3.5 Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства
Нематеріальні ресурси – це немонетарні ресурси, які не мають
матеріальної форми та контролюються підприємством з метою
використання протягом періоду більше одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва,
торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим
юридичним або фізичним особам.
Це складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити
економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої
характерні відсутність матеріальної основи здобування доходів та
невизначеність розмірів майбутнього прибутку від її використання.
Види нематеріальних ресурсів схематично показано на рис. 3.5.
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Рисунок 3.5 − Види нематеріальних ресурсів підприємства
Розглянемо нематеріальні ресурси підприємства.
1. Об’єкти промислової власності. Промислова власність є
поняттям, яке застосовується для визначення виключного права на
використання певних нематеріальних ресурсів.
Серед об’єктів промислової власності найважливіше місце
посідають винаходи.
Винахід – це результат творчої діяльності людини в будь-якій
галузі технології. Винаходу надається правова охорона, якщо він є
новим, має винахідницький рівень та промислове застосування.
Винахід є новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Винахід має
винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не є наслідком
рівня техніки.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в
галузі художнього конструювання.
До промислових зразків відносяться форма, малюнок, колір або
їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.
Патент видається на промисловий зразок, що є новим,
оригінальним і має промислове застосування.
Корисна модель – це результат творчої діяльності людини в
будь-якій галузі технології. Предметом технічного вирішення в
корисних моделях є лише конструкція виробу, його форма.
Товарний знак та знак обслуговування – це позначення для
відмінності товарів та послуг, які виробляють або надають одні
фізичні чи юридичні особи, від однорідних товарів та послуг, що
виробляють або надають інші фізичні та юридичні особи. Товарними
знаками можуть бути зареєстровані словесні, образні, об’ємні та інші
позначення та їх комбінації.
2. Об’єкти
інтелектуальної
власності.
Інтелектуальна
власність – юридичне поняття, яке охоплює авторське право та інші
права на продукти інтелектуальної діяльності. До об’єктів
інтелектуальної власності, зокрема, належать наукові праці, твори
літератури та мистецтва, програмні продукти тощо.
Програмне забезпечення ЕОМ – це сукупність однієї або більше
програм або мікропрограм у будь-якому істотному вигляді.
Програмне забезпечення поділяють на загальне та спеціальне.
База даних – сукупність даних, матеріалів або витворів у формі,
що читається машиною.
База знань – сукупність систематизованих відомостей, що
відносяться до певної галузі знань та можуть бути прочитані ЕОМ.
3. Інші нематеріальні ресурси. Під ноу-хау розуміють: різного
роду технічні знання та досвід, що не мають правової охорони за
кордоном, включаючи методи, засоби та навички, що необхідні для
проведення проектування, розрахунків, будівництва та виготовлення
будь-яких об’єктів та виробів науково-дослідницьких, дослідноконструкторських, пусконалагоджувальних та інших робіт; розробки
та використання технологічних процесів; методи та способи
лікування, пошуку та видобутку корисних копалин; знання та досвід
адміністративного, економічного та іншого порядку, такі, що не є
загальновідомими та можуть бути практично застосовані.
Раціоналізаторською визнається пропозиція, що є новою та
корисною для підприємства, якому її продано, та передбачає
створення і зміну конструкції виробів, технології виробництва та
техніки, що застосовується, або складу матеріалу.

Раціоналізаторська пропозиція є новою для підприємства, якому
її продано, якщо, згідно з існуючими на даному підприємстві
джерелами інформації, ця або тотожна поданій пропозиція не була
відома для достатнього її практичного використання.
Під найменуванням місця походження розуміють географічну
назву країни або місцевості (області), що використовується для
позначення товару, який походить з цієї країни або місцевості
(області), якщо властивості або особливості цього товару винятково
або істотно визначаються характерними для цієї країни або
місцевості (області) природними умовами та/або людськими
факторами.
Гудвіл – це нематеріальний актив, вартість якого визначається як
різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його
звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає
внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої
позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо.
Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується у
визначенні валових витрат платника податку.
Нематеріальний актив визнається як актив, якщо: існує
ймовірність отримати в майбутньому економічні вигоди
підприємством внаслідок його використання; його оцінка може бути
достовірно визначена. Надходження і оприбуткування будь-якого
об’єкта
нематеріальних
активів
на
підприємстві
мають
підтверджуватися відповідними первинними документами, в яких
наводяться детальна характеристика об’єкта, його первісна вартість.
термін корисного використання, норми зносу (амортизації), місце, де
буде використовуватися об’єкт.
Класифікація нематеріальних активів наведена на рис. 3.6.
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Рисунок 3.6 − Класифікація нематеріальних активів підприємства

