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У статті узагальнені методичні підходи до економічного аналізу нематеріальних активів. Визначені 
перспективні напрями розвитку методики аналізу нематеріальних активів, зокрема портфельний та па-
тентний аналіз нематеріальних активів; аналіз рівня розвитку нематеріальних активів; економічний ана-
ліз використання нематеріального капіталу підприємства.
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В статье обобщены существующие методические подходы к экономическому анализу нематериаль-
ных активов. Определены перспективные направления развития методики анализа нематериальных ак-
тивов, в частности портфельный и патентный анализ нематериальных активов; анализ уровня разви-
тия нематериальных активов; экономический анализ использования нематериального капитала.

Ключевые слова: нематериальные активы, анализ, методический подход, показатель, эффектив-
ность, развитие.

In the article the going methodical approaches to the economic analysis of intangible assets are generalized. 
The prospective directions of the development of the methodology for the analysis of intangible assets, in particular, 
portfolio and patent analysis of intangible assets, analysis of the level of development of intangible assets, economic 
analysis of the using of the intangible capital of the enterprise are determined.
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Постановка проблеми. стрімкі зміни 
у глобальній економіці, зумовлені переходом 
від економіки, що базується на матеріальних 
активах, до інформаційної економіки, спричи-
няють постійний ріст впливу нематеріальних 
активів підприємства на рівень та якість при-
йнятих управлінських рішень, що, у свою чергу, 
зумовлює необхідність подальшого розвитку 
та вдосконалення методичних підходів до ана-
лізу нематеріальних активів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. суттєвий вплив на розвиток методології 
аналізу нематеріальних активів здійснили такі 
поважні науковці, як Ф.Ф. бутинець, М.Г. чума-
ченко, Є.в. Мних, о.в. олійник, П.я. Попович, 
М.с. Пушкар, М.а. болюх, в.з. бурчевський, 
М.і. Горбаток, в.М. івахненко, к.в. ізмайлов, 
М.я. коробов, л.а. лахтіонова, а.в. череп, 
Г.в. савицька.

останнім часом дослідження питань, 
пов’язаних із різними аспектами економічного 
аналізу нематеріальних активів, висвітлювалися 
у працях к.о. анохіної [1], М.і. бабіч, н.М. бати-
щевої, о.в. кантаєвої [2], т.М. банасько [3], 
о.в. вакун [4,5], в.М. Диби [5], о.в. корнух [7], 
М.в. Плекан [8], в.л. Поліщук, і.Д. лазаришиної 
[9], і.т. райковської [10], о.в. романенко [12], 
Ю.в. чуб [12] та інших [13].

Метою статті є узагальнення методичних 
підходів до економічного аналізу нематері-
альних активів і визначення їх перспективних 
напрямів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в умовах сьогодення економічний 
аналіз нематеріальних активів є одним із най-
важливіших складників аналізу господарської 
діяльності підприємства. узагальнюючи підходи 
до економічного аналізу нематеріальних активів 
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(на) у працях науковців, можна виокремити такі 
традиційні напрями, як:

– аналіз частки на у майні підприємства 
(у складі необоротних активів та у складі всіх 
активів підприємства);

– аналіз наявності та руху на;
– аналіз стану на та їх відновлення;
– аналіз структури на в розрізі різноманітних 

класифікаційних ознак (за видами та призна-
ченням, за ступенем правової захищеності, за 
джерелами їх надходження та вибуття, за стро-
ками корисного використання);

– аналіз потреби та забезпеченості на;
– аналіз за ступенем ліквідності на;
– аналіз інвестицій в на;
– аналіз ефективності використання на;
– аналіз впливу факторів на ефективність 

використання на;
– аналіз резервів збільшення обсягів вироб-

ництва за рахунок використання нематеріаль-
них об’єктів.

разом із тим, ґрунтуючись на узагальненні 
результатів досліджень, можна виділити і нові 
підходи до економічного аналізу нематеріаль-
них активів.

так, для формулювання завдань аналізу 
використання нематеріальних активів в.М. Диба 
у своєму дисертаційному дослідженні пропо-
нує інтелектуальну власність підприємств, що 
характеризується результатами наукової і вина-
хідницької діяльності, об’єднати в окремий 
об’єкт аналізу – «патентний портфель» немате-
ріальних активів підприємства. такий підхід до 
визначення об’єкта аналізу використання на 
дає змогу згрупувати охоронні документи, вклю-
чені до «патентного портфеля» на, за ступенем 
ліквідності у 3 групи: ключові патенти, друго-
рядні патенти, некорисні патенти [6].

Під портфельним аналізом на інноваційно-
орієнтованих підприємств розуміється інстру-
мент, за інформацією якого керівництво під-
приємства ідентифікує та оцінює корисність 
на з метою здійснення капітальних інвестицій 
у найбільш прибуткові чи перспективні об’єкти 
прав інтелектуальної власності або скорочення 
(припинення) капітальних інвестицій у неефек-
тивні об’єкти [6].

на думку автора, до основних складників 
аналізу використання нематеріальних активів 
інноваційно-орієнтованого підприємства слід 
віднести:

– аналіз патентного середовища у сфері 
функціонування підприємства;

– аналіз потреби підприємства в на для фор-
мування доходного патентного портфеля;

– оцінку вартості патентного портфеля на 
підприємства;

– оцінку й аналіз динаміки обсягів патентного 
портфеля нематеріальних активів для прогнозу-
вання тенденцій його нарощування;

– оцінку й аналіз групової структури патент-
ного портфеля на та її зміни (за джерелами 

надходження, за видами правової захищеності 
охоронних документів, за термінами корисного 
використання і рівнем ліквідності, за причинами 
вибуття на);

– аналіз життєвого циклу виробництва про-
дукції та оцінка корисності на;

– дослідження причинно-наслідкових залеж-
ностей впливу обсягів і структури патентного 
портфеля на на доходи від реалізації нової про-
дукції підприємства;

– аналіз патентовіддачі та доходності патент-
ного портфеля на підприємства;

– аналіз патентної активності та патентоздат-
ності підприємства та її зміни;

– аналіз конкурентоспроможності впрова-
джених у виробництво інновацій [6].

