати звітного
періоду. Внаслідок цього вартість нематеріальних активів, що відображається в
фінансовій звітності, не можна враховувати в якості точного орієнтира для
формування

політики

щодо

зміцнення

або

розширення

портфеля

нематеріальних активів підприємства.
Аналіз забезпеченості нематеріальними активами слід проводити лише
після здійснення аудиту інтелектуального капіталу підприємства, однією з
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цілей якого є встановлення потреби в створенні або придбанні додаткових
нематеріальних активів, які забезпечують зростання прибутку підприємства. В
ході аудиту доречно встановити індекси значень параметрів кожного
нематеріального активу з позиції підприємства в результаті порівняння яких з
його стратегічними цілями мають бути визначені подальші напрями розвитку
портфеля нематеріальних активів підприємства (створення, придбання нових
або покращання чи оновлення існуючих нематеріальних активів).
5. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів є одним із
найважливіших напрямів їх аналізу, оскільки віддачу нематеріальних активів
одночасно слід розглядати як фактор генерування прибутку та вартості
підприємства, а також як фактор, що впливає на облікову оцінку самих
нематеріальних активів.
В умовах формування постіндустріальної економіки, потребує перебудови
загальна система управління ефективністю діяльності підприємства, що
пов’язано з поступовим переходом від формування ланцюжків вартості до
управління нематеріальними активами в їх широкому розумінні. Основною
передумовою такого переходу є збільшення частки нематеріальних активів
загальній структурі активів підприємств у ХХІ-му столітті у порівнянні з ХХ-м
століттям, а також той факт, що невідображені в бухгалтерському балансі
нематеріальні фактори створення вартості в багатьох випадках мають з позиції
системи управління більш важливе значення ніж ті нематеріальні активи, що
вже відображаються в бухгалтерському обліку.
Придбання або створення нематеріальних активів на підприємстві та
включення їх в господарську діяльність передусім спрямоване на одержання
економічного ефекту від їх використання, що проявляється шляхом зменшення
затрат на виробництво продукції, товарів, робіт або послуг або шляхом
збільшення обсягів їх реалізації. На сьогодні дослідниками пропонується
значна кількість підходів до оцінки ефективності використання нематеріальних
активів, що обґрунтовується існуванням значної кількості їх видів, різними

166

напрямами їх використання на підприємстві, різним ступенем залучення до
господарського обігу, існуванням відмінностей у призначенні тощо. При цьому
дослідники застосовують значну кількість баз, на основі яких проводить
розрахунок показників: чистий прибуток; дохід від реалізації; дохід від
використання нематеріальних активів; обсяг реалізації продукції; економічний
ефект

від

використання

нематеріального

активу;

ринкова

вартість

підприємства.
Найбільш

поширеним

показником

для

оцінки

ефективності

нематеріальних активів, що на сьогодні використовується вітчизняними
вченими,

є

доходність

(рентабельність)

нематеріальних

активів,

який

розраховується як співвідношення прибутку (доходу від реалізації) за звітний
період до вартості нематеріальних активів на кінець звітного періоду. При
прийнятті

рішень

щодо

управління

нематеріальними

активами

слід

порівнювати темпи зростання даного показника з темпами зростання витрат на
нематеріальний капітал підприємства. У випадку перевищення першого
показника над другим можна говорити про наявність позитивного ефекту від
використання нематеріальних активів на підприємстві.
Провівши розрахунок доходності нематеріальних активів показника для
20- ти вітчизняних підприємств з великою кількістю працівників за 20112015 рр. (Додаток П, Додаток Р), можна констатувати, що на основі
використання даного показника досить важко виділити якусь загальну
тенденцію,

що

характеризує

ефективність

інтелектуально-інноваційної

діяльності підприємства, оскільки цей показник має значну кількість недоліків:
 показник вартості нематеріальних активів на кінець звітного періоду не
відображає повною мірою всі понесені підприємством витрати на створення
нових

нематеріальних

активів

та

на

збільшення

вартості

існуючих

нематеріальних активів;
 показник вартості нематеріальних активів на кінець звітного періоду не
дозволяє визначити, чи це був приріст за рахунок створення / придбання нових
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нематеріальних активів або за рахунок проведення переоцінки вартості
існуючих активів на основі використання справедливої вартості;
 прибуток підприємства (як і дохід від реалізації) є узагальнюючим
показником, який не дозволяє відокремити вплив ефективного використання
інших активів підприємства, а також не відображає структурні особливості
застосування нематеріальних активів на підприємстві, тому його зміни не
повною мірою корелюють з вартістю нематеріальних активів;
 в умовах одержання підприємством збитку, значення даного показника
втрачає будь-який економічний зміст навіть за умови, що використання
нематеріальних активів на підприємстві відбувалось ефективно.
Як

наслідок,

удосконалення

дослідниками

показника,

що

пропонуються
може

різноманітні

використовуватись

для

варіанти
оцінки

ефективності використання нематеріальних активів. Так, І.В. Райковська [143,
с. 12] запропонувала удосконалену методику поточного аналізу нематеріальних
активів (Додаток С), яка передбачає використання розширеного показника
вартості нематеріальних активів – їх середньорічної вартості при розрахунку
віддачі нематеріальних активів та застосування відокремленого підходу до
діючих та недіючих нематеріальних активів при розрахунку доходності
нематеріальних активів. Хоча запропонований автором підхід частково вирішує
проблеми ідентифікації задіяних при розрахунку показників ефективності
нематеріальних активів, однак не дозволяє в цілому подолати існуючі проблеми
як щодо нематеріальних активів, так і щодо показників прибутку та чистого
доходу, які використовуються для визначення рівня ефективності.
Для подолання проблеми “адресності прибутку (доходу)”, при розрахунку
показників ефективності використання нематеріальних активів підприємства,
окремі дослідники пропонують використовувати показники доходності, що
безпосередньо стосуються використовуваного нематеріального активу. Це
може бути безпосередній дохід від передачі у використання даного
нематеріального активу (оренда) чи одержані роялті або паушальні платежі в
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результаті продажу ліцензій на використання даного нематеріального активу, а
також може бути дохід, опосередковано одержаний в результаті використання
даного нематеріального активу. Так, Т.В. Польова та М.М. Дубовець [150, с. 94]
запропонували розраховувати доходність нематеріальних активів на основі
використання показника чистого доходу від реалізації продукції, виготовленої з
використанням нематеріальних активів за період. Ю.В. Чуб [151, с. 27]
пропонує застосовувати подібний підхід, що передбачає використання
прибутку,

отриманого

від

використання

нематеріальних

активів,

що

безпосередньо впливає на результати діяльності підприємства. Однак,
незважаючи на дієвість подібних методик для окремих підприємств, на
більшості підприємствах, що використовують нематеріальні активи, вона не
може бути безперешкодно запроваджена, оскільки для значної кількості
нематеріальних активів досить важко виокремити ті види продукції, які
виготовляються за її допомогою. До того ж, значна кількість нематеріальних
активів напряму не стосується жодного з видів продукції, що виготовляється
підприємством, або навпаки, одночасно використовується для виготовлення
декількох видів продукції. Тому для застосування даної методики аналізу
ефективності використання нематеріальних активів необхідно розробити дієву
систему розподілу доходів від реалізації продукції у відповідності до наявних
на підприємстві нематеріальних активів.
Окремі дослідники пропонують для оцінки ефективності використання
нематеріальних активів аналізувати наслідки їх застосування в господарській
діяльності підприємств, які піддаються вартісному вимірюванню. Так,
Т.М. Банасько

[152,

с.

10]

пропонує

при

впровадженні

програмного

забезпечення в господарську діяльність підприємств в якості доходів,
одержаних від його використання, враховувати суму зекономлених витрат, що
виникає в результаті скорочення персоналу (різниця в фондах оплати праці до і
після початку використання нематеріальних активів). Незважаючи на свою
дієвість в контексті програмного забезпечення підприємства, даний підхід
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досить складно застосувати до тих видів нематеріальних активів, основним
призначенням яких є не лише реінжиніринг існуючих бізнес-процесів
підприємства, а розробка нових видів продукції, збільшення обсягів реалізації
продукції тощо, які можуть бути покладені в основу створення нових бізнеспроцесів підприємства.
Окремі дослідники також пропонують проводити поглиблений аналіз
ефективності

використання

нематеріальних

активів,

який

передбачає

включення додаткових факторів, які впливають на загальні результати
діяльності, наприклад, виручки від реалізації. Так, за підходом Н.А. Тюлєнєвої
[153, с. 120] показник доходності нематеріальних активів розраховується як
добуток рентабельності продаж та оборотності нематеріальних активів.
Відповідно, рентабельність може бути підвищена шляхом збільшення рівня їх
оборотності та підвищення рентабельності продаж продукції. В той же час,
запропонований порядок розрахунку також не дозволяє усунути визначені
вище недоліки, оскільки також базується на логіці, яка застосовується для
аналізу необоротних нематеріальних активів підприємства.
На нашу думку, єдиним шляхом вирішення проблеми оцінки ефективності
використання нематеріальних активів підприємства є застосування іншої
порівняльної бази, аніж прибуток або доходи підприємства. Це обґрунтовується
тим, що чинна облікова система та її основні методичні інструменти (історична
оцінка, адитивний порядок формування вартості, амортизація) були розроблені
для формування інформації про матеріальні активи підприємств індустріальної
епохи,

а

тому

показники,

що

характеризують

результати

діяльності

підприємства, повною мірою не відображають роль нематеріальних активів, які
останні відіграють в процесі його функціонування. Однак, окрім внутрішніх
показників,

що

характеризують

результати

діяльності

підприємства

і

формуються обліковою системою, також є зовнішні показники, зокрема,
вартість підприємства, що формується на ринку капіталу, яка враховує роль
всього інтелектуального капіталу підприємства (який не відображається
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повною мірою в бухгалтерському обліку), що на сьогодні розглядається як один
з факторів створення вартості і є гарантією одержання підприємством
майбутніх економічних вигід. Дану тезу підтверджують Д. Волков та
Т. Гараніна [116, с. 72], які відмічають, що на відміну від чинної облікової
моделі, нематеріальні активи в широкому розумінні відіграють найважливішу
роль в формуванні вартості підприємства. Тому в умовах формування
постіндустріальної економіки ринкова вартість має використовуватись для
розрахунку ефективності використання нематеріальних активів підприємства.
Дану позицію також підтримує О.В. Романенко [148, с. 22], яка зазначає, що
аналіз впливу нематеріальних активів на вартість підприємства є одним із
перспективних напрямів розвитку методики їх використання на підприємстві.
6. Аналіз

нематеріальних

активів в контексті залучених

ресурсів

передбачає розрахунок рівня наявних нематеріальних активів підприємства на
одиницю

залученого

капіталу.

На

думку

проф.

С.А. Кузубова

та

О.В. Михайлова, розрахунок даного показника дозволить вирішити задачу
придатності фінансової звітності компаній для прийняття обґрунтованих
інвестиційних та управлінських рішень і ролі нематеріальних активів в цьому
процесі [19, с. 23].
Розгляд співвідношення обсягу наявних нематеріальних активів до рівня
залучених ресурсів відображає результати політики підприємства стосовно
додатково залучених ресурсів на реалізацію інтелектуально-інноваційної
діяльності. Чим більшим є значення такого показника, тим більшу частку від
залучених

ресурсів

підприємство

спрямовує

на

формування

його

інтелектуального капіталу, що є позитивним сигналом для інвесторів щодо
майбутніх перспектив зростання його ринкової вартості.
В табл. 3.3 наведені результати розрахунку даного показника для
вітчизняних

ІТ-підприємств,

які

є

лідерами

в

сфері

комп’ютерного

програмування, консультування та інших подібних послуг (NACE Code 6201,
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6202), діяльність яких пов’язана із використанням нематеріальних активів
(табл. 3.4).
Для розрахунку даного показника було використано дані фінансової
звітності даних підприємств, наведених в Додатку Т.
Таблиця 3.4.
Значення показника наявних нематеріальних активів підприємства на
одиницю залученого капіталу для вітчизняних ІТ-підприємств за
2011-2015 рр., %
№ з/п
1
2
3

Назва підприємства
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
“Globallodzhik Ukraina”
4,48
5,52
10,99
59,42
98,22
“Infopuls Ukraina”
0,00
4,67
29,55
7,83
4,94
“Sitroniks
Telekom
Solyushns Ukraina”
0,01
0,02
0,00
0,00
0,54
4
“SAP Ukraina”
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
“Lyuksoft Ukraina”
7,61
0,91
0,18
5,49
4,61
6
“3SHEYP Ukraina”
15,99
6,77
7,49
1,04
1,02
7
“LEVI9 Ukraina”
0,71
13,87
27,17
8,66
26,94
*
8
“Sapran Ukraina”
0,00
в.д.
в.д.
0,11
0,20
9
“Audateks Ukraina”
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
10
“Yunisender Ukraina”
в.д.
в.д.
0,00
0,00
0,70
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –

Bureau van Dijk”.

В результаті проведеного розрахунку показника наявних нематеріальних
активів підприємства на одиницю залученого капіталу для вітчизняних ІТпідприємств за 2011-2015 рр. (табл. 3.4) встановлено, що найбільше значення
даного показника за останній досліджуваний рік має “Globallodzhik Ukraina” –
98,22, що свідчить про найбільш ефективне використання залучених ресурсів в
напрямі

розвитку

нематеріального

капіталу

підприємства,

що

також

підтверджується постійною позитивною динамікою даного показника за
досліджуваний період.
При розрахунку даного показника також слід враховувати, що вітчизняні
ІТ-підприємства, які є дочірніми філіями великих зарубіжних компаній,
*

За даний звітний період відсутні дані, необхідні для розрахунку даного показника
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зазвичай взагалі не мають власних нематеріальних активів, оскільки всі вони
реєструються в материнській компанії. Як наслідок, для таких підприємств
значення показника наявних нематеріальних активів підприємства на одиницю
залученого капіталу буде досить малим, про що свідчать також проведені
результати розрахунку по підприємству “SAP Ukraina”, де його значення
прямує до 0.
Одним із перспективних напрямів розвитку аналізу нематеріальних активів
в

контексті

залучених

ресурсів

є

розрахунок

показника

створених

нематеріальних активів за рахунок використання спеціально залучених
фінансових ресурсів. На відміну від показника наявних нематеріальних активів
підприємства на одиницю залученого капіталу, він відображатиме ефективність
інноваційної діяльності підприємства, що здійснюється за рахунок цільових
запозичень.
7. Аналіз використання нематеріальних ресурсів підприємства. Окрім
обґрунтованих вище напрямів здійснення економічного аналізу нематеріальних
активів, які традиційно виділяються вітчизняними науковцями, окремі
дослідники пропонують розширити даний перелік, доповнивши його новими
напрямами, які враховують особливості нематеріальних активів як об’єкта
бухгалтерського обліку та враховуючи існуючі пропозиції до запровадження в
облікову систему поняття нематеріальних активів в їх широкому розумінні.
Нематеріальні активи в широкому розумінні – це всі нематеріальні ресурси
підприємства, частина з яких відповідає критеріям визнання активами і вже
відображається в системі бухгалтерського обліку, а інша частина не відповідає
таким критеріям, тому відображається у складі витрат підприємства.
Колектив авторів під керівництвом Т.Г. Садовської [154, с. 247],
розподіляючи всі нематеріальні активи на ідентифіковані та неідентифіковані,
фактично обґрунтовує необхідність проведення аналізу всіх наявних на
підприємстві нематеріальних ресурсів, а не лише активів. При аналізі
неідентифікованих активів пропонується проводити аналіз впливу ділової
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репутації та організаційних витрат на результати діяльності підприємства.
Обрання лише двох вищенаведених складових нематеріальних ресурсів як
об’єкту аналізу обґрунтовується історичними особливостями їх облікового
відображення, зокрема, раніше дані об’єкти в окремих зарубіжних країнах та в
Росії визнавались як нематеріальні активи, однак на сьогодні вони визнаються
витратами звітного періоду.
Такий підхід, що базується на теорії інтелектуального капіталу, передбачає
при розробці системи аналітичної підтримки управління нематеріальними
активами використання не лише облікової інформації, що надається системою
фінансового обліку, а також і врахування нефінансових характеристик
нематеріальних ресурсів підприємства, які можуть відображатись у внутрішній
управлінській або інтегрованій звітності підприємства. Основною метою такого
підходу є зменшення інформаційної асиметрії між менеджментом, акціонерами
та інвесторами щодо нематеріальних факторів створення вартості. Наприклад,
К.О. Анохіна

пропонує

доповнити

традиційні

аналітичні

показники

використання нематеріальних активів на підприємстві трьома групами
індикаторів

розвитку

нематеріальних

ресурсів:

1) Які

пов’язані

з

комунікаційними відносинами; 2) Які пов’язані з людським капіталом; 3) Які
пов’язані з репутацією [155, с. 76-77]. Т. Коупленд, Т. Коллер та Дж. Муррін
[49, с. 69] виділяють значну кількість індикаторів нематеріальних ресурсів в
розрізі наступних груп: відносини стейкхолдерів; людські ресурси; фізична
інфраструктура; культура; практики і процедури; інтелектуальна власність.
Колектив авторів під керівництвом А.І. Агєєва пропонує виокремлювати
наступні показники у складі інтегрованої звітності підприємства, що
характеризують використання інтелектуального капіталу: динаміка, структура і
величина витрат на інтелектуальний капітал; кількісна оцінка об’єктів
інтелектуальної власності, що належать компанії; питома вага нематеріальних
активів у вартості всіх активів; величина нематеріальних активів; величина
інвестицій на інтелектуальний капітал, зокрема на інновації; витрати на
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науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на придбання нових
технологій, на дослідження і розробки, виконані сторонніми організаціями;
частка співробітників науково-дослідних підрозділів в середній чисельності
персоналу; питома вага інноваційного виробництва в виручці [156, с. 149].
Набір подібних показників також було запропоновано нами при розробці звіту
про інтелектуальний капітал підприємства (див. табл. 2.4).
Виділення нефінансових показників, що характеризують нематеріальні
активи підприємства, є закономірною тенденцією розвитку бухгалтерського
обліку, що також підтверджується виникненням тренду серед зарубіжних та
вітчизняних підприємств щодо додаткового розкриття подібної інформації в
інтегрованій звітності. На сьогодні досить складно визначити загальну кількість
підприємств, які складають інтегровану звітність, оскільки вона розкриваються
на розсуд менеджменту і відсутні вимоги в більшості країн світу (окрім
Південної Африки) щодо її обов’язкового оприлюднення для лістингу на
фондових біржах. В той же час, існують окремі організації, на інформаційних
сайтах яких наводяться інтегровані звіти, які були подані компаніями з різних
країн світу. Так, в базі даних Ради з інтегрованої звітності (<IR> Examples
Database) [157] розміщено 524 інтегрованих звіти, а на інформаційному ресурсі
“Corporate Register” [158], що є глобальною базою звітів з корпоративної
відповідальності, представлено 94,483 звіти 15,580 підприємств.
Також слід враховувати, що такі показники характеризують використання
окремих типів або видів нематеріальних ресурсів підприємства, тому для їх
використання на підприємстві повинні бути розроблені і впровадженні
відповідні моделі управління окремими типами або видами нематеріальних
активів.

