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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

З розвитком сучасних економічних реалій, коли знання стають
найвпливовішим чинником виробництва, для будь-якого підпри-
ємства інтелектуальний капітал стає головною конкурентною пе-
ревагою, що є основою для пожвавлення інноваційної діяльності
у національній і глобальній економіці. Тому виникає необхід-
ність ґрунтовного дослідження інтелектуального капіталу як еко-
номічної та облікової категорії, яка стає основним джерелом збі-
льшення ринкової вартості великих вітчизняних та іноземних
підприємств.

Тобто метою роботи є дослідження питань виміру та обліку
інтелектуального капіталу.

Слід зазначити, що інтелектуальний капітал поділяють на дві
великі частини. Людський капітал (human capital) — втілений у
працівниках компанії у вигляді досвіду, здібностей до нововве-
день, знань, навичок, а також у загальній культурі, філософії фір-
ми, її внутрішніх цінностях, застосованих до виконання поточних
завдань. Структурний капітал (structural capital) передбачає тех-
нічне й програмне забезпечення, патенти, організаційну структу-
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ру, торгові марки і все те, що дає змогу працівникам компанії ре-
алізувати виробничий потенціал.

Для оцінки вартості об’єкта інтелектуальної власності в між-
народній практиці використовують три підходи: витратний, порі-
вняльний і дохідний. Через те, що кожен метод має свої методи
та методологію, вони пропонують різні значення вартості об’єкту
оцінки. Тому приміняють порівняльний аналіз використаних під-
ходів і методів, за допомогою чого встановлюється точніша вар-
тість об’єкта оцінки.

На сьогодні основним методом оцінки вартості інтелектуаль-
них активів є дохідний. Методами дохідного підходу є пряма ка-
піталізація доходу, метод роялті, дисконтування грошових пото-
ків, звільнення від роялті та надлишкового прибутку.

Формування інтелектуального капіталу підприємства є актуа-
льною проблемою сьогодення внаслідок того, що він суттєво
впливає на вартість підприємства та поступово стає одним з най-
важливіших критеріїв оцінки ефективності роботи суб’єкта гос-
подарювання. Однак, наразі, мають місце проблеми оцінки та
вимірювання інтелектуального капіталу, в системі обліку підпри-
ємств. Бухгалтерський облік не може надати точної інформації
про нематеріальні складові інтелектуального капіталу. У зв’язку з
цим існує значна різниця між бухгалтерською оцінкою вартості
підприємства та її ринковою вартістю. Тому удосконалення бух-
галтерського відображення інтелектуального капіталу є важли-
вим методологічним питанням.

Існує необхідність відображення інтелектуального капіталу у
фінансовій звітності, оскільки він суттєво впливає на вартість
підприємства та поступово стає одним із найважливіших крите-
ріїв оцінки ефективності роботи суб’єкта господарювання, впли-
ває на прийняття рішень зовнішніми користувачами (інвестора-
ми, кредиторами).

Еволюція правил бухгалтерського обліку і фінансової звітності
привели до того, що в даний час Міжнародні стандарти фінансової
звітності і Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України
визнають багато елементів інтелектуального капіталу і допускають
їх віддзеркалення у фінансовій звітності як нематеріальних акти-
вів. Однак незважаючи на те, що групи нематеріальних активів є
складовими інтелектуального капіталу, вони не відображають по-
вністю структурні елементи інтелектуального капіталу.

Проблемною є оцінка об’єктів нематеріальних активів, що ство-
рені працівниками підприємства самостійно. Унікальні об’єкти не-
матеріальних активів часто не враховуються у балансі, або їх облі-
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кова вартість значно нижча від ринкової. Це призводить до зани-
ження майнового стану підприємства. Причиною такої ситуації є
відсутність стандартів оцінки вартості нематеріальних активів.

Так, оцінка результатів інвестицій у людський капітал потре-
бує розробки складних систем розрахунків, у яких варто керува-
тися на опосередкованих якісних показниках, оскільки визначен-
ня їх у вартісному вимірі, є проблемним. Людський капітал не
може відображатися у складі активів компанії у бухгалтерських
звітах як самостійний фінансовий показник, так як невідділимий
від конкретних фізичних осіб, і не є власністю компанії.

Отже інтелектуальний капітал є дуже важливою категорією,
яка забезпечує формування унікальних конкурентних переваг
підприємства. Вона залежить від наявності інтелектуальних ре-
сурсів, що трансформуються в інтелектуальний потенціал під-
приємства, який використовується на даний конкретний момент
часу. Але необхідно пам’ятати, що сама по собі категорія інтеле-
ктуального потенціалу є дещо ширшою, ніж інтелектуальний ка-
пітал й фінансові ресурси.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
НЕПРЯМИХ ВИТРАТ НА ЗБУТ, РЕКЛАМУ ТА МАРКЕТИНГ

Перехід до ринкових відносин в економіці України ставить
по-новому і розширює можливості діяльності підприємства, як
основної її ланки.


