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ФІНАНСОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 

ВПЛИВУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ ДІЮЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація. У статті проведено  систематизацію фінансово-бухгалтерських 

підходів до визначення вартості підприємства та оцінки впливу  нематеріальних 

активів на вартість підприємства. Обґрунтовано, що   розбіжність вартості 

власного капіталу розрахованого за даними балансу і його ринковою вартістю 

визвано наявністю прихованого (позабалансового) капіталу. Виділено три 

найважливіших нематеріальних фактори впливу на вартість підприємства, а 

саме кількість лояльних клієнтів і якість лояльності; кваліфікація кадрів і 

лояльність по відношенню до підприємства; впізнаваність бренду. 

Запропоновано до аналітичної моделі оцінки вартості  підприємства включати 

упущену вигоду власників від неврахування впливу нематеріальних факторів на 

його вартість. 

Ключові слова: вартість бізнесу, вартісно-орієнтоване управління, 

нематеріальні активи, облікові моделі вартості, упущена вигода власників. 
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Аннотация. В статье проведена систематизация финансово-бухгалтерских 

подходов к определению стоимости предприятия и оценки влияния 

нематериальных факторов на стоимость предприятия. Обосновано, что 

расхождение стоимости собственного капитала рассчитанного по данным 

баланса и его рыночной стоимостью вызвано наличием скрытого 

(внебалансового) капитала. Выделены три важнейших нематериальных фактора 

влияния на стоимость предприятия, а именно:  количество лояльных клиентов и 

качество лояльности; квалификация кадров и лояльность по отношению к 

предприятию; узнаваемость бренда. Предложено в аналитическую модель 

оценки стоимости предприятия включать упущенную выгоду учредителей от 

влияния нематериальных факторов на его стоимость. 

Ключевые слова: стоимость бизнеса, ценностно-ориентированное управление, 

нематериальные активы, учетные модели стоимости, упущенная выгода 

учредителей предприятия. 
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FINANCIAL AND ACCOUNTING APPROACHES TO DEFINITION OF THE 

INFLUENCE ON THE VALUE OF INTANGIBLE ASSETS COMPANY 

Abstract. Introduction. Business value is largely determined by intangible assets, 

namely intellectual and information resources. Ukrainian companies pay little 

attention to Research and Development, is not related to their core activities,  

develop, patent and sell low technology solutions. Therefore, studies are vital issues 

related to intangible assets, their role in the creation of enterprise value. Purpose. 

based on the systematization of the existing financial and accounting approaches 

offer an assessment of profits owners neglect intangible factors influence the value of 

the company. Results. The systematization of financial and accounting approaches to 

determining the value of the enterprise and assess the impact of intangible factors to 



the enterprise value. It is proved the difference value of equity calculated according 

to the balance sheet and its market value caused by the presence of hidden (off-

balance) capital. Proposed analytical model of the enterprise founders include loss of 

profits from the influence of intangible factors to the enterprise value. It identifies 

three important intangible factor affecting the value of the company, namely the 

number of loyal customers and the quality of loyalty; skills training and loyalty to the 

enterprise; brand recognition. Conclusion. The present financial statements do not 

allow to estimate the market value of enterprises, since not all the intangible factors 

are reflected in the financial statements. Remains controversial and methodologically 

unsolved such intangible assets management, as a business enterprise reputation, 

knowledge and competence of staff, customer loyalty, which is the direction of future 

research. 

Keywords: business value, value-oriented management, intangible assets, cost 

accounting model, loss of profits of the enterprise founders. 
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Постановка проблеми. Світові тенденції свідчать, що вартість 

нематеріальних активів в загальній вартості бізнесу становить від 40% до 90% 

[1, с.26], проте  українські підприємства у загальній вартості бізнесу мають 

низький відсоток нематеріальних активів
1
, це пояснюється тим, що в 

українському бізнес-середовищі відсутнє розуміння: по-перше, важливості 

використання нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної власності, 

кількість придбаних вітчизняними підприємствами нових технологій в Україні 

та за кордоном з 2011 року постійно зменшується, так у 2014 році 

промисловими підприємствами придбано 426 нових технологій в Україні та 117 

– за її межами (у 2013 р. – 512 та 139 технологій відповідно) [2]; по-друге, того, 

що цінність бізнесу багато в чому визначається нематеріальними активами
2
, а 

саме  інтелектуальними й інформаційними ресурсами. Дослідження, проведені  

                                                 
1 За підрахунками спеціалістів від 2% до 5%, в той час, як зазначають фахівці, ринкова вартість нематеріальних активів на 

підприємстві, при досконалій оцінці, може скласти від 15% до 20%, що відповідно збільшить вартість компанії [1].  
2 По дослідженням Ocean Tomo LLC: доля нематеріальних активів у ринковій вартості компаній зросла з 17 % у 1975 р. до 

84 % в 2015 р. [3]. В Україні найбільший телекомоператор «Київстар» декларує в звітності 2014 року, що нематеріальні 

активи в компанії складають 1,24 млрд грн (10,6% від загальної суми активів) [4] 

http://www.oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/


         Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що: по-перше, існуюча фінансова 

звітність не дозволяє оцінити ринкову вартість підприємства, так як не всі 

нематеріальні активи відображаються у фінансовій звітності; по-друге, при 

розрахунку вартості підприємства необхідно враховувати упущену вигоду для 

власників підприємства від неврахування впливу нематеріальних факторів 

(позабалансових (неідентифікованих) нематеріальних активів за ринковою 

оцінкою) на вартість підприємства; по-третє, залишаються дискусійними і 

методологічно невирішеними питання управління такими нематеріальними 

активами, як ділова репутація підприємства, знання і компетенції персоналу, 

лояльність клієнтів, що може бути напрямом подальших досліджень.  
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