Внаслідок

розраховуються

на

того,
основі

що

показники

фінансової

та

нематеріальних
нефінансової

ресурсів
інформації

управлінського обліку, досить складно розробити єдиний інтегральний
показник, який би дозволяв сформувати загальне уявлення про використання
нематеріальних ресурсів на підприємстві. Як наслідок, на сьогодні серед вчених
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набули

використання

непрямі методи оцінки нематеріальних ресурсів

підприємства, які дозволяють визначити ефективність їх застосування на
підприємстві без розрахунку їх внутрішньої вартості, однак із використанням
показника ринкової вартості підприємства.
Одним із найбільш поширених серед таких показників є коефіцієнт Тобіна
(Tobin’s Q), що розраховується як відношення ринкової капіталізації
підприємства

(ринкової

(відновлювальної

вартості)

вартості

до

активів

загальної

вартості

підприємства).

його

Даний

активів
показник

застосовується для сукупної оцінки нематеріальних ресурсів підприємства, чим
вищим є його значення, тим більшою є ймовірність зростання ринкової вартості
підприємства в майбутньому, що обґрунтовується пріоритетною роллю
нематеріальних

активів

в

створенні

вартості

підприємства

в

умовах

постіндустріальної економіки. Якщо значення коефіцієнту Тобіна є більшим за
1, то підприємство ефективно використовує наявні в нього нематеріальні
ресурси, а якщо менше за 1, то його матеріальні і нематеріальні активи є значно
переоціненими або наявні нематеріальні ресурси є морально зношеними чи
повною мірою не залучені в господарську діяльність підприємства. В табл. 3.5
наведені значення коефіцієнта Тобіна для окремих вітчизняних підприємств за
2011-2015 рр., які мають лістинг на фондових біржах.
За результатами проведеного аналізу (табл. 3.5) можна встановити, що у
ПАТ “Sun Inbev Ukraine” протягом 2011-2015 рр. значення коефіцієнта Тобіна
завжди є більшим за 1, що свідчить про ефективність використання його
нематеріальних ресурсів, зокрема, про те, що такі ресурси забезпечують приріст
його ринковою вартості. У ПАТ “Carlsberg Ukraine” за досліджуваний період
(2012-2015 рр.) значення коефіцієнта Тобіна завжди є меншим за 1, що свідчить
або про неефективне використання наявних у нього нематеріальних ресурсів,
або про недооцінку даного підприємства ринком. Таким чином, застосовуючи
даний коефіцієнт можна спрогнозувати подальший розвиток нематеріальних
ресурсів підприємства та скоригувати власну політику щодо управління ними.
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Основними перевагами його застосування є зручність і простота
розрахунку,

відсутність

потреби

пошуку

додаткових

даних,

що

не

відображаються в бухгалтерській звітності або не представлені на фондовому
ринку. Даний коефіцієнт також може використовуватись для проведення
порівняльного аналізу використання інтелектуального капіталу підприємствами
різних країн світу, що свідчитиме про загальний рівень інтелектуалізації
національної економіки.
Таблиця 3.5.
Значення коефіцієнта Тобіна для вітчизняних підприємств, акції яких
розміщені на фондових ринках за 2011-2015 рр.
№
з/п
1

Назва підприємства

2011 р.
1,96

Значення коефіцієнта Тобіна
2012 р.
2013 р.
2014 р.
1,14
1,54
3,75

2015 р.
3,90

“Sun Inbev Ukraine”
Public JSC AT
2 “Carlsberg
Ukraine”
0,67
0,05
0,15
0,88
Public JSC AT
3 “Bel Shostka Ukraina”
2,67
1,10
0,50
1,89
1,66
PUBLICHNE AO
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –

Bureau van Dijk”.

Основним недоліком коефіцієнту Тобіна є неможливість врахування
впливу інших факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають
на ринкову капіталізацію підприємства. В той же час, виходячи з положень
МСФЗ 13 “Оцінка справедливої вартості” котирування на активних ринках по
активах і зобов’язаннях [95], займає перше місце в ієрархії джерел здійснення
справедливої оцінки, яка на сьогодні вважається міжнародними професійними
обліковими організаціями найбільш об’єктивним інструментом облікової
оцінки.
Проведене дослідження поглядів дослідників дозволило встановити, що на
сьогодні вченими виділяється значна кількість напрямів економічного аналізу
нематеріальних активів (рис. 3.1).
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Напрями економічного аналізу нематеріальних активів
Аналіз обсягів нематеріальних активів
Аналіз структури нематеріальних активів
Аналіз динаміки нематеріальних активів
Аналіз забезпеченості нематеріальними активами
Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
Аналіз нематеріальних активів в контексті залучених ресурсів
Аналіз використання нематеріальних ресурсів підприємства

Рис. 3.1. Напрями економічного аналізу нематеріальних активів
Джерело: розроблено автором.

На основі проведеного аналізу виділених напрямів (рис. 3.1) встановлено,
що при їх реалізації значна кількість дослідників не враховують специфічних
властивостей

нематеріальних

активів,

дублюючі

існуючі

методики

економічного аналізу щодо необоротних активів підприємства. Існування такої
ситуації призводить до того, що менеджмент підприємства не може ефективно
управляти всіма аспектами процесу створення вартості, оскільки в умовах
постіндустріальної економіки визначальним фактором створення акціонерної
вартості виступають нематеріальні активи. З метою вирішення даної проблеми
було уточнено шляхи реалізації окремих напрямів економічного аналізу
нематеріальних активів та акцентовано увагу на необхідності використання
ринкової вартості як основного результативного показника, щодо якого
необхідно проводити розрахунок ефективності нематеріальних активів на
підприємстві [159, с. 236-241].
Ще

однією

проблемою

існуючої

методики

економічного

аналізу

нематеріальних активів є породження проблеми асиметрії інформації щодо
нематеріальних факторів створення вартості. Внаслідок обмеженості визнання

178

в бухгалтерському обліку всіх нематеріальних ресурсів підприємства як
нематеріальних активів аналітичні показники, розраховані на основі фінансової
звітності не дозволяють сформувати необхідну інформаційну підтримку для
управління вартістю підприємства. За таких умов виникає явище інформаційної
асиметрії, коли менеджмент підприємства, суб’єкти ведення бухгалтерського
обліку та інші інсайдери володіють більш повною інформацією про особливості
створення вартості на підприємстві на основі використання нематеріальних
ресурсів та перспективи її зростання. Зокрема, зовнішні користувачі не
володіють аналітичної інформацією про некапіталізовані нематеріальні ресурси
та незавершені витрати на дослідження розробки нових видів продуктів,
технологій, послуг, інтелектуальної власності тощо.
Основним
нематеріальних

наслідком
ресурсів

існування
підприємства

інформаційної
є

нанесення

асиметрії
шкоди

щодо

зовнішнім

користувачам, які не мають можливості приймати рішення на основі
об’єктивної інформації про вартість підприємства. Значна частина інформації
про нематеріальні активи підприємства приховується від інвесторів до моменту
їх включення в фінансову звітність підприємства у вигляді активів. Для
вирішення цієї проблеми необхідно забезпечувати формування аналітичних
показників про нематеріальні фактори створення вартості для прийняття рішень
зовнішніми користувачами, які б розраховувались на основі використання
інформації з підсистем фінансового та управлінського обліку та подавались у
вигляді фінансових та нефінансових показників.
3.2. Розвиток методики економічного аналізу нематеріальних активів
в системі вартісно-орієнтованого управління
Управління нематеріальними активами як фактором створення вартості
підприємства є безперервним процесом, для підвищення ефективності якого
необхідно вирішити наступні завдання:
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 визначити складові нематеріальних активів, що мають найбільш вагоме
значення з позиції створення його вартості;
 запровадити

механізми

по

виявленню

нестач

та

надлишків

нематеріальних активів на підприємстві;
 визначити основних внутрішніх користувачів обліково-аналітичної
інформації про нематеріальні активи;
 розробити політику та моделі прийняття рішень на основі показників,
що характеризують використання нематеріальних активів на підприємстві;
 розробити

канали

передачі

обліково-аналітичної

інформації

про

нематеріальні фактори створення вартості зовнішнім користувачам.
Вирішення виділених завдань передбачає необхідність удосконалення
методики економічного аналізу нематеріальних активів, яка була б спрямована
на розробку системи відповідних показників та формування інформації в таких
розрізах, що сприятимуть підвищенню ефективності вартісно-орієнтованого
управління підприємством, що підтверджують в своїх дослідженнях проф.
Г. Старостенко та А. Сурженко [160, с. 184]. О.М. Сохацька та Г.Й. Островська,
[161, с. 121]. Найважливішою причиною неможливості побудови дієвої системи
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами є відсталість
чинної облікової та аналітичної системи, які повинні бути удосконаленні на
основі врахування потреб суб’єктів вартісно-орієнтованого управління.
Основною

ціллю

удосконаленої

методики

економічного

аналізу

нематеріальних активів має стати інтерпретація даних про нематеріальні
ресурси підприємства з метою формування об’єктивної думки про процес
трансформації вартості його нематеріального капіталу, що відбувається через
бізнес-процеси підприємства, в яких він використовується і забезпечує
створення вартості протягом тривалого часу. Реалізація визначеної цілі
передбачає як аналіз існуючого процесу створення вартості підприємства
шляхом використання наявних у нього нематеріальних активів із врахуванням
впливу внутрішніх та зовнішніх факторів генерування та руйнування їх
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вартості, так і проведення економічного аналізу процесу формування
майбутньої економічної вартості на основі встановлення можливих шляхів
підвищення ефективності використання наявних нематеріальних активів в
існуючих

та

нових

бізнес-процесах

з

врахуванням

зміни

факторів

фундаментальної вартості.
Проведений аналіз наукових публікацій зарубіжних (Н. Бонтіс, Д. Волков,
Т. Гараніна, Б. Лев, Б. Марр, К.О. Салліван, Т. Стюарт, Дж. Шіума та ін.) та
вітчизняних науковців (І.М. Боярко, О.Б. Мних, Я.В. Самусевич, Н.В. Овчарова,
О.М. Сохацька, І.В. Стояненко та ін.) дозволяє констатувати, що в останні роки
дослідниками

було

обґрунтовано

беззаперечність

пріоритетності

ролі

нематеріальних активів в процесі формування вартості підприємства поряд з
фінансовими

факторами,

оскільки

в

умовах

сьогодення

саме

аналіз

нематеріальних факторів дозволяє виявити шляхи досягнення фінансових
результатів діяльності підприємства. Як відмічає Н.В. Овчарова, особливої
актуальності набувають питання дослідження місця нематеріальних активів у
процесах формування ринкової вартості сучасного підприємства. Саме
нематеріальні активи забезпечують для суб‘єктів господарювання стратегічні
переваги в умовах зростаючої конкуренції в економіці та значно підвищують їх
ринкову вартість [162, с. 21], саме від ефективності інвестицій в нематеріальні
активи (бренд, репутація, персонал) багато в чому залежить успіх компанії на
ринку [163, с. 38]. Завдяки наявності й ефективному використанню
нематеріальних

активів

можна

створювати

цінність

компанії

шляхом

збільшення грошових потоків, їх прискорення та збільшення ставок за
залученими кредитами [164, с. 94]. Дану тезу також підтверджують одержані
емпіричні результати дослідження структури ринкової вартості провідних
компаній світу (див. рис. 1.1).
На сьогодні вченими виділяється значна кількість пропозицій щодо
формування підсистеми економічного аналізу нематеріальних активів як
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складової системи вартісно-орієнтованого управління підприємством, які, на
наш погляд, можна об’єднати в дві основні групи (рис. 3.2).
Суб’єкти вартісно-орієнтованого управління

Удосконалені традиційні
методики
Одиничні
Інтегральні
показники
показники

Вартісно-орієнтовані
методики
Комплексні Показники
показники
розкриття

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Фінансова інформація

Зворотний зв’язок

Аналітична інформація про нематеріальні
драйвери створення вартості

Нефінансова інформація

УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Рис. 3.2. Запропонована структура системи обліку та економічного
аналізу як джерела інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого
управління
Джерело: розроблено автором.

Запропонована

модель

(рис.

3.2)

відображає

взаємозв’язок

між

удосконаленнями чинної системи бухгалтерського обліку та економічного
аналізу в частині нематеріальних активів в напрямі підвищення ефективності
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними драйверами вартості. На
основі використання фінансової та нефінансової інформації про нематеріальні
активи підприємства

на

конкретному підприємстві може

проводитись

удосконалення існуючих методик економічного аналізу нематеріальних активів
або впроваджуватись вартісно-орієнтовані методики [165, с. 59-60]. У випадку
невідповідності аналітичної інформації про нематеріальні драйвери створення
вартості запитам суб’єктів вартісно-орієнтованого на основі механізму
зворотного зв’язку мають бути проведені часткові удосконалення або докорінна
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трансформація

існуючих

методик

збору,

формування,

обробки

та

представлення обліково-аналітичної інформації.
І. Удосконалені

традиційні

методики

економічного

аналізу

нематеріальних активів в більшості випадків передбачають змістовне
розширення нематеріальних активів до рівня нематеріальних ресурсів та
встановлення їх ролі в формуванні вартості підприємства. Основною гіпотезою
представників такого підходу є необхідність забезпечення формування
аналітичної інформації про стан та динаміку всіх нематеріальних драйверів
створення вартості підприємства. При цьому зв’язок між такими драйверами та
ринковою вартістю підприємства вважається сталою величиною, тому
непотрібним вважається необхідність встановлення рівня впливу конкретного
нематеріального драйвера на величину вартості підприємства.
У складі методик, віднесених до першої групи, можна виділити дві групи
показників, які розробляються з метою покращання ефективності вартісноорієнтованого управління нематеріальними активами.
Одиничні показники стосуються нових видів нематеріальних активів та їх
більш деталізованих складових, які виокремлюються вітчизняними вченими.
Внаслідок зміни класифікації груп нематеріальних активів в результаті таких
пропозицій, що наведена в п. 5 П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” [17], виникає
можливість для розрахунку нових видів показників. Наприклад, О.В. Вакун у
складі груп нематеріальних активів було запропоновано виділяти права на
ринкові активи та права на людські активи [166, с. 165], що дозволяє
розраховувати

нові

види

показників

в

контексті

існуючих

напрямів

економічного аналізу нематеріальних активів (наприклад, визначати частку
прав на ринкові активи у складі нематеріальних активів підприємства тощо).
Також одиничні показники розраховуються для тих видів нематеріальних
ресурсів, які не визнаються в системі бухгалтерського обліку як активи
підприємства, однак забезпечують формування його вартості. В окремих
випадках, за неможливості розрахунку фінансових показників для управління
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вартістю, розробляються нефінансові показники, оскільки згідно концепції
вартісно-орієнтованого

управління

мають

враховуватись

всі

існуючі

нематеріальні фактори, що істотно впливають на вартість і можуть піддаватись
впливу суб’єктів управління. Наприклад, Ф. Вергаувен (Vergauwen P.),
Л. Боллен (Bollen L.), та Е. Орбанс (Oirbans E.) [167, с. 1175] пропонують
розраховувати

наступні

показники,

які

характеризують

різні

складові

інтелектуального капіталу підприємства (табл. 3.6).
Таблиця 3.6.
Одиничні показники для різних видів інтелектуального капіталу
№
з/п

Вид
інтелектуального
капіталу

Порядок розрахунку

Витрати на персонал / Прибуток
Дохід від реалізації / Кількість оплачених годин роботи
Витрати на дослідження та розробки / Дохід від реалізації
Структурний
2
капітал
Інтелектуальна власність / Активи
Витрати на маркетинг / Дохід від реалізації
Клієнтський
3
Індекс Герфіндаля для бізнес-сегментів
капітал
та географічних зон
Джерело: складено на основі [167, с. 1175].
1

Людський капітал

Розробка таких одиничних показників зазвичай здійснюється за умови
запровадження на підприємстві комплексних систем управління, наприклад,
“Системи збалансованих показників” (BSC). В рамках даної системи
виділяються чотири основні перспективи (фінанси, клієнти, процеси, розвиток і
навчання), в розрізі яких здійснюється управління шляхом встановлення цілей,
показників та відповідальних осіб за їх досягнення.
Окремі показники, особливо в перспективах “Клієнти” та “Розвиток і
навчання”, стосуються нематеріальних ресурсів та можуть використовуватись в
процесі управління вартістю підприємства. Так, проф. О.М. Сохацька та
Г.Й. Островська [161, с. 121] пропонують розраховувати індекс задоволення
клієнтів та індекс споживацької вартості, що дозволяють відслідковувати
процес створення вартості підприємства. Два дані показники стосуються
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клієнтського капіталу, що є одним із найважливіших нематеріальних драйверів
створення вартості в умовах глобалізації економіки та посилення конкурентної
боротьби.

Подібної пропозиції дотримуються

й інші дослідники,

що

досліджують проблеми інтеграції концепції вартісно-орієнтованого управління
та системи збалансованих показників (Р. Каплан, Д. Нортон – ROI нового ІТдодатку, рентабельність проведених тренінгів [139, с. 225]; Д.В. Глотова –
загальна кількість клієнтів, середня виручка на клієнта, фонд навчання
[168, с. 121]; А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко – річний обсяг продаж на одного
клієнта, середній час життя клієнта, прибуток на одного співробітника,
кількість нововведень тощо [169, с. 146-147]; Г. Кокінз – показник вартості
клієнта для компанії [170, с. 211] та ін.).
Оскільки розробка одиничних показників є розвитком виділеного напряму
“Аналіз використання нематеріальних ресурсів підприємства”, такі показники
переважно стосуються невідображених в обліку нематеріальних ресурсів, що
забезпечують генерування вартості підприємства. Основною проблемою їх
застосування в системі вартісно-орієнтованого управління є їх нефінансова
природа,

що

передбачає

необхідність

їх

інтеграції

з

відповідними

управлінськими моделями та інструментами, що використовують фінансову та
нефінансову інформацію, зокрема, “Системи збалансованих показників”,
“Skandia Navigator”, “Value Explorer” та ін.
Інтегральні показники забезпечують одночасне вимірювання вартості всіх
наявних на підприємстві нематеріальних активів (інтелектуального капіталу) на
основі прямого розрахунку, тобто визначення їх вартості без співвідношення з
ринковою вартістю підприємства. Як відмічає проф. Б. Лев (Lev B.), доцільність
використання інтегральних показників в процесі управління нематеріальними
активами пов’язана з тим, що інвестора більшою мірою цікавить їх загальна
вартість, що не відображені в бухгалтерському балансі підприємства
[171, с. 304]. Однак, інтегральні показники з позиції вартісно-орієнтованого
управління виконують переважно індикативну функцію, фіксуючі загальну
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динаміку вартості нематеріальних активів підприємства, що дозволяє визначити
доцільність реалізації загальної стратегії управління ними, а не окремі аспекти
її застосування в частині всієї існуючої номенклатури нематеріальних драйверів
формування вартості.
Показник “Індекс створення вартості” (Value creation index), розроблений
Т. Стюартом, використовується для розрахунку загальної нематеріальної
вартості підприємства з врахуванням його галузевої приналежності. Він
ґрунтується на врахуванні ключових факторів створення вартості (інновації,
якість, відносини зі споживачами, управлінські здібності, альянси, технології,
вартість бренду, відносини працівників, взаємодія з зовнішнім середовищем),
що визначаються на основі використання фінансових та нефінансових
вимірників. “Індекс створення вартості” розраховується як сума балансової
вартості чистих активів підприємства та залишкового операційного доходу, що
дисконтується із використанням середньозваженої вартості капіталу. Виходячи
з порядку розрахунку даного показника, під нематеріальним капіталом
підприємства

розуміється

перевищення

доходів,

що

створюються

підприємством над балансовою вартістю його чистих активів із врахуванням
вартості капіталу, залученої для одержання такої різниці.
Подібний підхід до розрахунку вартості нематеріальних активів був
застосований І.М. Боярко та Я.В. Самусевич [164, с. 88] для визначення їх
фундаментальної цінності у 20-ти вітчизняних підприємств, акції яких
перебували в лістингу на ПФТС. В той же час, сумнівним є доцільність
застосування даного методу для вітчизняних підприємств, оскільки для
розрахунку фундаментальної цінності нематеріальних активів для окремого
підприємства недостатньо інформації з фінансової звітності, а потрібен доступ
до конфіденційної інформації. Також за результатами розрахунків І.М. Боярко
та Я.В. Самусевич, для окремих підприємств були одержані від’ємні значення
фундаментальної вартості нематеріальних активів, що не є свідченням
неефективності

управління

нематеріальними

активами

підприємства,

а
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відображає

обмеженість

даної

методики

для

формування

аналітичної

інформації для управління нематеріальними драйверами створення вартості.
Показник “Розрахована нематеріальна вартість” (Calculated Intangible
Value) передбачає розрахунок вартості нематеріального капіталу як різниці між
балансовою вартістю всіх активів підприємства (визначеної на основі
дисконтованого операційного доходу підприємств галузі) та вартістю його
матеріальних активів (визначеної на основі дисконтованого прибутку). Таким
чином, “Розрахована нематеріальна вартість” відображає надприбутки, які
одержує підприємство від наявних нематеріальних активів, у порівнянні із
середньогалузевою доходністю залученого капіталу. Виявлена різниця є
характеристикою нематеріальних активів підприємства, які створюють йому
конкурентні переваги в конкретній галузі економіки.
Ще один інтегральний показник розрахунку вартості нематеріальних
активів – “Віддача від капіталу знань” (Knowledge Capital Earnings), був
запропонований проф. Б. Левом, який передбачає необхідність порівняння
прибутку, що генерується нематеріальними активами, з дисконтованою
ставкою для таких активів. Логіка розрахунку даного показника ґрунтується на
виробничій функції, згідно якої прибутки підприємства пов’язані з активами,
що забезпечують їх одержання, а також передбачає виділення у складі активів
підприємства

трьох

основних

видів

–

матеріальних,

фінансових

та

нематеріальних. Прибуток від використання нематеріальних активів за даною
моделлю слід розраховувати за залишковим принципом – шляхом віднімання
від загального прибутку підприємства нормального прибутку від використання
фінансових активів та матеріальних активів. Значення нормального прибутку
мають розраховуватись на основі використання галузевих даних підприємств.
Значення дисконтованої ставки нематеріальних активів Б. Лев пропонує
використовувати на рівні 10,5%, що було одержано в результаті емпіричних
досліджень американських компаній.
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Окрім розглянутих вище інтегральних показників, існує ще ряд подібних
моделей, розроблених зарубіжними дослідниками, що дозволяють розрахувати
вартість нематеріальних активів, які забезпечують генерування вартості
підприємства (“Індекс капіталу знань” (Knowledge Capital Index) П. Страссмана,
“Рівняння

капіталу

знань”

(Knowledge

Capital

Equation)

Б. Лівсона,

“Інтелектуальний коефіцієнт доданої вартості” (Value Added Intellectual
Coefficient) А. Пуліча та ін.). Основними перевагами застосування таких
інтегральних показників в системі вартісно-орієнтованого управління є їх
прогнозна здатність, орієнтованість на використання внутрішніх джерел
інформації для розрахунку (облікової інформації), базування на концепції
інтелектуального капіталу. Основними недоліками, які перешкоджають їх
широкому та універсальному застосуванню, є необхідність використання
внутрішньої інформації, що не відображається в фінансовій звітності
підприємства,

галузева

прив’язка

для

одержання

нормальних

значень

(прибутку, ставки дисконтування), неврахування інших видів капіталу, що
також впливають на ринкову вартість підприємства (екологічний, соціальний,
мережевий тощо).
При виборі інтегрального показника, як засобу інформування суб’єктів
вартісно-орієнтованого управління про нематеріальні драйвери створення
вартості, обов’язково слід враховувати динаміку його кореляції з показниками
ринкової вартості підприємства. Показник управління нематеріальною вартістю
як єдиний інструмент не може використовуватись для прийняття рішень, тому
на конкретному підприємстві може бути впроваджено декілька таких
показників, які можуть бути об’єднані в панель індикаторів нематеріальної
вартості.
ІІ. Вартісно-орієнтовані методики економічного аналізу нематеріальних
активів передбачають одночасне використання облікових даних та інформації з
фінансових ринків про ринкову вартість підприємства під час їх реалізації.
Таким чином, ринкова вартість, що відображає оцінку компанії інвесторами
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відповідно до їх очікувань щодо її майбутньої доходності, виступає критерієм
для порівняння при розрахунку різних аналітичних показників щодо
нематеріальних активів підприємства. Такі методики передбачають, що
ринкова вартість компанії, встановлена на фінансових ринках, є функцією
різних видів активів підприємства, зокрема, нематеріальних.
Ринкова вартість (ринкова капіталізація підприємства) є динамічним
поняттям, що перебуває під впливом постійних змін внаслідок зміни очікувань
інвесторів щодо майбутньої прибутковості підприємства. Ринкова вартість
використовувалась в системі економічного аналізу і раніше, однак її активне
застосування

в

умовах

постіндустріальної

економіки

обґрунтовується

необхідністю усунення недоліків облікової системи підприємства, яка не
дозволяє забезпечити формування достовірної та релевантної інформації про
нематеріальні драйвери створення вартості. Аналіз ринкової вартості, у
співвідношенні з іншими обліковими показниками, дозволяє відобразити всі
нематеріальні ресурси, які забезпечують створення вартості підприємства.
Як відмічає проф. Р.С. Хіггінс [172, с. 41-42], ринкова вартість дозволяє
більш точно відобразити економічну дійсність, а існування проблеми розриву
між ринковою і балансовою вартістю повною мірою ніколи не вдасться
вирішити внаслідок неможливості повної відмови від застосування історичної
оцінки в бухгалтерському обліку. Тому застосування показника ринкової
вартості в процесі здійснення економічного аналізу нематеріальних активів слід
розглядати як спосіб підвищення релевантності аналітичної інформації, що
створює передумови для підвищення ефективності управління нематеріальними
драйверами вартості.
Найбільш поширеним методом оцінки нематеріальних активів, що
відноситься до цієї групи, є здійснення порівняння між ринковою та
балансовою вартістю чистих активів підприємства (Market-to-Book Value).
Оскільки застосування двох даних підходів до оцінки підприємства ніколи не
дає однакового результату, то на основі виявлення відхилень між одержаними
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результатами аналізу можна розрахувати вартість наявного інтелектуального
капіталу підприємства. Дану модель в своїх дослідження використовувала
значна кількість дослідників, що є представниками теорії інтелектуального
капіталу – Е. Брукінг, Л. Едвінссон, Т. Стюарт.
Хоча такий метод розрахунку потребує мінімум інформації, однак не
повною мірою враховує вплив інших факторів (вплив матеріальних активів,
дерегуляція економіки, політичне лобіювання тощо) на виникнення розриву
між ринковою та балансовою вартостями. Існування вищенаведених недоліків
зумовило необхідність удосконалення даного методу, зокрема, шляхом
удосконалення порядку розрахунку показника балансової вартості чистих
активів. Так, при порівнянні ринковою вартості та балансової вартості шляхом
їх ділення – при розрахунку коефіцієнт Тобіна, розробниками запропоновано
використовувати не первісну, а відновлювальну вартість чистих активів
підприємства, що на їх думку сприятиме підвищенню більш ефективному
відображенню економічної реальності. В той же час, деякі дослідники,
зважаючи на трудомісткість процесу визначення відновлювальної вартості
чистих активів підприємства, пропонують використовувати їх первісну або
справедливу вартість.
Окрема група вчених, розробляючи власні моделі оцінки нематеріальних
активів у співвідношенні з ринковою вартістю, намагається деталізувати
структуру різниці між ринковою вартістю та балансовою вартістю активів. Так,
розробники моделі “Оцінювання нематеріальних активів” (Intangible Assets
Valuation)

П.Х. Салліван

(мол.)

(Sullivan

P. H.

Jr)

та

П.Х. Салліван

(Sullivan P. H. Sr) [173, с. 333-335] вважають, що розуміння різниці між
ринковою вартістю та балансовою вартістю чистих активів як нематеріальних
активів підприємства є досить спрощеним, оскільки воно не враховує сутності
поняття “ринкова вартість”, яка включає не лише вартість активів, а й вартість
майбутніх грошових потоків, що можуть генеруватися підприємством у
майбутньому.

Автори

також

висувають

припущення,

що

інноваційні
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нематеріальні активи не лише забезпечують генерування вартості підприємства,
а одночасно впливають на більш ефективне функціонування матеріальних
активів та інших наявних на підприємстві нематеріальних активів (репутація,
клієнтські зв’язки, формування патентних портфелів тощо). В результаті ними
була запропонована модель, згідно якої ринкову вартість підприємства слід
визначати як суму вартості його матеріальних активів, чистої приведеної
вартості доходів від його інтелектуального капіталу, чистої приведеної вартості
доходів від комплементарних активів підприємства та чистої приведеної
вартості доходів, генерованих структурним капіталом.
Незважаючи на те, що модель “Оцінювання нематеріальних активів”
дозволяє більш детально “розшифрувати” нематеріальну компоненту ринкової
вартості підприємства, створюючи більш деталізований інформаційний простір
для ефективного управління нею, основною проблемою її практичного
застосування є розподіл цієї різниці між запропонованими структурним
компонентами. Для цього має бути належним чином удосконалена чинна
система бухгалтерського обліку в частині класифікації, системи рахунків та
бухгалтерської

звітності

щодо

нематеріальних

активів

(в

контексті

ідентифікації та визнання інтелектуального та структурного капіталу як
складових елементів нематеріальних активів підприємства), а також в частині
виокремлення окремих видів доходів від різних елементів нематеріальних
активів.
Ще одна подібна модель – “Ринкова вартість, визначена інвестором”, була
запропонована К. Стендфілдом [173, с. 320-323]. В основу даної моделі було
покладено припущення, що причиною різниці між ринковою та балансовою
вартістю підприємства є відсутність стійких конкурентних переваг та
матеріалізованої вартості інтелектуального капіталу, під якою розуміється
наявний на підприємстві інтелектуальний капітал, реалізований у вигляді
об’єктів

інтелектуальної

власності

підприємства,

а

також

ерозія

інтелектуального капіталу. Остання є характеристикою зменшення вартості
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наявного інтелектуального капіталу внаслідок неефективного управління ним
на підприємстві.
Однією зі складових ринкової вартості також є стійкі конкурентні
переваги, які виникають внаслідок використання наявних на підприємстві
нематеріальних активів таким чином, що створюються умови для балансування
між існуючим та майбутнім попитом шляхом реалізації різних видів
стратегічних

ініціатив

(конкурентна

дивергенція

(бенчмаркінг),

часова

конкуренція по виробництву продукції, впровадження системи менеджменту
знань тощо).
Таким

чином,

визначальною

особливістю

моделі оцінки

вартості

нематеріальних активів К. Стендфілда є розширення нематеріальних складових
ринкової вартості, зокрема, шляхом виділення динамічних компонентів, які
зменшують частку інтелектуального капіталу (ерозія) та збільшують її (стійкі
конкурентні переваги). При використанні такої моделі на підприємстві має бути
удосконалена система бухгалтерського в частині розробки рахунків (витрат і
доходів) та системи облікової оцінки ерозії капіталу та формування
конкурентних переваг від використання нематеріальних активів.
Розглянуті вище моделі оцінки нематеріальних активів (Market-to-Book
Value” (Т. Стюарт), “Оцінювання нематеріальних активів” (П.Х. Салліван
(мол.),

П.Х. Салліван),

“Ринкова

вартість,

визначена

інвестором”

(К. Стендфілд)) є прикладами комплексних показників, внаслідок чого окремі
дослідники називають їх моделями оцінки нематеріального (інтелектуального)
капіталу через їх здатність встановити загальну вартість всіх наявних на
підприємстві нематеріальних активів.
Окрім

комплексних

показників,

які

стосуються

взаємозв’язку

нематеріальних активів з процесом створення вартості, в останні роки
зарубіжними

дослідниками

з

метою

удосконалення

системи

вартісно-

орієнтованого управління розробляються показники, які характеризують вплив
додаткового розкриття облікової інформації про нематеріальні активи на
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ринкову вартість підприємства. Тобто, в даному випадку об’єктом управління
виступають не самі нематеріальні активи підприємства, а процес розкриття
інформації про них (в широкому розумінні) в фінансовій та нефінансовій
звітності підприємства. Відповідно, процес розкриття і оприлюднення облікової
інформації про нематеріальні активи розглядається дослідниками як засіб
підвищення інформаційної прозорості, що зменшує інформаційну асиметрію
між менеджментом та стейкхолдерами підприємства, одночасно збільшуючи
його ринкову вартість.
На думку М.Дж. Абдулмохаммаді (Abdolmohammadi M.J.), який один з
перших проаналізував вплив додаткового розкриття інформації на ринкову
капіталізацію підприємств, значне розширення публічної інформації про
інтелектуальний капітал покращує вартість цінних паперів та зменшує
неправильну оцінку цін акцій компаній [174, с. 414]. В основі вищенаведеного
підходу покладено сигнальну теорію, яка ґрунтується на припущеннях, що
менеджери краще поінформовані про фактори створення вартості підприємства,
ніж різні групи стейкхолдерів, та мають при цьому інформаційні переваги,
оскільки можуть забезпечувати таке розкриття інформації про фактори
створення вартості (сигналізування), що може непрямо впливати на її
збільшення. Виходячи з положень сигнальної теорії ті підприємства, які мають
важливі нематеріальні активи, що не відображаються в традиційній фінансовій
звітності, будуть більш активно додатково розкривати інформацію про них в
бухгалтерській звітності, а ті підприємства, які мають ерозійні нематеріальні
активи, або втрата / продаж яких в ближчому минулому призвели до
руйнування вартості не будуть розкривати додаткову інформацію про
нематеріальні активи.
В той же час, рівень впливу додаткового розкриття облікової інформації
залежить від ступеня ефективності фондового ринку. У випадку неефективності
ринку такі ініціативи підприємства не матимуть особливого впливу на
інвесторів, оскільки на неефективному ринку (при слабкій формі ефективності),
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згідно гіпотези ефективного ринку Ю Фами, ринкова вартість відображає лише
минулу загальнодоступну інформацію, що стосується нематеріальних активів,
не враховуючи прогнозні дані та внутрішню інформацію, яка може бути
представлена шляхом здійснення публікації додаткових звітів (управлінських,
інтегрованих, корпоративних тощо). Тому, при розкритті додаткової інформації
про нематеріальні активи підприємств в Україні, де фондовий ринок
характеризується

низькою

ефективністю,

слід

обов’язково

проводити

кореляційний аналіз її впливу на ринкову капіталізацію.
Базуючись на положеннях сигнальної теорії Ф. Вергаувен (Vergauwen P.),
Л. Боллен (Bollen L.) та Е. Орбанс (Oirbans E.) [167, с. 1174-1175] провели
аналіз взаємозв’язку між розкриттям інформації в розрізі традиційних
елементів інтелектуального капіталу (людського, структурного та клієнтського
капіталу) з показником співвідношення ринкової та балансової вартості. За
результатами дослідження автори встановили, що при розкритті інформації про
“приховані нематеріальні ресурси”, що не відображаються як активи
підприємства, а також інформації про витрати, понесені на створення (витрати
на розробки) та їх удосконалення нематеріальних активів, відбувається
зростання ринкової вартості підприємства, оскільки інвестори за допомогою
цієї інформації краще оцінюють перспективи його подальшого розвитку на
основі врахування прихованих нематеріальних драйверів вартості.
Таким чином, інвестори розраховують показники майбутньої доходності
підприємства на основі використання всієї наявності інформації про його
діяльність, зокрема, про приховані нематеріальні драйвери вартості, і додаткове
розкриття більш краще оцінити перспективи розвитку підприємства.
Оскільки фінансові ринки враховують тільки корисну інформацію,
важливо враховувати, що така облікова інформація, яка розкривається в
додатковій бухгалтерській звітності, повинна:
 орієнтуватись на суб’єктів вартісно-орієнтованого управління;
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 не лише дублювати вже існуючу інформацію про нематеріальні активи
підприємства, а деталізувати, розкривати під іншим кутом або доповнювати її;
 стосуватись тих нематеріальних активів підприємства, які забезпечують
генерування або руйнування вартості підприємства, а не є індиферентними
відносно даного показника.
Проведений аналіз показників, які можуть використовуватись для
формування інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління
нематеріальними активами, в розрізі виділених підходів (рис. 3.2), дозволяє
констатувати,

що

для

їх

ефективного

використання

на

конкретному

підприємстві необхідною є розробка відповідних моделей прийняття рішень на
їх основі із врахуванням особливостей обраної стратегії управління вартістю
[175, с. 58-61].
Для ефективного вартісно-орієнтованого управління нематеріальними
активами підприємства пропонуємо на підприємстві розробити стратегічну
панель індикаторів, яка забезпечує:
 моніторинг функціонування основних бізнес-процесів підприємства,
пов’язаних з прямим (придбання, розробка, передача в користування стороннім
суб’єктам тощо) та непрямим (застосування в господарській діяльності)
використанням нематеріальних активів;
 виявлення першопричин неефективного використання нематеріальних
активів на підприємстві на основі використання релевантної та актуальної
облікової інформації;
 управління людьми і бізнес-процесами з метою пошуку оптимальних
рішень,

спрямованих

на

максимізацію

ефективності

внутрішнього

та

зовнішнього використання нематеріальних активів підприємства.
Визначальною перевагою запровадження на підприємствах стратегічної
панелі індикаторів нематеріальних активів є те, що вона дозволяє інтегрувати в
єдину систему різні види аналітичних показників і методик економічного
аналізу, що можуть використовуватись для забезпечення інформаційної
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підтримки

системи

активами,

з

іншими

інформаційними

вартісно-орієнтованого
управлінськими

системами

та

управління

та

нематеріальними

аналітичними

моделями,

що

інструментами,

використовуються

на

підприємстві. Вона дозволяє скоординувати всі наявні процеси, пов’язані з
використанням нематеріальних активів на підприємстві, що в кінцевому
випадку дозволяє контролювати обрану стратегію управління вартістю
підприємства. Для її запровадження на підприємстві необхідно забезпечити
інтеграцію комп’ютерної системи бухгалтерського обліку та аналітичної
системи у складі управлінської системи вищого рівня, яка забезпечуватиме збір,
обробку, збереження та передачу в необхідному вигляді інформації про
нематеріальні драйвери створення вартості різним групам зацікавлених
користувачів.
Загальна архітектура стратегічної панелі індикаторів нематеріальних
активів підприємства наведена в Додатку У. Вона складається із двох основних
взаємопов’язаних між собою структурних елементів – технічної архітектури та
бізнес-архітектури [176, с.59-61].
Технічна архітектура характеризує процес збору різних видів інформації,
їх інтегровану обробку та збереження, форми візуалізації інформації про
нематеріальні активи, реалізація яких відбувається шляхом виконання функцій
їх

постійного

передбачає

моніторингу,

використання

аналізу

та

підготовленої

управління.
для

Бізнес-архітектура

аналізу

інформації

про

нематеріальні активи з технічної архітектури для її подальшої аналітичної
обробки на основі використання обраних показників нематеріальних активів з
метою задоволення потреб різних груп користувачів в контексті обраної
тактики управління нематеріальними активами на підприємстві та стратегії
управління вартістю.
Виходячи з предмету обраного напряму дослідження, найбільш важливу
роль

в

забезпеченні

ефективного

функціонування

стратегічної

панелі

індикаторів нематеріальних активів відіграє процес розробки і формування
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системи показників нематеріальних активів, який пропонується реалізовувати
шляхом дотримання наступних етапів (рис. 3.3).
Етапи розробки системи показників нематеріальних активів
Проведення змістовного аналізу наявних на підприємстві
нематеріальних драйверів вартості;
Визначення показників на основі врахування результатів
змістовного аналізу (одиничних, інтегральних, комплексних,
показників розкриття), що включаються до складу панелі;
Узгодження обраних показників з тактикою використання
нематеріальних активів та стратегією управління вартістю
підприємства;
Розробка конкретних моделей прийняття управлінських
рішень на основі сформованої панелі показників.

Рис. 3.3. Послідовність розробки системи показників нематеріальних
активів як складової стратегічної панелі індикаторів
Джерело: розроблено автором.

В цілому систему показників нематеріальних активів слід розглядати як
потужний

інструмент

організаційних

змін,

який

дозволяє

покращити

ефективність їх використання з врахуванням особливостей наявних на
підприємстві бізнес-процесів та обраної стратегії управління вартістю. Система
показників нематеріальних активів дозволяє направити зусилля працівників на
виконання конкретних дій, що стосуються нематеріальних драйверів, які
сприятимуть зростанню вартості підприємства. Використання таких показників
забезпечує формування інформаційного середовища для суб’єктів вартісноорієнтованого управління та інших видів внутрішніх і зовнішніх користувачів,
що допомагає в досягненні стратегічних цілей підприємства.
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3.3. Аналіз впливу нематеріальних активів на ринкову вартість
підприємства
На сьогодні серед зарубіжних та вітчизняних дослідників в сфері
бухгалтерського обліку та економічного аналізу (О.В. Вакун [21, с. 212],
Л. Канібано

(Canibano L.),

М. Гарсія-Айусо

(Garcia-Ayuso M.),

П. Санчес

(Sanchez P.) [177, с. 103], Б. Лев (Lev B.) [111, с. 102-103], М.В. Плекан
[178, с. 113], Д. Скіннер (Skinner D.J.) [108, 202] та інші) продовжується
дискусія щодо необхідності пом’якшення критеріїв визнання нематеріальних
активів, що дозволить забезпечити розширення кількості об’єктів, що
відображаються в обліковій системі та створити кращі передумови щодо
надання

інформації

про

нематеріальні

драйвери

формування

вартості

підприємства. В той же час, залишаться не до кінця дослідженим взаємозв’язок
між тими активами, що вже знайшли відображення в бухгалтерській звітності, а
також тими активами, які ще перебувають в фазі свого створення (у вигляді
витрат на дослідження та розробки) із ринковою вартістю підприємства.
На

сьогодні

дослідниками

здійснюються

окремі

спроби

щодо

обґрунтування такого взаємозв’язку на основі використання різних видів
регресійних моделей (Д. Волков та Т. Гараніна [116, с. 67], Дж. Дашті
(Dashti J.), А.Р. Алімі (Aleemi A.R.) та М. Тарік (Tariq M.) [179, с. 196],
О.О. Джаара (Jaara O.O.) та Х.А.Р. Елькотайні (Elkotayni Kh.A.R.) [180, с. 155]).
Проведений аналіз регресійних моделей, які використовувались вченими в
сфері бухгалтерського обліку для аналізу впливу нематеріальних активів та їх
більш деталізованих компонентів (рівня розкриття про інтелектуальний капітал
підприємства, витрат на дослідження та розробки, витрат на патенти) на
ринкову вартість підприємства дозволив встановити відсутність єдності в їх
поглядах щодо структурного наповнення таких моделей та методів здійснення
аналізу, що обґрунтовується як національними особливостями формування та
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оприлюднення облікової інформації, так і традиціями здійснення наукових
досліджень в сфері бухгалтерського обліку.
Як показує аналіз праць дослідників в сфері вартісно-орієнтованого
управління (див. п. 1.2) на ринкову вартість підприємства впливає безліч
факторів. Однак, враховуючи особливості формування інформації в чинній
системі бухгалтерського обліку згідно МСБО, закцентуємо основну увагу на
таких факторах як вартість необоротних нематеріальних активів підприємства
та обсяг витрат, понесених ним на дослідження та розробки.
Об’єктом дослідження було обрані європейські компанії різних галузей
економіки, які входять до складу “Top 500 EU” та щодо яких наявні необхідні
дані (балансова вартість нематеріальних активів, витрати на дослідження та
розробки, ринкова капіталізація підприємства).
Загальну модель здійснення аналізу можна представити наступним чином
(рис. 3.4).
Залежна змінна

Незалежні змінні

Г1

Балансова вартість
нематеріальних активів

Ринкова вартість
підприємства
Г2

Витрати на дослідження
та розробки

Рис. 3.4. Модель здійснення аналізу впливу нематеріальних активів
підприємства на його ринкову вартість
Джерело: розроблено автором.

Вищенаведена модель (рис. 3.4) передбачає необхідність тестування двох
основних гіпотез:
Гіпотеза 1 (Г1) – наявний статистично значимий вплив балансової вартості
нематеріальних активів підприємства на його ринкову вартість;
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Гіпотеза 2 (Г2) – наявний статистично значимий вплив витрат на
дослідження та розробки підприємства на його ринкову вартість.
Одержані результати аналізу впливу вартості нематеріальних активів та
витрат на дослідження та розробки на ринкову вартість підприємства слід
інтерпретувати, виходячи з наступних обмежень запропонованої моделі:
1) Людський

фактор

–

рівень

об’єктивності

суб’єктів

складання

досліджуваної фінансової звітності (бухгалтерів, аудиторів, аналітиків);
2) Місце розташування – 71 підприємство Європейського Союзу, що мають
необхідні дані та входять до переліку “Top 500 EU”;
3) Період дослідження – фінансова звітність за 2016-2017 роки.
Виходячи із запропонованої моделі дослідження (рис. 3.4), слід на основі
методів

багатофакторного

кореляційно-регресійного

аналізу

створити

математичну модель, яка дозволить оцінити ступінь впливу на ринкову вартість
підприємства кожного із введених у модель факторів при фіксованому
положенні на середньому рівні інших факторів, що дозволить підтвердити або
спростувати дві обґрунтовані вище гіпотези. При побудові математичної моделі
слід обов’язково забезпечувати дотримання наступних умов:
 відсутність функціонального зв’язку між факторами, включеними до
складу кореляційної моделі;
 відсутність

функціонального

зв’язку

між

факторами

моделі

(незалежними змінними) та результативним показником (залежною змінною);
 в кореляційну модель лінійного типу не повинні бути включені фактори,
зв’язок яких з результативним показником має криволінійний характер;
 всі фактори можна виміряти, а інформація про них наявна в фінансовій
звітності досліджуваних підприємств.
Математично завдання зводиться до знаходження аналітичного виразу,
який

безпосередньо

має

відображати

зв’язок

факторних

ознак

з

результативною, що передбачає необхідність знаходження функції наступного
вигляду:
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Yx  f x1 , x2 , x3 ,......, xn 

(3.1)

Якщо зв’язок всіх факторних показників з результативним показником має
прямолінійний характер, то для запису таких залежностей більшістю вчених
[181, 182, 183, 184, 185, 186] пропонується використовувати лінійну функцію:

Yx  b0  b1 x1  b2 x 2  ...  bm x m

(3.2)

Де: Yx – розрахункове значення регресії, яке є оцінкою очікуваного
значення Y при фіксованих значеннях ознак x1, ..., xm;
x1, ..., xm – найбільш значимі незалежні змінні (факторні ознаки);
b0 – параметр, що показує усереднений вплив на результативний показник
факторів, що не включені до моделі (або не виділені для дослідження);
b1, ..., bm – коефіцієнти регресії, кожний з яких показує на скільки одиниць
зміниться Y зі зміною відповідної ознаки x на одиницю за умови, що останні
ознаки не зміняться.
Оцінка параметрів рівняння множинної регресії здійснюється шляхом
застосування методу найменших квадратів, який передбачає розв’язок системи
лінійних алгебраїчних рівнянь [187, 188, 189, 190, 184, 191]:

 y  nb0  b1  x1  b2  x 2  ...  bm  x m ,

2
 yx1  b0  x1  b1  x1  b2  x1 x 2  ...  bm  x m x1 ,

(3.3)
...........................................................................................
2
 yx  b
0  x m  b1  x1 x m  b2  x 2 x m  ...  bm  x m .
 m
Використаємо зазначену вище методику побудови моделі множинної
регресії для визначення впливу величини використовуваних нематеріальних
активів та обсягу витрат на дослідження та розробки на ринкову вартість
підприємства. Тоді рівняння регресії матиме наступний вигляд:

y  b0  b1 x1  b2 x2
Де: у – ринкова вартість підприємства;
х1 – вартість наявних нематеріальних активів,
х2 – понесені витрати на дослідження і розробки

(3.4)
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b0, b1, b2 − параметри рівняння регресії, які можна обчислити способом
найменших квадратів, розв’язавши систему нормальних рівнянь (4):

∑y  b0  b1 ∑x1  b2 ∑x2


2
∑yx1  b0 ∑x1  b1 ∑x1  b2 ∑x1 x2

2

∑yx 2  b0 ∑x2  b1 ∑x1 x2  b2 ∑x2

(3.5)

Вихідні дані для розв’язку системи рівнянь, що були визначені на основі
аналізу даних 71-го підприємства, що входять до переліку “Top 500 EU”
(Додаток Ф), представлено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7.
Розрахункові дані для визначення параметрів рівняння регресії
∑y
2813809809,66

∑х1

∑х2

864878931

78237309

∑yх2

∑х12

6495983838903420
21051977437258000
Джерело: розроблено автором.

∑yх1
61103281926880400

∑х22
318959459958719

∑х1х2
1715304781417920

Підставимо знайдені дані в систему нормальних рівнянь:
2813809809,66  b0  864878931b1  78237309b2

61103281926880400  864878931b0  21051977437258000b1  1715304781417920b2 (3.6)
6495983838903420  78237309b  1715304781417920b  318959459958719b
0
1
2


Розв’язавши дану систему рівнянь, одержано наступні значення параметрів
рівняння регресії:
b0 = -6627904,234
b1 = 2,468607952,
b2 = 8,762837023.
Тоді рівняння зв’язку, яке визначає залежність результативної ознаки
ринкової

вартості

підприємства

від

величини

використовуваних

нематеріальних активів та обсягу понесених витрат на дослідження і розробки,
матиме наступний вигляд:
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Yх  6627904,234  2,468607952 х1  8,762837023х2

(3.7)

Таким чином, при збільшенні обсягу нематеріальних активів підприємства
на 1 тис. євро ринкова вартість підприємства зростає приблизно на 2,5 тис.
євро, а при зростанні величини понесених витрат на дослідження та розробки
на 1 тис. євро ринкова вартість підприємства приблизно зростає на 8,8 тис.
євро.
Однак, на підставі коефіцієнтів регресії не можна встановити, яка з
обраних факторних ознак найбільше впливає на ринкову вартість підприємства,
оскільки коефіцієнти регресії між собою є непорівнюваними, оскільки вони
виражаються різними одиницями. 3 метою виявлення порівняльної сили впливу
окремих факторів та їх резервів, в статистичних дослідженнях обчислюють
часткові коефіцієнти еластичності (  i ) за наступною формулою [192, с. 186]:
 і  bі

xi

(3.8)

Yx

Де: bі – коефіцієнт регресії при і-му факторі;

xi – середнє значення і-го фактору;
Yx – середнє значення розрахованої (теоретичної) результативної ознаки.

Часткові коефіцієнти еластичності показують, на скільки відсотків у
середньому зміниться результативна ознака при зміні на 1 % кожного з
виділених факторів та при фіксованому положенні інших факторів.
В результаті проведених розрахунків, нами визначено наступні значення
коефіцієнтів еластичності:
ɛ1 = 0,73;
ɛ2 = 0,62.
Аналіз часткових коефіцієнтів еластичності дозволяє встановити, що
найбільший вплив на ринкову вартість підприємства має балансова вартість
нематеріальних

активів,

зокрема,

зі

збільшенням

балансової

вартості

нематеріальних активів на 1 %, ринкова вартість підприємства зростає на
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0,73 %, а зі збільшенням на 1 % витрат на дослідження та розробки, ринкова
вартість зростає на 0,62 %.
Тісноту зв’язку між результативною ознакою і сукупністю факторних
ознак вивчають за допомогою сукупного коефіцієнта детермінації, який
дослідники (А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. [191, с. 94])
пропонують розраховувати наступним чином:

R
Де:

2
yx1 x2 ... xm

=

2
σ yx
1 x2 ... xm

(3.9)

σ Y2

σ yx2 1x2 ... xm – дисперсія теоретичних значень результативної ознаки,

розрахованих по рівнянню множинної регресії;

σ Y2 – загальна дисперсія (дисперсія фактичного Y).
Сукупний

коефіцієнт

детермінації

характеризує

частку

варіації

результативної ознаки, яка лінійно пов’язана з варіацією включених в рівняння
регресії факторних ознак (балансової вартості нематеріальних активів та витрат
на дослідження та розробки).
Теоретичну дисперсію обчислюють за наступною формулою [191, с. 94]:
2
σ yx

1 x 2 ... xm

1
(b0  y  b1  x1 y  b2  x 2 y  ...  bm  x m y )  y 2 (3.10)
n

Підставивши у зазначену формулу необхідні дані, отримаємо наступний
результат:
R2 

1085413115666250,00
 0,652
1664040918368110

(3.11)

Таким чином, в результаті проведеного дослідження 71-го підприємства,
що входять до переліку “Top 500 EU”, 65,2% варіації ринкової вартості лінійно
пов’язані з різним рівнем балансової вартості нематеріальних активів та витрат
на дослідження і розробки, що здійснювались такими підприємствами.
В цілому підсумовуючи результати проведених розрахунків в рамках
обраного об’єкта дослідження, можна констатувати підтвердження двох
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висунутих гіпотез, які передбачали існування статистично значимого впливу
балансової вартості нематеріальних активів та витрат на дослідження та
розробки підприємства на його ринкову вартість.
Вищенаведене підтверджує доцільність пом’якшення критеріїв щодо
визнання нематеріальних активів, які встановлені в національному обліковому
законодавстві, та необхідність розширення кількості нематеріальних об’єктів,
інформація про які надається суб’єктам вартісно-орієнтованого управління,
зокрема, в частині витрат, які на сьогодні відносяться до витрат на
дослідження.

Одержані

в

результаті

дослідження

результати

також

підтверджують доцільність використання в системі обліку запропонованого
поняття нематеріальних активів в їх широкому розумінні, що забезпечуватиме
формування повної та більш достовірної інформації про нематеріальні фактори
створення вартості.
Висновки до розділу 3
1. В результаті дослідження існуючих підходів вітчизняних і зарубіжних
дослідників до виділення напрямів економічного аналізу нематеріальних
активів, обґрунтовано їх основні види (аналіз обсягів нематеріальних активів;
аналіз структури нематеріальних активів; аналіз динаміки нематеріальних
активів; аналіз забезпеченості нематеріальними активами; аналіз ефективності
використання нематеріальних активів; аналіз нематеріальних активів в
контексті залучених ресурсів; аналіз використання нематеріальних ресурсів
підприємства). Детальне вивчення кожного з напрямів дозволило встановити,
що всі вони зводяться до розрахунку показників, які переважною мірою не
враховують визначальні особливості нематеріальних активів як об’єкта обліку,
що не дозволяє їх безперешкодно використовувати в системі вартісноорієнтованого управління підприємством. В розрізі кожного з напрямів було
запропоновано

шляхи

нематеріальних

активів

удосконалення
підприємства

відповідних
та

показників

обґрунтовано

щодо

необхідність
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використання ринкової вартості як основного результативного показника, щодо
якого необхідно проводити аналіз ролі нематеріальних активів в процесі
створення вартості підприємства.
2. Вивчення досвіду провідних компаній інноваційного типу та праць
дослідників,

присвячених

нематеріальних активів,

як

питанням
засобу

розвитку

економічного

інформаційної підтримки

аналізу
вартісно-

орієнтованого управління, дозволили виокремити дві основні групи методик
економічного аналізу, які можуть забезпечити виконання такої цілі. До першої
групи відносяться удосконалені традиційні методики економічного аналізу
нематеріальних активів, які передбачають адаптацію традиційних підходів
формування аналітичної інформації у відповідності до потреб суб’єктів
вартісно-орієнтованого управління. Такі удосконалення зазвичай проводяться
шляхом розробки нових видів одиничних показників щодо нематеріальних
ресурсів підприємства, а також шляхом розробки інтегральних показників, які
забезпечують комплексне вимірювання вартості всіх наявних на підприємстві
нематеріальних активів на основі прямого розрахунку. Для запровадження
таких нововведень необхідним є відповідне удосконалення облікової системи
підприємства шляхом зміни критеріїв визнання нематеріальних активів,
розширення їх складу, зміни традиційної класифікації та оцінки нематеріальних
активів в бухгалтерському обліку. До другої групи відносяться вартісноорієнтовані методики економічного аналізу нематеріальних активів, які
передбачають використання ринкової вартості підприємства для розрахунку
показників,

що

використовуються

суб’єктами

вартісно-орієнтованого

управління. В рамках таких методик можуть розраховуватись комплексні
показники, які передбачають застосування непрямого методу визначення
вартості нематеріального капіталу підприємства або його окремих видів, а
також показники розкриття, що характеризують вплив додаткового розкриття
облікової

інформації

підприємства.

про

нематеріальні

активи

на

ринкову

вартість
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3. З метою підвищення ефективності вартісно-орієнтованого управління
нематеріальними активами підприємства, розроблено стратегічну панель
індикаторів нематеріальних активів підприємства, яка складається з технічної
архітектури, що забезпечує процес збору інформації, її інтегровану обробку та
збереження,

форми

візуалізації,

та

бізнес-архітектури,

що

забезпечує

аналітичну обробку одержаної інформації. З метою удосконалення аналітичної
компоненти бізнес-архітектури визначено послідовність розробки системи
показників

нематеріальних

активів

як

складової

стратегічної

панелі

індикаторів.
4. На основі проведеного аналізу пропозицій вчених до вивчення
взаємозв’язку між нематеріальними активами підприємства та його ринковою
вартістю обгрунтовано доцільність використання двохфакторної моделі, яка
дозволяє оцінити ступінь впливу на ринкову вартість підприємства балансової
вартості нематеріальних активів та витрат на дослідження і розробки при
фіксованому положенні на середньому рівні інших факторів. Використовуючи
методику проведення багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу на
основі запропонованої моделі щодо 71-го підприємства Європейського Союзу,
що мають необхідні дані та входять до переліку “Top 500 EU”, було одержано
рівняння зв’язку. За даним рівнянням збільшення обсягу нематеріальних
активів підприємства на 1 тис. євро передбачає зростання ринкової вартості
підприємства приблизно на 2,5 тис. євро, а зростання величини понесених
витрат на дослідження та розробки – передбачає зростання на 8,8 тис. євро.
Результати розрахунку коефіцієнту детермінації дозволили визначити, що
65,2% варіації ринкової вартості лінійно пов’язані з різним рівнем балансової
вартості нематеріальних активів та витрат на дослідження і розробки, що
здійснювались

досліджуваними

підприємствами.

Одержані

результати

дозволили підтвердити пропозиції щодо доцільності використання в системі
обліку запропонованого поняття нематеріальних активів в їх широкому
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розумінні, що в цілому створюватиме передумови для більш ефективного
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства.
Основні результати дослідження, викладені у розділі 3, опубліковані у
наукових працях автора [159, 165, 175, 176].
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ВИСНОВКИ
У

дисертаційній

запропоновано

нове

роботі

здійснено

вирішення

теоретичне

наукового

завдання,

узагальнення
яке

полягає

та
в

обґрунтуванні теоретико-методичних, організаційних положень та розробці
практичних рекомендацій щодо обліку і аналізу нематеріальних активів в
системі

вартісно-орієнтованого

управління

підприємством.

Результати,

отримані в процесі дослідження, дають змогу сформулювати такі висновки:
1. У межах теоретико-концептуального підходу до реалізації мети
дослідження здійснено розбудову категоріального поля теорії бухгалтерського
обліку, завдяки авторському трактуванню поняття нематеріальних активів як
невідчутних ресурсів, що поєднують взаємозумовленість усіх факторів
нематеріального характеру, які отримані у результаті творчої або інноваційної
діяльності у взаємозв’язку з відсутністю фізичного зносу, високим ризиком
морального зносу та низьким рівнем ліквідності, а їх загальна вартість у
практиці вартісно-орієнтованого управління підприємством розраховується із
застосуванням неадитивних підходів. Обґрунтовано модель побудови поняття
«нематеріальні активи» в бухгалтерському обліку, змістовність якої передбачає
використання базових критеріїв категорії «активи» та власних критеріїв.
Репрезентовано основні специфічні особливості нематеріальних ресурсів, які
впливають на порядок їх відображення в системі бухгалтерського обліку: 1)
невідчутність; 2) наявність творчого та інноваційного компонентів; 3)
відсутність фізичного зносу та високий ризик морального зносу; 4) низький
рівень ліквідності; 5) неадитивність.
2. На основі аналізу ролі економічних теорій у формуванні концепції
вартісно-орієнтованого управління виділено й обґрунтовано три основні етапи
розвитку цієї концепції (етап виникнення (кінець 1980-х рр.); етап становлення
(1990-ті рр.); етап активного розвитку і вдосконалення (із 2000 р. і до нашого
часу)).

Проведений

аналіз

історичного

розвитку

концепції

вартісно-
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орієнтованого управління дозволив встановити, що для того, щоб облікова
система

виступала

дієвим

засобом

інформаційної

підтримки

системи

управління вартістю, вона повинна надавати інформацію про ключові фактори
її генерування або руйнування, забезпечувати формування показників, які б
були взаємопов’язані з показниками ринкової вартості.
3. Виявлено такі причини, що ускладнюють проведення достовірної оцінки
нематеріальних активів як об'єкта обліку: 1) особливості історичного
формування

облікової

системи

підприємства;

2) змістовні

особливості

нематеріальних активів; 3) наявність синергічних властивостей нематеріальних
активів. З метою забезпечення відповідності облікової системи в частині
нематеріальних активів потребам суб’єктів вартісно-орієнтованого управління
визначено напрями її адаптації до змін в економіці (уточнення сутності
нематеріальних активів; пошук нових вартісно-орієнтованих підходів до
облікової

оцінки

нематеріальних активів;

перегляд

концепції гудвілу;

удосконалення фінансової та управлінської звітності підприємства як засобу
інформування про нематеріальні фактори створення ринкової вартості
підприємства) та обґрунтовано шляхи їх реалізації.
4. З метою вирішення проблеми неадекватності чинної облікової системи
щодо

відображення

обґрунтовано

нематеріальних

концептуальні

засади

активів

потребам

удосконалення

користувачів

системи

обліково-

аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління нематеріальними
активами та запропоновано реалізовувати їх двома основними шляхами:
1) коригуванням облікової системи (уточнення порядку ведення обліку
нематеріальних активів; оприлюднення додаткових звітів щодо нематеріальних
активів підприємства); 2) реформуванням облікової системи (кардинальне
реформування; адаптивне реформування). Проведений аналіз концептуальних
засад дозволив встановити, що в основу стратегії створення вартості
підприємства

покладені

три

фундаментальні

процеси,

які

стосуються

нематеріальних активів (ідентифікація та оцінка, координація, управління їх
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потоками), та довести можливість їх ефективної реалізації в сучасних умовах
лише за умови удосконалення облікової оцінки та звітності.
5. З метою підвищення достовірності інформації про нематеріальні активи,
визначено два основних напрями розвитку системи їх облікової оцінки:
1) удосконалення порядку формування первісної вартості нематеріальних
активів; 2) удосконалення порядку переоцінки нематеріальних активів. Перший
напрям запропоновано реалізувати шляхом розгляду нематеріальних активів як
кваліфікаційних активів, що уможливлює включення до їх первісної вартості
фінансових витрат; другий напрям передбачає виокремлення відмінностей у
сутності матеріальних і нематеріальних активів, які впливають на порядок їх
оцінки; розробку матричної класифікації методів оцінки нематеріальних
активів;

обґрунтування

етапів

переоцінки

нематеріальних

активів

за

справедливою вартістю.
6. Розроблено структуру підсистеми звітності вартісно-орієнтованого
спрямування щодо нематеріальних активів підприємства, яка включає: 1) звіти
про інтелектуальний капітал; 2) інтегровану звітність; 3) удосконалену
фінансову звітність щодо нематеріальних активів; 4) стратегічні карти як
інструмент вартісно-орієнтованого управління. У розрізі кожного з виділених
компонентів наведено пропозиції щодо їх адаптації для практичного
застосування в діяльності підприємств у контексті формування необхідної
інформації для потреб вартісно-орієнтованого управління. Зокрема, розроблено
структуру звіту про інтелектуальний капітал підприємства, доповнено форму
№5 «Примітки до річної фінансової звітності» додатковою таблицею
І.1. «Витрати, що формують інтелектуальний капітал підприємства», наведено
пропозиції щодо застосування інтегрованої звітності та стратегічних карт як
засобів формування вартісно-орієнтованої інформації про нематеріальні активи
підприємства.
7. Виділено і проаналізовано основні напрями економічного аналізу
нематеріальних активів (аналіз динаміки нематеріальних активів; аналіз
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забезпеченості нематеріальними активами; аналіз ефективності використання
нематеріальних активів;

аналіз

обсягів

нематеріальних активів;

аналіз

структури нематеріальних активів; аналіз нематеріальних активів у контексті
залучених

ресурсів;

аналіз

використання

нематеріальних

ресурсів

підприємства). Обґрунтовано необхідність використання ринкової вартості як
основного результативного показника, щодо якого необхідно проводити аналіз
ролі нематеріальних активів у процесі створення вартості підприємства.
8. Виділено дві основні групи методик економічного аналізу, які можуть
забезпечити

інформаційну

підтримку

вартісно-орієнтованого

управління

нематеріальними активами підприємства: 1) удосконалені традиційні методики
економічного аналізу нематеріальних активів, які передбачають адаптацію
традиційних підходів до формування аналітичної інформації відповідно до
потреб суб’єктів вартісно-орієнтованого управління; 2) вартісно-орієнтовані
методики економічного аналізу нематеріальних активів, які передбачають
використання ринкової вартості підприємства для розрахунку показників, що
застосовуються суб’єктами вартісно-орієнтованого управління. З метою
інтеграції в єдину систему проаналізованих методик економічного аналізу та
різних видів аналітичних показників, що можуть використовуватися для
забезпечення

інформаційної

підтримки

системи

вартісно-орієнтованого

управління, а також встановлення послідовності їх створення розроблено
структуру стратегічної панелі індикаторів, що сприяє підвищенню ефективності
вартісно-орієнтованого управління нематеріальними активами на підприємстві
в рамках обраної стратегії.
9. На основі використання багатофакторного кореляційно-регресійного
аналізу для оцінки впливу на ринкову вартість підприємства балансової
вартості нематеріальних активів та витрат на дослідження і розробки
визначено, що для 71-го підприємства Європейського Союзу, які мають
необхідні дані та входять до переліку «Top 500 EU», збільшення обсягу
нематеріальних активів підприємства на 1 тис. євро передбачає зростання
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ринкової вартості підприємства приблизно на 2,5 тис. євро, а відповідне
підвищення величини понесених витрат на дослідження та розробки на 8,8 тис.
євро. Унаслідок розрахунку коефіцієнта детермінації встановлено, що 65,2%
варіації ринкової вартості лінійно пов’язані з різним рівнем балансової вартості
нематеріальних активів та витрат на дослідження і розробки, що здійснювалися
досліджуваними

підприємствами.

Одержані

результати

підтверджують

доцільність використання запропонованого поняття «нематеріальні активи» в
широкому розумінні в системі обліку для формування інформаційного
забезпечення системи вартісно-орієнтованого управління.
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Додаток Б
Зв’язок нематеріальних та інтелектуальних активів (капіталу) в
структурі невідчутних активів за С.Ф. Легенчуком

Об’єкти права користування
ресурсами природного
середовища

ОПІВ
Структурні (організаційні) активи

Об’єкти права
користування
економічними,
організаційними
та іншими
вигодами

Фінансові
активи

Клієнтські
(споживчі) активи

Людські
активи

Інтелектуальні активи (капітал)
Нематеріальні активи згідно П(С)БО
Взаємозв’язок нематеріальних активів та інтелектуального капіталу
через ОПІВ
Невідчутні активи або нематеріальні активи в широкому
(небухгалтерському) розумінні

Рис. Б1. Зв’язок нематеріальних та інтелектуальних активів
(капіталу) в структурі невідчутних активів
Джерело: [28].
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Додаток В
Визначення змісту поняття “нематеріальний актив” в законодавстві
№
з/п

Нормативний
документ

Зміст поняття “Нематеріальний актив”

1

2

3

1

П(С)БО 8
“Нематеріальні
активи” [17]

Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може
бути ідентифікований.

2

НП(С)БОДС 122
“Нематеріальні
активи” [207]

Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може
бути ідентифікований.

3

МСБО 38
“Нематеріальні
активи” [7]

Немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може
бути ідентифікований

4

ПРБОБУ [208]

Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть
бути ідентифіковані та використовуються установою більше
одного року для досягнення поставленої мети та/або
задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим
особам.

5

Податковий кодекс
України [209]

Право власності на результати інтелектуальної діяльності, у
тому числі промислової власності, а також інші аналогічні
права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної
власності), право користування майном та майновими правами
платника податку в установленому законодавством порядку, у
тому числі набуті в установленому законодавством порядку
права користування природними ресурсами, майном та
майновими правами.

6

Методичні
Придбані підприємством за плату права користування землею
рекомендації
з та іншими природними ресурсами, авторські права, права на
аналізу
і
оцінки товарні знаки і торгові марки, інші майнові права, програмне
фінансового
стану забезпечення та інші активи, що не мають матеріально-речової
підприємств [210]
основи.
Джерело: складено на основі [7, 17, 207, 208, 209, 210]

240

Додаток Г
Критерії визнання нематеріальних активів в законодавстві
П(С)БО 8:
- існує імовірність одержання майбутніх
економічних вигод пов'язаних з його
використанням;
- його вартість може бути достовірно
визначена;

НП(С)БОДС 122:
- його можна ідентифікувати;
- існує ймовірність отримання економічних
вигід;
- має потенціал корисності;
- його вартість може бути достовірно
визначена;

Умови визнання нематеріальних активів

МСБО 38:
- є ймовірність того, що майбутні
економічні вигоди, які відносяться до
активу, надходитимуть до суб'єкта
господарювання;
- собівартість активу можна достовірно
оцінити;

ПРБОБУ:
- підприємство здійснює його контроль;
- існує імовірність отримання майбутніх
економічних вигод, пов’язаних з його
використанням;
- його вартість може бути достовірна
визначена.

Рис. Г1. Критерії визнання нематеріальних активів в законодавстві
Джерело: сформовано на основі [7, 17, 207, 208]
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Додаток Д
Групи нематеріальних активів в чинному законодавстві
Права
користування
природними ресурсами (субрах.
121):
право користування надрами,
іншими ресурсами природного
середовища, геологічною та
іншою
інформацією
про
природне середовище тощо;

Права
користування
майном
(субрах. 122):
право користування земельною
ділянкою, крім права постійного
користування земельною ділянкою,
відповідно
до
земельного
законодавства, право користування
будівлею,
право
на
оренду
приміщень тощо;

Права
на
комерційні
позначення (субрах. 123):
права на торговельні марки
(знаки для товарів і послуг),
комерційні
(фірмові)
найменування, тощо, крім тих,
витрати на придбання яких
визнаються роялті;

Групи нематеріальних активів

Права на об’єкти промислової
власності (субрах. 124):
право на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин,
породи
тварин,
компонування
(топографії) інтегральних мікросхем,
комерційні таємниці, у тому числі
ноу-хау, захист від недобросовісної
конкуренції тощо) крім тих, витрати
на придбання яких визнаються
роялті;

Інші
нематеріальні
активи (субрах. 127):
право
на
ведення
діяльності,
використання
економічних та інших
привілеїв тощо;

Авторське право та суміжні з ним
права (субрах. 125):
право на літературні, художні,
музичні
твори,
комп’ютерні
програми,
програми
для
електронно-обчислювальних
машин, компіляції даних (бази
даних), фонограми, відеограми,
передачі (програми) організацій
мовлення тощо) крім тих, витрати
на придбання яких визнаються
роялті.

Рис. Д1. Групи НА за П(С)БО [7] 8 і ПКУ [209]
Джерело: складено на основі [7, 209]
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Додаток Е
Підходи до визначення поняття “вартісно-орієнтоване управління”
Автор
1
Бойко М.Г.
[211, с. 28]

Бондар М.І.
[212, с. 27]

Вадель О.О.
[213, с. 33]
Волков Д.Л.
[214, с. 29]

Геращенко І.П.
[215, с. 47]
Грапко Н.В.
[216]

Жабін А.П.,
Кондрашина Е.А.
[218, с. 44]

Трактування терміну вартісно-орієнтоване управління
2
Ціннісно орієнтоване управління – це процес, спрямований на
зростання соціально-економічного цінності підприємства та споживчої
цінності продуктів/послуг, для забезпечення задоволеності споживчих
очікувань та досягнення узгодженості економічних інтересів суб’єктів
взаємовідносин.
Сутність управління підприємством, орієнтованого на підвищення його
вартості (англ. Value Based Management – VBM), полягає в тому, що в
управлінні головною метою є формування адекватної ринкової вартості
підприємства, тобто скорочення (або усунення) різниці між реальною
вартістю підприємства, яка базується на вартості його майна та
ефективності його фінансово-господарської діяльності, та оціночною
вартістю, на яку орієнтуються акціонери, ринок і потенційні покупці та
інвестори.
Концепція VBM є системним і систематичним підходом до управління,
коли всі зусилля націлені на досягнення єдиної мети – максимізації
вартості компанії.
Ціннісно-орієнтований менеджмент (VBM) є комплексним підходом до
управління організацією, що визначається розумінням того, що
основною метою компаній є максимізація добробуту акціонерів
(власників) (shareholder wealth), що, в свою чергу, передбачає зростання
цінності компанії для акціонерів, чи акціонерної вартості (shareholder
value). Вказаний підхід, прийнятий організацією, зумовлює сукупність
як стратегічних, так і тактичних управлінських рішень, що можуть бути
згруповані у чотири основних модулі: оцінювання, стратегія, фінанси,
корпоративне управління.
VBM – концепція управління, спрямована на якісне покращення
стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації за рахунок
концентрації зусиль усіх осіб, які приймають рішення, на ключових
факторах вартості.
Власне суть концепції управління орієнтованого на зростання вартості,
яке використовуватиметься у подальшому можна сформулювати із
точки зору методології як: сукупність показників скерованих на
фіксацію якісних та кількісних змін у вартості компанії як цілісного
виробничо-майнового комплексу та об’єкту інвестицій; з позиції
стратегічного планування сутність концепції полягає у «вартісному
мисленні», тобто скерування усіх процесів у компанії на досягнення
найвищої мети – максимізації вартості компанії.
VBM (найбільш прийнятний переклад даного терміну – управління,
націлене на створення вартості) – концепція управління, що спрямована
на якісне покращення стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях
організації за рахунок концентрації зусиль усіх осіб, які приймають
рішення, на ключових факторах вартості, зявилась в 1990-х рр. В межах
даної концепції головна мета управління бізнесом визначається як
максимізація його вартості для власників.

Продовдення додатку Е
1
Данильченко
М.Ю. [217, с. 63]
Зубенко А.В.
[219, с. 62]

Зухба Д.С.
[220, с. 102]
Кітова О.В.
[221, с. 57]

Коваленко А.Д.
[222, с. 65]
Коваль І.Ф.
[223, с. 155]
Колос І.В.
[224, с. 7]

Лаговська О.А.
[43, с. 94, 128]

Островська Г.,
Серединська І.
[226, с. 11]

2
Система вартісно-орієнтованого управління – інструмент, що дозволяє
управляти процесом створення вартості компанії.
Вартісно-орієнтоване управління визначається як процес, що охоплює
прийняття управлінських рішень, створення корпоративної культури і
цінностей компанії, які в сукупності дозволяють урахувати інтереси
більшості зацікавлених осіб і в кінцевому підсумку призводять до
зростання вартості власного капіталу. В цілому воно виражає підхід до
управління компанією, що націлений на максимізацію її вартості в
довгостроковій перспективі.
Застосування концепції VBM (value based management) передбачає
прийняття всіх управлінських рішень на основі фундаментального
критерію – того, як саме при цьому змінюється оцінка ринком вартості
компанії, її капіталізації.
Ціннісно-орієнтоване управління – це підхід менеджменту, що
забезпечує послідовне управління цінністю фірми (зазвичай –
максимізація акціонерної вартості). Ціннісно-орієнтоване управління
націлене на те, щоб забезпечити взаємозв’язок цілей і цінностей
корпорацій з послідовністю наступних елементів: корпоративні місія і
бачення (філософія бізнесу), корпоративна стратегія для досягнення
корпоративної місії і цілей, корпоративна культура, корпоративна
комунікація, організація корпорації, процеси і системи вирішення,
процеси і системи управління продуктивністю, процеси і системи
мотивації.
Вартісноорієнтоване управління – це ідеологічна вартісна платформа,
яка здатна інтегрувати розрізнені інструменти управління для
задоволення інтересів різних зацікавлених груп в ефективній діяльності
суб’єктів господарювання.
Концепція управління вартістю компанії – це побудова системи оцінки
результатів діяльності на основі вартості і вибудовування за ним
інтегрованих показників важелів управління.
В дисертації під вартісно-орієнтованим управлінням запропоновано
розуміти упорядковану сукупність процесів прийняття ефективних
рішень і управлінських дій, спрямованих на збільшення вартості
підприємства з урахуванням інтересів широкого кола зацікавлених
сторін.
Вартісно-орієнтоване управління – це складний процес, який
передбачає необхідність початкової оцінки вартості підприємства,
ідентифікації факторів вартості, розробки стратегії та тактики
створення вартості, безпосередньо організації процесу її формування,
розробки нової системи оцінки результатів діяльності, системи
компенсацій, а також організації системи комунікації.
VBM – це концепція управління спрямована на якісне поліпшення
стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях підприємства за
рахунок концентрації зусиль на ключових чинниках вартості. В основі
цієї концепції лежить постулат: вартість підприємства визначається
майбутніми грошовими доходами її власників, а нова вартість
створюється лише тоді, коли отримана віддача від інвестованого
капіталу перевищує його затрати.

Продовдення додатку Е
1
Лознєв Т.Г.
[225]

2
Теорія вартісного менеджменту – це система наукових знань в сфері
корпоративного управління, націленого на приріст вартості компанії,
що базується на синтезі вартісної ідеології і стратегічного
менеджменту.
Петрущенков
На нашу думку, VBM може бути визначена як концепція управління,
Ю.М.
що базується на функціонуванні фінансового механізму, що сприяє
[227, с. 12]
ідентифікації та реалізації стратегій і заходів щодо постійного
зростання вартості компанії та усунення цінових лагів між її
фундаментальною вартістю і ринковою оцінкою вартості компанії.
Плікус І.Й.
Концепція вартісно-орієнтованого управління – це синтез теорії
[228, с. 108-109] корпоративних фінансів (базисні ідеї, методи й моделі концепції
запозичені з праць авторів теорії корпоративних фінансів, таких як
Ф. Модільяні, М. Міллер, У. Шарп, Г. Александер, Д. Бейлі, а також
авторів, у роботах яких систематизуються й аналізуються основні ідеї
теорії оцінювання, а саме А. Дамодарана, Ю. Брітхема, Ф. Еванса,
Д. Бішола, Д. Мартіна, Т. Коупленда, Т. Коллера, Дж. Муррина,
М. Скотта та ін.), фінансового аналізу (з точки зору вартісноорієнтованого управління фінансовий аналіз є важливим інструментом
для виявлення факторів створення цінності. Такої думки дотримуються
Ченг Ф.Лі,
Е. Хелферт,
Дж.І. Фіннерті,
Лафуенте А. Хіл,
Л.А. Бернстайн та ін.) і фінансового обліку (з огляду на використання
даних бухгалтерського обліку при оцінюванні одним із напрямів
дослідження є емпіричне тестування моделей оцінювання).
Сотніков А.В.
Вартісно-орієнтоване управління – це система менеджменту, яка
[230, с. 256-257] зосереджує увагу керівництва та працівників компанії на ключових
факторах вартості для покращення стратегічних та оперативних рішень
на всіх рівнях компанії з метою максимізації її акціонерної вартості;
підхід менеджменту, який при прийнятті будь-яких управлінських
рішень ґрунтується на обліку всіх видів витрат та доходів, як поточних,
так і перспективних, що здатні впливати на зміну вартості компанії.
Тєплова Т.В.
VBM – управління вартістю компанії, концепція менеджменту, що
[231, с. 12]
передбачає побудову комплексу заходів по ув’язці стратегічних і
оперативних рішень в компанії (інвестиційних, фінансових,
операційних) з аналізом її вартості.
Шигаєв А.І.
Глобалізація світової і російської економіки, розвиток ринків капіталу,
[54, с. 3]
посилення конкуренції між господарюючими суб’єктами зумовили
необхідність подальшого розвитку та вдосконалення вартісноорієнтованого управління комерційними організаціями, під яким у
сучасному уявленні розуміється системний підхід до організації та
методології менеджменту, націлений на максимізацію багатства
постачальників капіталу, фінансової потужності і значущості
підприємств на основі здійснення управлінського контролю ключових
драйверів їх економічної вартості.
Яремко І.Й.
VBM – сукупність виробничо-господарських процесів і фінансово[232, с. 14]
економічних дій, які організовуються в такий спосіб, щоб, поряд з
іншими цілями, впливати на зростання вартості власного
(акціонерного) капіталу господарського суб’єкта.
Джерело: складено на основі [43, 54, 211 – 232]
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Додаток Ж
Частка нематеріальних активів в структурі загальної вартості активів
вітчизняних закладів охорони здоров’я
Назва компанії
1
“Dzhonson i
Dzhonson”
Ukraina OOO
“Sperko Ukraina”
OOO
“Chiltern
Interneshnl”
Ukraina OOO
“ImunogenUkraina” OOO

Місце
розташування

Частка нематеріальних активів
2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

3

4

5

6

7

KIEV

0,006

0,012

0,026

0,014

0,016

VINNITSYA

0,009

0,010

0,008

0,005

0,004

KIEV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

KIEV

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

“Klimed Ukraina”
KIEV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
OOO
“Asfarma Ukraina”
KIEV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
OOO
“Yunifarm
KIEV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Ukraina” OOO
“Farmster
KIEV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Ukraina” OOO
“Medimeks
KIEV
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Ukraina” OOO
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –
Bureau van Dijk”.
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Додаток З
Частка нематеріальних активів в структурі загальної вартості активів
вітчизняних підприємств з великою кількістю працівників
Назва
компанії

Місце
розташу-вання

1
“Kromberg
end Shubert
Ukraina” OOO
“Megapolis
Ukraina” OOO
“Nestle
Ukraina” OOO
“Bader
Ukraina” OOO
“Brokard
Ukraina” OOO
“Kraft Foods
Ukraina” AT
“Sinevo
Ukraina OOO”
“Forshner
Ukraina OOO”
“Ankor
Personal
Ukraina” OOO
“Elektrokontak
t Ukraina”
OOO
“Ukraina
Polygraph
Combine” DP
“Samsung
Elektroniks
Ukraina
Kompani”
OOO

2

Кількість
працівників за
останній
рік, чол.
3

Частка нематеріальних активів
2011 р.

2012 р. 2013 р. 2014 р.

2015 р.

4

5

6

7

8

ROVANTSI

4 975

0,001

0,002

0,001

0,000

0,003

TERNOPIL

2 603

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

KIEV

1 682

0,043

0,048

0,032

0,026

0,029

GORODOK

1 460

0,000

0,002

0,002

0,003

0,003

KIEV

1 253

0,007

0,004

0,002

0,001

0,003

STARI
PETRIVTSI

1 235

0,001

0,000

0,001

0,001

0,001

KIEV

1 139

0,000

0,002

0,003

0,003

0,001

NELIPINO

1 059

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

KIEV

1 049

0,000

0,000

0,021

0,016

0,005

PEREMISHL
YANI

1 044

0,002

0,001

0,000

0,000

0,001

KIEV

976

0,005

0,005

0,004

0,003

0,003

KIEV

958

0,005

0,006

0,006

0,003

0,006

“Sportmaster
Ukraina” OOO

KIEV

877

0,010

0,008

0,008

0,006

0,006

“Takeda
Ukraina” OOO

KIEV

867

0,000

0,000

0,001

0,003

0,004

Продовження додатку З
1
“Adidas
Ukraina” DP
“SZHS
Ukraina” IP
“Prettl MKRT
Ukraina” OOO
“Ukraina
Tsentr
Sertifikatsii
Klyuchiv”
OOO

3

4

5

6

7

8

KIEV

826

0,001

0,002

0,004

0,001

0,001

ODESA

772

0,006

0,007

0,007

0,003

0,002

KAMYANETSPODILSKIY

689

0,000

0,000

0,002

0,001

0,000

KIEV

655

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DONETSK

598

0,024

0,023

0,023

0,014

0,017

590

0,001

0,001

0,001

0,001

0,000

581

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

566

0,004

0,000

0,034

0,024

0,030

550

Дані
відсут
ні

0,002

0,007

0,005

0,008

543

0,000

0,001

0,001

0,003

0,002

KIEV

511

0,000

0,000

0,001

0,000

0,001

ZHITOMIR

474

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

ODESA

445

0,009

0,010

0,008

0,009

0,012

KIEV

433

0,000

0,001

0,000

0,001

0,000

“Spetsbudmont
azh Ukraina”
HARKIV
OOO

425

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

“Avis
Ukraina” OOO

418

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

“Miller Brendz
Ukraina” ZAO

2

“Vsmpo Titan
SOLONE
Ukraina” OOO
“Agrana Frut
VINNITSYA
Ukraina” OOO
“Bel Shostka
Ukraina
SHOSTKA
Publichne” AO
DNIPRO
“Kari Ukraina”
(DNIPROPETR
OOO
OVSK)
“Raben
VELIKA
Ukraina” OOO DIMERKA
“Adekko
Ukraina” OOO
“Ukraina
Public JSC”
AT
“GPK
Ukraina” DP
“Termoelektro
Ukraina” OOO

KOSIVSHTINA

Продовження додатку З
1

2

3

4

5

6

7

8

“Grajf
Fleksibles
Ukraina” TOV

ZHITOMIR

404

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

“Zara
Ukraina” OOO

KIEV

394

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

“Glaksosmitkl
yayn
KIEV
Farmasyutikals
Ukraina” OOO

391

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

“Kofe Hauz
Ukraina” OOO

KIEV

386

0,000

0,000

0,001

0,001

0,002

VISHNEVE

378

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SKORIKI

361

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

KIEV

359

0,003

0,004

0,013

0,005

0,001

KIEV

359

0,002

0,002

0,001

0,001

0,000

KIEV

354

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

NOVOVOLINS
K

353

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

KIEV

334

0,783

0,761

0,779

0,788

0,785

ZHITOMIR

333

0,000

0,000

0,001

0,000

0,000

KIEV

329

0,000

0,006

0,006

0,005

0,005

KIEV

328

0,000

0,000

0,008

0,007

0,003

MIKOLAIV

325

0,014

0,010

0,007

0,000

0,000

“UVK
Ukraina” OOO
“Ukraina”
OOO
“Laktalis
Ukraina” DP
“Humana Pipl
Tu Pipl
Ukraina” DP
“Orifleym
Kosmetiks
Ukraina” DP
“Han
Elektrobau
Ukraina” OOO
“Ukraina
Natsionalniy
Palats
Mistetstv” GP
“Ferplast
Ukraina” OOO
“Ukraina
Aviatsiyne
Pidpriemstvo”
GP
“Yandeks
Ukraina” OOO
“Santa
Ukraina” ZAO

Продовження додатку З
1
“Sperko
Ukraina” OOO
“Krka
Ukraina” OOO
“Fapomed
Ukraina” OOO
“Fornetti
Ukraina” OOO
“DHL
Interneshnl
Ukraina”
PRIVATNE
AO
“Agro Invest”
Ukraina OOO
“Ukraina
Privatna
Agrofirma”
CHP
“Serve
Ukraina” OOO
Джерело:

2

3

4

5

6

7

8

VINNITSYA

323

0,009

0,010

0,008

0,005

0,004

KIEV

320

0,068

0,043

0,021

0,009

0,005

GOSHTA

316

0,001

0,000

0,000

0,002

0,001

KOZELETS

315

0,016

0,012

0,006

0,003

0,014

KIEV

312

0,006

0,008

0,016

0,009

0,011

KIEV

308

0,003

0,001

0,000

0,000

0,001

RADIVONIVK
A

307

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

KIEV

301

0,000

0,000

0,001

0,001

0,001

сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –

Bureau van Dijk”.
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Додаток И
Порядок формування первісної вартості одержаних нематеріальних
активів згідно П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”
Вид вартості
1
Історична
вартість 1

Історична
вартість 2
Залишкова
вартість

Справедлива
вартість 1

Порядок формування
2
Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мито,
непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню, та інші витрати,
безпосередньо пов'язані з його придбанням та доведенням до стану, у
якому він придатний для використання за призначенням, фінансові
витрати, якщо актив визнається як кваліфікаційний (п. 11)
Прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із
створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану
придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації
юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо) (п. 17)
Залишкова вартість переданого нематеріального активу. Якщо
залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу
вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в
обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням
різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду (п. 12)
Справедлива вартість переданого нематеріального активу, збільшеній
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була
передана (отримана) під час обміну (п. 12)
Справедлива вартість на дату отримання (п. 13-15)

Справедлива
вартість 2
Джерело: складено на основі [17]
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Додаток К
Порівняльна характеристика термінів корисного використання й
методів амортизації нематеріальних активів
Нормативний
документ

Термін корисного використання й амортизації

Метод
амортизації

1

2

3

П(С)БО 8
“Нематеріальні
активи” [17]

Суб’єкт господарювання встановлює самостійно,
враховуючи: строки корисного використання
подібних
активів;
моральний
знос,
що
передбачається; правові або інші подібні
обмеження щодо строків його використання;
очікуваний спосіб використання нематеріальних
активів підприємством; залежність строку
корисного використання нематеріальних активів
від строку корисного використання інших активів
підприємства.
Підприємство може застосовувати строки
корисного використання нематеріальних активів,
встановлені податковим законодавством.

Прямолінійний
метод;
Метод зменшення
залишкової
вартості;
Метод
прискореного
зменшення
залишкової
вартості;
Кумулятивний
метод;
Виробничий метод.

НП(С)БОДС 122
“Нематеріальні
активи” [207]

Суб’єкт господарювання встановлює самостійно, Прямолінійний
враховуючи: моральний знос (амортизацію), що метод.
передбачається; залежність строку корисного
використання нематеріальних активів від строку
корисного використання інших активів; очікуване
використання
нематеріальних
активів
з
урахуванням морального зносу (амортизації);
строки корисного використання (експлуатації)
подібних нематеріальних активів; правові або
інші обмеження щодо строку корисного
використання (експлуатації)
нематеріальних
активів.

ПКУ [209]

Групи 1, 2, 3, 6 – відповідно до
правовстановлюючого документа;
група 4 – відповідно до правовстановлюючого
документа, але не менш як 5 років;
група 5 – відповідно до правовстановлюючого
документа, але не менш як 2 роки.

Прямолінійний
метод;
Метод зменшення
залишкової
вартості;
Метод
прискореного
зменшення
залишкової
вартості;
Кумулятивний
метод.

Продовження додатку К
1
МСБО 38
“Нематеріальні
активи” [7]

2

Суб'єкт господарювання визначає самостійно,
беручи до уваги такі чинники:
- очікуване використання активу суб'єктом
господарювання та спроможність іншої групи
управлінського персоналу ефективно управляти
активом;
- життєві цикли типових продуктів для активу та
відкриту інформацію щодо оцінок строків
корисної експлуатації подібних активів, що їх
використовують у подібний спосіб;
- технічний, технологічний, комерційний та інші
види зносу;
- стабільність галузі, в якій функціонує актив, та
зміни ринкового попиту на обсяг продуктів чи
послуг від цього активу;
- очікувані дії конкурентів або потенційних
конкурентів;
- рівень видатків на обслуговування, необхідного
для
отримання
очікуваних
майбутніх
економічних вигід від активу, та здатність і намір
суб'єкта господарювання досягти такого рівня;
- період контролю над активом та юридичні або
подібні до них обмеження використання активу,
такі як дати закінчення строку пов'язаних з ним
угод про оренду; та
- залежність строку корисної експлуатації активу
від строку корисної експлуатації інших активів
суб'єкта господарювання.
Джерело: складено на основі [7, 17, 207, 209]

3
Прямолінійний
метод;
Метод зменшення
залишку;
Метод
суми
одиниць продукції.
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Додаток Л
Бухгалтерські проведення з обліку фінансових витрат, понесених з
метою створення нематеріального активу
№ з/п

Зміст господарської операції

1
1

2
Одержано
короткостроковий
кредит
Нараховано
відсотки
за
користування кредитом
Сплачено відсотки за користування
кредитом
Погашена
заборгованість
за
основною сумою кредиту
Включено фінансові витрати до
складу
первісної
вартості
нематеріального активу
Оприбутковано
внутрішньостворений
нематеріальний актив

2
3
4
5

6

7

Списано фінансові витрати, що не
капіталізуються,
на
фінансові
результати
Джерело: розроблено автором.

Первинний
документ
3
Договір, виписка
банку
Договір, довідка
бухгалтерії
Виписка банку

Кореспонденція
рахунків
Дт
Кт
4
5
311
601
951

684

684

311

Виписка банку

601

311

Довідка бухгалтерії

1542

951

Акт введення в
господарський
оборот ОПІВ у
складі НМА
Довідка бухгалтерії

1252

1542

792

951
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Додаток М
Пропозиції з удосконалення відповідності методів оцінки за
справедливою вартістю окремим видам нематеріальних активів
Таблиця 1М
Запропоновані методи оцінки нематеріальних активів за
справедливою вартістю
Випадки
застосування
оцінки за
Метод
справедливою
вартістю
1
2
Обмін
Метод
нематеріального
експертних
активу на подібний оцінок
(неподібний) актив

Безоплатне
отримання
нематеріального
активу

Метод
економічного
ефекту

Внесення
Метод
нематеріального
порівняльних
активу
до продаж
статутного
капіталу
Переоцінка
нематеріальних
активів

Метод
співвідношен
ня залишкової
вартості
до
цін
на
активному
ринку

Переваги методу

Недоліки методу

3
Мінімізується
можливість
завищення
результатів оцінки
будь-якою зі сторін

4
Недоліком даного методу
може
бути
“людський
фактор”, тому що у кожного з
оцінювачів може бути свій
підхід, при якому можуть
бути
невраховані
певні
важливі
особливості
нематеріального активу, що
значно вплине на результат
оцінки
Недоліком даного методу є
те, що його досить складно
застосовувати для оцінки
нематеріальних активів, які
не
беруть
участь
у
виробництві
Складність
врахування
індивідуальності
нематеріального
активу,
відсутність та закритість
необхідної для розрахунку
інформації
Дозволяє
переоцінювати
лише ті нематеріальні активи,
відносно яких існує активний
ринок

Даний метод дає
можливість
визначити
вигоди,
які
отримає
підприємство
від
використання активу
Точність та простота
розрахунку

Проводячи
переоцінку
нематеріального
активу, керівництво
отримує більш повну
та
достовірну
інформацію
про
даний актив
Джерело: складено на основі [127]
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Продовження додатку М
Таблиця 2М
Можливість застосування методів оцінки нематеріальних активів як
складової облікової політики підприємства
Методи оцінки нематеріальних активів
в першу чергу
в другу чергу
в останню чергу
1
2
3
4
Об’єкти права промислової
Доходний
Порівняльний
Витратний
власності
(ринковий)
Торгові марки, знаки для товарів
Доходний
Порівняльний
Витратний
та послуг, фірмові найменування
(ринковий)
Авторські та суміжні з ними права Доходний
Порівняльний
Витратний
(ринковий)
Управлінське програмне
Витратний
Порівняльний
Доходний
забезпечення
(ринковий)
Програмні продукти
Доходний
Порівняльний
Витратний
(ринковий)
Інноваційні розробки з нової
Витратний
Порівняльний
Доходний
техніки, технології та управління
(ринковий)
Джерело: складено на основі[126]
Види нематеріальних активів
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Продовження додатку М
Таблиця 3М
Найбільш об’єктивні підходи та методи оцінки нематеріальних
активів у межах окремих облікових груп
Облікова група
Пропоновані підходи та методи для оцінки
№ з/п
нематеріальних
нематеріальних активів
активів
1
2
3
1
Нематеріальні активи Ринковий підхід (метод ринкових продажів, метод
промислової власності
рейтингу)
Дохідний підхід (метод дисконтування доходу)
Витратний підхід (метод відтворення, метод заміщення)
2
Інформаційні системи
Ринковий підхід (метод ринкових продажів, метод
рейтингу)
Дохідний підхід (метод дисконтування доходу)
Витратний підхід
3
Засоби індивідуалізації Ринковий підхід (метод ринкових продажів, метод
рейтингу)
Дохідний підхід (метод дисконтування доходу, метод
прямої капіталізації)
4
Нематеріальні активи, Ринковий підхід (метод ринкових продажів, метод
пов’язані з мистецтвом рейтингу)
Дохідний підхід (метод дисконтування доходу, метод
прямої капіталізації)
5
Нематеріальні активи, Дохідний підхід (метод дисконтування доходу, метод
засновані на договорах прямої капіталізації)
6
Гудвіл
Ринковий підхід (метод відносної різниці в доходах)
Джерело: складено на основі [125]
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Додаток Н
Напрями аналізу нематеріальних активів в підходах вітчизняних вчених
№
1
1

2
3

4

5

6

Автор
2
Банасько Т.М.
[152, с. 8-9]

Напрями аналізу нематеріальних активів, що виділяються
3
1. Аналіз структури, обсягу та динаміки нематеріальних активів.
2. Аналіз ефективності нематеріальних активів та впливу факторів
на неї.
3. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва за рахунок
використання нематеріальних об’єктів.
Божко В.П.
1. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
[233]
2. Аналіз структури нематеріальних активів.
Вакун О.В.
1. Аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів.
[234, с. 228-231] 2. Аналіз структури нематеріальних активів.
3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
4. Інтегрована оцінка використання нематеріальних активів.
Каткова Н.В.,
1. Аналіз частки нематеріальних активів у майні підприємства (у
Лакутіна К.С.
складі необоротних активів та у складі всіх активів підприємства).
[235,с. 310-311]
2. Аналіз наявності та руху нематеріальних активів.
3. Аналіз стану нематеріальних активів та їх відновлення.
4. Аналіз структури нематеріальних активів в розрізі
різноманітних
класифікаційних
ознак
(за
видами
та
призначенням, за ступенем правової захищеності, за джерелами їх
надходження та вибуття, за строками корисного використання).
5. Аналіз потреби та забезпеченості нематеріальних активів.
6. Аналіз за ступенем ліквідності нематеріальних активів.
7. Аналіз інвестицій в нематеріальні активи.
8. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
9. Аналіз впливу факторів на ефективність використання
нематеріальних активів.
10. Аналіз резервів збільшення обсягів виробництва за рахунок
використання нематеріальних об’єктів.
Польова
Т.В., 1. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
Дубовець М.М.
[166, с. 93-95]
Романенко О.В
1. Аналіз потреби підприємства в нематеріальних активах.
[148, с. 23]
2. Аналіз ресурсної бази та шляхів формування нематеріальних
активів.
3. Аналіз величини та динаміки нематеріальних активів.
4. Аналіз структури нематеріальних активів.
5. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
6. Аналіз ліквідності нематеріальних активів.
7. Аналіз впливу величини нематеріальних активів на вартість
підприємства.
8. Аналіз нематеріальних активів в умовах інтегрованих структур.

Продовження додатку Н
1
7
8

9

10

2
Райковська І.Т.
[143, с. 10-14]
Рожелюк В.,
Денчук П.
[236, с. 49]

3
1. Аналіз забезпеченості нематеріальними активами.
2. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
1. Аналіз обсягу та динаміки нематеріальних активів.
2. Аналіз складу та структури нематеріальних активів.
3. Аналіз стану нематеріальних активів.
4. Аналіз інтенсивності відновлення нематеріальних активів.
5. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
Ю.В. Чуб
1. Визначення обсягу та динаміки нематеріальних активів.
[151, с. 27]
2. Визначення складу та структури нематеріальних активів.
3. Вивчення стану нематеріальних активів.
4. Вивчення стану відновлення нематеріальних активів.
5. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
Шелест В.С.
1. Аналіз наявності, структури та динаміки нематеріальних
[145, с. 259-260] активів.
2. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
3. Оцінка факторів, що впливають на доходність нематеріальних
активів.
4. Патентний аналіз нематеріальних активів.
Джерело: складено на основі [143, 145, 148, 151, 152, 166, 233-236]
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Додаток П
Показники прибутковості та вартості нематеріальних активів вітчизняних підприємств
з великою кількістю працівників за 2011-2015 рр.
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва підприємства

Кількіс
Вартість нематеріальних активів
ть
праців2012
2011 р.
2013 р. 2014р 2015р
р.
ників

Прибуток / збиток
2011 р.

2012 р.

2013р.

2
“Kromberg end Shubert
Ukraina” OOO
“Megapolis Ukraina” OOO
“Nestle Ukraina” OOO
“Bader Ukraina” OOO
“Brokard Ukraina” OOO
“Kraft Foods Ukraina” AT
“Sinevo Ukraina” OOO

3
4975

4
273

5
364

6
217

7
107

8
2108

9
-19972

10
-14598

11
-9409

2603
1682
1460
1253
1235
1139

363
55484
0
2777
1366
0

445
71347
159
1648
1076
276

779
54 844
200
1 051
1 362
464

1033
53275
458
948
2118
559

2779
74794
1033
3675
2288
222

-7916
-84642
0
-5285
5094
0

5 105
-81992
-2 092
-3 816
2098
-3312

-4257
-89505
-2024
3 970
21320
-6 044

“Forshner Ukraina” OOO
“Ankor Personal Ukraina”
OOO
“Elektrokontakt
Ukraina”
OOO
“Ukraina
Polygraph
Combine” DP
“Samsung
Elektroniks
Ukraina Kompani” OOO
“Sportmaster Ukraina” OOO

1059
1049

33
0

26
0

38
138

169
174

147
83

56
0

44
0

1044

56

60

30

36

133

-1268

976

2241

2547

2 900

2 906

2724

958

5495

9826

9 306

10726

877

3439

3288

3 005

2778

2014 р.
12
-15968

2015 р.
13
-44033

-6241

7322

-1149397

-1669088

-4 284
10444
14145
-9 972

-6375
54 560
52 957
-21791

256
-215

19
-93

8
41

-2066

-3373

-3 885

-4 987

1 555

5 505

3898

0

0

12868

317

12518

6356

57827

-23 573

4441

-11804

-11563

-11448

-16230

-20 827
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Продовження додатку П
1
14
15
16
17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
“Takeda Ukraina” OOO
867
0
0
534
2889
2380
0
0
-126
“Adidas Ukraina” DP
826
323
1374
2 776
1385
1423
0
1 597
1 462
“SZHS Ukraina” IP
772
436
538
547
486
652
0
391
0
“Prokter
End
Gembl
767
896
813
547
1056
0
-84
-12942 -28488
Menyufekchuring Ukraina”
PII OOO
18 “Prettl MKRT Ukraina” OOO
689
0
0
34
21
10
0
0
-790
19 “Miller Brendz Ukraina”
598
25193 25333 29 677 32431 31808 2 299
1 346
-4960
ZAO
20 “Bel
Shostka
Ukraina”
566
1452
21
10 691 8436 10225 -25907 -28433 -6652
Publichne AO
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus – Bureau van Dijk”.

12
-49
9 200
0
-19055

13
0
32 331
0
-17594

-1 287
-12160

-1962
-42561

-9 683

-12045
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Додаток Р
Доходність нематеріальних активів вітчизняних підприємств з
великою кількістю працівників за 2011-2015 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Доходність нематеріальних активів

Назва підприємства
“Kromberg
end
Shubert
Ukraina” OOO
“Megapolis Ukraina” OOO
“Nestle Ukraina” OOO
“Bader Ukraina” OOO
“Brokard Ukraina” OOO
“Kraft Foods Ukraina” AT
“Sinevo Ukraina” OOO
“Forshner Ukraina” OOO
“Ankor Personal Ukraina” OOO
“Elektrokontakt Ukraina” OOO
“Ukraina Polygraph Combine”
DP
“Samsung Elektroniks Ukraina
Kompani” OOO
“Sportmaster Ukraina” OOO
“Takeda Ukraina” OOO
“Adidas Ukraina” DP
“SZHS Ukraina” IP
“Prokter
End
Gembl
Menyufekchuring Ukraina” PII
OOO
“Prettl MKRT Ukraina” OOO

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

-73,16
-21,81
-1,53
в.д.
-1,90
3,73
в.д.
1,70
в.д.

-40,10
11,47
-1,15
-13,16
-2,32
1,95
-12,00
1,69
в.д.

-43,36
-5,46
-1,63
-10,12
3,78
15,65
-13,03
6,74
-1,56

-149,23
-6,04
-21,57
-9,35
11,02
6,68
-17,84
0,11
-0,53

-20,89
2,63
-22,32
-6,17
14,85
23,15
-98,16
0,05
0,49

-22,64

-34,43

-112,43

-107,92

-37,50

0,69

2,16

1,34

0,00

0,00

0,06
-3,43
в.д.
0,00
0,00

1,27
-3,52
в.д.
1,16
0,73

0,68
-3,81
-0,24
0,53
0,00

5,39
-5,84
-0,02
6,64
0,00

-1,83
-4,69
0,00
22,72
0,00

-0,09

-15,92

-52,08

-18,04

в.д.
196,20
-1,34

в.д.
в.д.
-23,24
-61,29
“Miller Brendz Ukraina” ZAO
0,09
0,05
-0,17
-0,37
“Bel
Shostka
Ukraina”
Publichne AO
-17,84 -1353,95
-0,62
-1,15
-1,18
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –

Bureau van Dijk”.
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Додаток С
Удосконалені показники ефективності використання нематеріальних
активів за І.Т. Райковською
Показники
Віддача
нематеріальних
активів

Запропонований
порядок розрахунку

Порядок розрахунку
при використанні
способів розширення
і подовження

Характер впливу

Д НА  ВНАдіюч
Д НАдіюч

Резервами
зростання
ефективності використання НА є
збільшення величини віддачі
діючих НА, доходності НА з
паралельним
зростанням
доходності діючих НА
Доходність
Основними резервами зростання
Д НА  Рчиста 
ЧП
Д НА 
нематерідоходності
є підвищення чистої
(НАпоч  Взв ) В НА
 ВНАдіюч  К викНА
альних
рентабельності продажу, збільактивів
шення віддачі діючих НА і
коефіцієнту використання НА
де, ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг;
СВНА – середньорічна вартість нематеріальних активів;
ДНА – доходність нематеріальних активів;
В НАдіюч – віддача діючих нематеріальних активів;
Д НАдіюч – доходність діючих нематеріальних активів;
ЧП – чистий прибуток;
В зв – витрати підприємства на збільшення вартості нематеріальних активів, понесені у
звітному періоді;
Р чиста – чиста рентабельність продажу продукції, робіт, послуг;
В НАдіюч – віддача діючих нематеріальних активів;
ВНА 

ЧД
СВНА

ВНА 

К викНА – коефіцієнт використання нематеріальних активів ( К викорНА 
Джерело: складено на основі [143]

НАдіюч
)
НАнаявн
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Додаток Т
Показники нематеріальних активів та залученого капіталу
найпотужніших вітчизняних ІТ-підприємств за 2011-2015 рр.
Таблиця Т1
Довгострокові зобов’язання найпотужніших вітчизняних ІТ-підприємств за 2011-2015 рр., тис. грн.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва
підприємства

NAC
E
code

Кількі
сть
праців
ників
26

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.
2011р.

2012 р.

2013р.

2014 р.

2015р.

Інші довгострокові зобов’язання, тис. грн.
2011р.

2012
р.

“Globallodzhik
6202
3 578
43 087
3 578
3 578
3 578
3 578
3 578
Ukraina”
“Infopuls Ukraina” 6201
26
560
331
0
0
0
560
331
“Sitroniks Telekom 6202
229
570
473
0
19 020
2 000
570
473
Solyushns Ukraina”
“SAP Ukraina”
6202
102
10092
13814
0
13039
0
10092 13814
“Lyuksoft Ukraina” 6201
177
0
0
0
0
0
0
0
“3SHEYP Ukraina” 6202
20
0
202
110
0
0
0
202
“LEVI9 Ukraina”
6201
5
0
0
0
0
0
0
0
“Sapran Ukraina”
6202
50
0
3 842
3 577
6 061
6 586
0
в.д.
“Audateks
6201
18
802
1 222
1 344
0
388
728
640
Ukraina”
“Yunisender
6201
33
в.д.
в.д.
0
0
0
в.д.
в.д.
Ukraina”
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus – Bureau van Dijk”.

2013 р.

2014р.

2015р.

3 578

3 578

3 578

0
0

0
0

0
2 000

0
0
110
0
в.д.
869

13039
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
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Продовження додатку Т
Таблиця Т2
Поточні зобов’язання найпотужніших вітчизняних ІТ-підприємств за 2011-2015 рр., тис. грн.
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Назва
підприємства

Поточні зобов’язання, тис. грн.
2011 р.
37 609

2012 р.
19 896

2013 р.
19 849

2014 р.
1 363

Інші поточні зобов’язання, тис. грн.
2015 р.
2 161

2011 р.
34 176

2012 р.
11 224

2013 р.
19 849

“Globallodzhik
Ukraina”
“Infopuls
10 299
10 864
10 752
52 797
69 340
9 469
3 076
828
Ukraina”
“Sitroniks
92 646
18 273
4 334
195 605 241 837
22 890
4 533
3 691
Telekom
Solyushns
Ukraina”
“SAP Ukraina”
91 695
172 466
294 653 449 073 696 636
90 656
169 330
289 531
“Lyuksoft
1 821
8 590
26 588
63 200
95 160
1 141
8 258
11 202
Ukraina”
“3SHEYP
469
160
77
3 854
7 182
417
160
77
Ukraina”
“LEVI9
70
119
173
485
271
69
109
88
Ukraina”
“Sapran
1 533
3 316
2 104
7 373
30 181
648
172
646
Ukraina”
“Audateks
12 409
18 254
22 328
2 879
5 091
597
700
854
Ukraina”
“Yunisender
в.д.
в.д.
98
103
142
0
в.д.
3
Ukraina”
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus – Bureau van Dijk”.

2014 р.
621

2015 р.
2 158

22 930

33 424

72 653

112 676

445 054
8 940

691 319
16 493

3 821

2 423

387

128

1 548

4 284

942

2 387

82

83
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Продовження додатку Т
Таблиця Т3
Кредиторська заборгованість та позики найпотужніших вітчизняних ІТ-підприємств за 2011-2015 рр., тис.
грн.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кредиторська заборгованість, тис. грн.
Позики, тис. грн.
Назва
підприємства
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р. 2014 р.
“Globallodzhik
3 433
8 672
0
742
3
0
0
0
0
Ukraina”
“Infopuls Ukraina”
830
7 788
9 924
29 867
35 916
0
0
0
0
“Sitroniks Telekom
69 756
13 740
643
122 952
129 161
0
0
0
0
Solyushns Ukraina”
“SAP Ukraina”
1 039
3 136
5 122
4 019
5 317
0
0
0
0
“Lyuksoft Ukraina”
680
332
15 386
10 108
1 865
0
0
0
44 152
“3SHEYP Ukraina”
52
0
0
33
4 759
0
0
0
0
“LEVI9 Ukraina”
1
10
85
98
143
0
0
0
0
“Sapran Ukraina”
886
3 144
1 457
5 825
23 294
0
0
0
0
“Audateks
11 813
17 554
21 474
1 937
2 704
0
0
0
0
Ukraina”
“Yunisender
в.д.
в.д.
95
21
59
в.д.
в.д.
0
0
Ukraina”
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus – Bureau van Dijk”.

2015 р.
0
0
0
0
76 802
0
0
2 603
0
0
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Таблиця Т4
Нематеріальні активи найпотужніших вітчизняних ІТ-підприємств за 2011-2015 рр., тис. грн.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва підприємства
“Globallodzhik
Ukraina”
“Infopuls Ukraina”
“Sitroniks
Telekom
Solyushns Ukraina”
“SAP Ukraina”
“Lyuksoft Ukraina”
“3SHEYP Ukraina”
“LEVI9 Ukraina”
“Sapran Ukraina”
“Audateks Ukraina”

2011 р.
3 693

Нематеріальні активи, тис. грн.
2012 р.
2013 р.
4 776
5 149

2014 р.
5 872

2015 р.
11 274

1
21

1 046
8

6 354
0

8 272
0

6 857
2 623

0
277
150
1
0
0

0
156
49
33
0
0

4
98
28
94
0
0

3
6 938
80
84
22
0

62
8 783
147
146
136
3

“Yunisender Ukraina”
0
0
0
0
Джерело: Сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus – Bureau van Dijk”.
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Додаток У

Власники

Менеджмент

Максимізація вартості
Створення
НА

Показники
НА

Придбання
НА

Одиничні

Інвестори

Позичальники

Збереження вартості
Одержання у
використання НА
Інтегральні

Держава

Інші

Зменшення вартості

Продаж
НА

Передача у
використання НА
Показники
розкриття

Комплексні

Форми
візуалізації

Панель
індикаторів

Інструменти візуалізації
аналітичного додатку

Інші інструменти
(кокпіти BSC та ін.)

Додатки

Моніторинг

Аналіз

Управління

Системи
збереження
даних про НА
Інтеграція

Аналітичні
звіти

Звіти про
інтелектуальний
капітал

Прикладні програмні Інтеграція додатків
інтерфейси
КСБО

Джерела
даних про НА

Облікова фінансова
інформація

Сховища даних
аналітичних додатків,
інтегрованих з КСБО
Інтеграція різних
видів обліку

Облікова нефінансова
інформація

Ручне введення
інформації

Інформація з
ринку капіталу

Інші
джерела

Примітки: BSC – збалансована система показників;
КСБО – комп’ютерна система бухгалтерського обліку;
НА – нематеріальні активи.

Рис. У1. Модель стратегічної панелі індикаторів нематеріальних активів
Джерело: розроблено автором.

Технічна архітектура

Зацікавлені
користувачі
Стратегія
управління
вартістю
Тактика
щодо НА

Бізнес-архітектура

Стратегічна панель індикаторів нематеріальних активів
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Додаток Ф
Дані досліджуваних підприємств (балансова вартість нематеріальних
активів, витрати на дослідження та розробки, ринкова вартість), що
входять до переліку “Top 500 EU” за 2016-2017 рр.*

1
1
2
3
4

2
“Daimler AG”
“Total SA”
“Nestlé S.A.”
“Siemens Aktiengesellschaft”

3
DE
FR
CH
DE

4
2016
2016
2016
2017

5
12098000
14573576
49865302
38832000

Витрати
на дослідження та
розробки,
тис. євро
6
5257000
996111
1620968
5164000

5
6
7
8
9
10

“Electricite de France”
“ENGIE”
“BASF SE”
“Peugeot”
“Renault”
“Bayer Aktiengesellschaft”

FR
FR
DE
FR
FR
DE

2016
2016
2016
2016
2016
2016

16373000
24010000
15162000
6968000
4899000
29879000

572000
191000
1863000
1094000
2530000
4666000

20416444
29515654
80792139
13324536
24991491
81698307

11
12
13

CH
CH
FR

2017
2017
2017

15761232 9649002
51485885 7481033
30228000 130000

14798359
18425396
12441613

DE
DE

2017
2016

4844000 383000
8371400 2811500

15616208
36743100

16

“Roche Holding AG”
“Novartis AG”
“Lvmh Moet Hennessy Louis
Vuitton”
“Thyssenkrupp AG”
“Continental
Aktiengesellschaft”
“Compagnie de Saint-Gobain”

FR

2016

13331000 440000

24569122

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

“Vinci”
“Sanofi”
“Sse PLC”
“Bouygues”
“Rio Tinto Plc”
“Abb Ltd”
“Aktiebolaget Volvo”
“Fresenius se & co. Kgaa”
“Bt Group Plc”
“Lafargeholcim Ltd”
“L'oreal”
“Schneider Electric SE”
“Veolia Environnement”

FR
FR
GB
FR
GB
CH
SE
DE
GB
CH
FR
FR
FR

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

35213000
51166000
885686
7547000
4000690
10906939
3969239
24345000
17505237
16120039
11971800
22359000
9638600

38642433
99266877
17351144
11823978
50677682
44420385
18189024
40490522
36916160
30403112
97425782
39170093
9112426

№ з/п

14
15

Назва підприємства

Країна

Рік

Нематеріальні
активи,
тис. євро

50000
5172000
6406
59000
57186
1233280
1531647
500000
743119
131657
856700
995000
65100

Ринкова
капіталіз
ація, млн.
євро
7
75646066
11829836
21227885
10153078

Наявність інформації по підприємствах за різні роки (2016 та 2017 рр.) обгрунтовується тим, що у
європейських компаніях звітний період може починатись з початку будь-якого кварталу, тому на момент
проведення аналізу у одних компаній вже була наявна інформація за 2017 рік, а у інших ще ні.
*
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1
30

2
3
“Telefonaktiebolaget
Lm SE
Ericsson”
“SAP SE”
DE
“Danone”
FR
“Christian Dior”
FR
“Compagnie Generale des FR
Etablissements Michelin”

4
2016
2016
2016
2016
2016

27097000
15804000
27114000
1593000

3044000
333000
61000
718000

10153832
39484699
35966123
19032988

“Bae Systems Plc”
“Adidas AG”
“Safran”
“L
air
liquide
Scoiete
Anonyme”
“Henkel Ag & co. Kgaa”
“Faurecia”
“National Grid Plc”
“Associated British Foods Plc”

GB
DE
FR
FR

2016
2016
2016
2016

13145791
3259000
7042000
15776900

1652560
164000
1708000
202000

21924416
31340585
28533163
41084721

DE
FR
GB
GB

2016
2016
2016
2017

15543000
2325400
8175478
1602996

463000
44900
16307
41945

20239302
5084549
44266703
28342729

GB

2016

14141295 61854

DE
FR
DE

2016
2016
2016

13845000 121000
3304000 703000
13758694 146511

10055647
6
29074 115
13059607
24782880

DE

2016

24989000 1976000

12845387

FR
DK
FR
GB
DE
DE
IE

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

55
56

“British American Tobacco
P.l.c.”
“Linde Aktiengesellschaft”
“Valeo”
“Fresenius Medical Care AG
& Co. Kgaa”
“Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien”
“Suez”
“Novo Nordisk A/S”
“Thales”
“Johnson Matthey Plc”
“Schaeffler AG”
“Evonik industries AG”
“Ingersoll-rand Public Limited
Company”
“Covestro AG”
“Reckitt Benckiser Group Plc”

DE
GB

2016
2016

361000 259000
15701657 173892

13188824
56260866

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

“Vivendi”
“Solvay”
“Te Connectivity Ltd.”
“Vedanta Resources Plc”
“Atlas Copco Aktiebolag”
“Vestas Wind Systems A/S”
“Bollore”
“Dksh Holding AG”
“Telia company AB”
“Schindler Holding AG”

FR
BE
CH
GB
SE
DK
FR
CH
SE
CH

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

13466000
9279000
6604247
104266
3960027
828000
4346400
116811
7427091
891719

23229851
11789339
20628376
2549122
24384486
13678262
9750015
4248276
16640466
6828180

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

5
6
6198403 3311712

7869900
365062
4383200
1042930
632000
3312000
8946945

74000
1958879
736100
195331
751000
438000
196968

77000
305000
577009
1115
324105
227000
185400
2334
18111
131657

7
17190614

7910084
68950188
19549503
6942959
2337280
13211100
18390243
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1
67
68
69
70
71

2
“G4s Plc”
“Sandvik Aktiebolag”
“Balfour Beatty Plc”
“Lanxess Aktiengesellschaft”

3
GB
SE
GB
DE

4
2016
2016
2016
2016

5
2443829
2014141
1356126
494000

6
4668
321907
2334
131000

7
4255397
14799253
2164562
5656117

“Alstom”
FR
2016
1908000 127000
6155227
Джерело: сформовано автором на основі бази даних фінансової інформації “Amadeus –

Bureau van Dijk”.
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Додаток Х
Результати анкетування інноваційно-містких підприємств
Запорізької області за 2017 рік
Відпо
віді*,
у%

№
з/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Підприємства за
рівнем наявності
нематеріальних
активів у складі
необоротних активів
Питання анкети
від 1%
до
від
і
0,5 0,5%більше
%
до 1%
%
2
3
4
5
6
Підприємства ІТ-галузі
Чи потребує удосконалення існуюча
Т
38
76
91
система обліку і звітності в частині
Н
37
6
7
нематеріальних
активів
НВ
25
18
2
підприємства?
Чи впливає ефективність управління
Т
50
76
87
нематеріальними
активами
на
Н
25
18
13
ринкову вартість підприємства?
НВ
25
6
0
Чи знаходять відображення в
Т
75
41
52
бухгалтерській звітності всі наявні
Н
13
41
37
нематеріальні активи підприємства?
НВ
12
18
11
Чи потребує використання в системі
Т
24
53
63
обліку
поняття
нематеріальних
Н
13
29
13
активів в їх широкому розумінні?
НВ
63
18
24
Чи
потребують
удосконалення
Т
25
53
67
існуючі
критерії
визнання
Н
12
6
7
нематеріальних активів в системі
НВ
63
41
26
обліку?
Чи виникають на підприємстві
Т
25
70
80
проблеми, пов’язані з оцінкою
Н
63
24
2
нематеріальних активів?
НВ
12
6
18
Чи
проводите
Ви
переоцінку
Т
0
24
43
нематеріальних
активів
за
Н
10
76
57
справедливою вартістю?
0
НВ
0
0
0
Чи достатньо Вам наявної інформації
Т
50
35
33
про
нематеріальні
активи
з
Н
25
53
60
бухгалтерської
звітності
для
НВ
25
12
7
ефективного управління ними?
Чи існує необхідність розробки
Т
50
70
72
внутрішньої управлінської звітності
Н
12
12
4
щодо нематеріальних активів на
НВ
38
18
24
Вашому підприємстві?

Середнє
значення за
позитивними
підтверджуючими
відповідями,
%
7

81

80

52

56

59

71

34

35

69
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1
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2
3
4
Чи потребує удосконалення існуюча
Т
12
методика аналізу нематеріальних
Н
25
активів, що використовується на
НВ
63
підприємстві?
Заклади охорони здоров'я
Чи потребує удосконалення існуюча
Т
86
система обліку і звітності в частині
Н
9
нематеріальних
активів
НВ
5
підприємства?
Чи впливає ефективність управління
Т
43
нематеріальними
активами
на
Н
38
ринкову вартість підприємства?
НВ
19
Чи знаходять відображення в
Т
67
бухгалтерській звітності всі наявні
Н
19
нематеріальні активи підприємства?
НВ
14
Чи потребує використання в системі
Т
48
обліку
поняття
нематеріальних
Н
33
активів в їх широкому розумінні?
НВ
19
Чи
потребують
удосконалення
Т
24
існуючі
критерії
визнання
Н
28
нематеріальних активів в системі
обліку?
НВ
48
Чи виникають на підприємстві
Т
52
проблеми, пов’язані з оцінкою
Н
14
нематеріальних активів?
НВ
34
Чи
проводите
Ви
переоцінку
Т
19
нематеріальних
активів
за
Н
81
справедливою вартістю?
НВ
0
Чи достатньо Вам наявної інформації
Т
43
про
нематеріальні
активи
з
Н
43
бухгалтерської
звітності
для
НВ
14
ефективного управління ними?
Чи існує необхідність розробки
Т
33
внутрішньої управлінської звітності
Н
24
щодо нематеріальних активів на
НВ
43
Вашому підприємстві?
Чи потребує удосконалення існуюча
Т
14
методика аналізу нематеріальних
Н
9
активів, що використовується на
НВ
77
підприємстві?
Підприємства промисловості
Чи потребує удосконалення існуюча
Т
66
система обліку і звітності в частині
Н
5
нематеріальних
активів
НВ
29
підприємства?

7

5
47
12
41

6
67
9
24

72
10
18

64
9
27

56
13
31
72
23
5
54
13
33
44

64
18
18
73
27
0
55
9
36
55

18

9

38
69
5
26
23
77
0
36
46
18

36
73
9
18
45
55
0
36
55
9

61
26
13

55
9
36

52

51
26
23

82
18
0

45

60
20
20

75
0
25

66

56

75

54

71

52

40

65

25

38
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
Чи впливає ефективність управління
нематеріальними
активами
на
ринкову вартість підприємства?
Чи знаходять відображення в
бухгалтерській звітності всі наявні
нематеріальні активи підприємства?
Чи потребує використання в системі
обліку
поняття
нематеріальних
активів в їх широкому розумінні?
Чи
потребують
удосконалення
існуючі
критерії
визнання
нематеріальних активів в системі
обліку?
Чи виникають на підприємстві
проблеми, пов’язані з оцінкою
нематеріальних активів?
Чи
проводите
Ви
переоцінку
нематеріальних
активів
за
справедливою вартістю?
Чи достатньо Вам наявної інформації
про
нематеріальні
активи
з
бухгалтерської
звітності
для
ефективного управління ними?
Чи існує необхідність розробки
внутрішньої управлінської звітності
щодо нематеріальних активів на
Вашому підприємстві?
Чи потребує удосконалення існуюча
методика аналізу нематеріальних
активів, що використовується на
підприємстві?

3
Т
Н
НВ
Т
Н
НВ
Т
Н
НВ
Т

4
58
23
19
42
35
23
55
21
24
66

5
60
0
40
0
80
20
60
20
20
80

6
100
0
0
0
100
0
75
0
25
75

7

Н

18

20

0

НВ
Т
Н
НВ
Т
Н
НВ
Т
Н
НВ

16
21
11
68
5
95
0
62
15
23

0
100
0
0
0
100
0
20
60
20

25
100
0
0
50
50
0
0
100
0

Т
Н
НВ

68
5
27

80
0
20

100
0
0

71

Т
Н
НВ

45
6
49

60
0
40

50
25
25

45

61

37

56

67

31

7

56

*Т – так (позитивна підтверджуюча відповідь); Н – ні; НВ – не визначилися з відповіддю.
Джерело: складено автором.

274

Додаток Ц
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії:
1. Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 4: Розвиток обліку,
аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: монографія / за заг. Ред. І.В
Жиглей; ЖДТУ. Житомир: О.О. Євенок, 2017. 340 с. (особисто автору належить
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