Для оцінки конкурентних переваг корпорації 
з урахуванням на запропоновані групи крите-
ріїв. у межах кожного з обраних критеріїв оцінки 
запропоновано систему аналітичних показників 
на для бальної оцінки конкурентних переваг 
корпорації:

1) критерій ступеня новизни на (наявність 
вітчизняного чи зарубіжного аналога, ступінь 
подібності з таким аналогом, характер змін, які 
виникнуть під час використання на, конкурен-
тоздатність на внутрішньому ринку, конкурен-
тоздатність на зовнішньому ринку, можливість 
скорочення імпорту чи збільшення експорту 
в результаті використання на);

2) критерій комплексності (кількість галузей, 
в яких може бути використано на, ступінь задо-
волення внутрішніх потреб організації, кількість 
використаних технологій під час створення на);

3) критерій ефективності (потреба на на вну-
трішньому ринку, потреба на на зовнішньому 
ринку, ефективність використання на, необ-
хідність залучення спеціалістів зі сторони для 
впровадження на підприємством, імовірність 
успіху підприємства під час упровадження на);

4) критерій готовності до використання 
в подальшій господарській діяльності (обсяг 
витрат, що є необхідним для доведення на до 
рівня використання у виробництві чи реалізації, 
кількість спеціалістів, яких необхідно залучити 
для доведення на до практичного викорис-
тання, спектр галузей, спеціалістів з яких необ-
хідно залучати для реалізації на, готовність 
персоналу, устаткування та інших об’єктів, що 
пов’язані з на, ефективно взаємодіяти);

5) критерій суспільної значущості на для під-
приємства (соціальна значущість упровадження 
на, зміна ситуації із зайнятістю працівників 
у результаті використання на, зміна вимог до 
професійного рівня працівників під час упрова-
дженні на, зміна екологічної ситуації в резуль-
таті застосування на на практиці) [6].

окремо автор виокремлює патентний аналіз 
як інструмент розв’язання технічних, правових 
і кон’юнктурних завдань, пов’язаних із розро-
бленням або просуванням продукції, в якій міс-
тяться науково-технічні досягнення, для забез-
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печення конкурентоспроможності цієї продукції. 
у його складі – аналіз патентної чистоти, аналіз 
патентно-ліцензійної активності в галузі, ана-
ліз патентної спроможності, аналіз патентного 
портфеля.

к.о. анохіна у своєму дисертаційному дослі-
дженні запропонувала методику комплексного 
аналізу нематеріальних активів, яка містить 
оцінку, аналіз ефективності використання, рів-
нів зносу та розвитку нематеріальних активів 
підприємства [1].

До узагальнюючих показників ефективності 
використання нематеріальних ресурсів підпри-
ємства авторка відносить таку систему показни-
ків [1].

як прямі ресурсні показники пропонується 
використовувати показники рентабельності 
та продуктивності нематеріальних активів (рен-
табельність на характеризує розмір прибутку 
підприємства, який припадає на гривню на, 
продуктивність на – обсяг продукції підприєм-
ства, який вироблено на одну гривню на підпри-
ємства). зворотними ресурсними показниками 
є період окупності на (свідчить про час, за який 
відбудеться повернення вартості на завдяки 
отриманню прибутку, або у скільки разів вартість 
на перевищує прибуток підприємства) та ємність 
продукції за нематеріальними ресурсами (пока-
зує обсяг на, який був задіяний для виробництва 
однієї гривні продукції підприємства).

Прямими витратними показниками ефектив-
ності на із використанням прибутку як ефекту 
є аморторентабельність на (характеризує обсяг 
прибутку, який припадає на одиницю на під-
приємства) та рентабельність поточних витрат 
на утримання на (показує, скільки прибутку 
підприємства припадає на одиницю поточних 
витрат на утримання на, за винятком амор-
тизації). Прямими витратними показниками 
ефективності на із продукцією як показником 
ефекту діяльності є амортовіддача на (показує, 
який обсяг продукції підприємства припадає на 
гривню амортизаційних відрахувань) та віддача 
витрат на утримання на підприємства (характе-
ризує кількість продукції, яка вироблена підпри-
ємством у розрахунку на одну гривню витрат на 
утримання на).

зворотними витратними показниками ефек-
тивності із прибутком як показником ефекту 
є показники амортоємності прибутку за на 
(характеризує обсяг амортизаційних відраху-
вань від вартості нМ, який припадає на гривню 
прибутку підприємства) та витратоємності при-
бутку за на (показує кількість гривень-витрат 
на утримання на підприємства, яка припадає 
на одну гривню прибутку підприємства). зво-
ротними витратними показниками ефектив-
ності на із продукцією як показником ефекту 
є показники амортоємності продукції за на 
(характеризує обсяг амортизаційних відраху-
вань на, які припадають на одиницю продукції 
підприємства, або питому вагу амортизації на 

у вартості продукції підприємства) та витра-
тоємності продукції за на (показує кількість 
витрат на утримання на, яка припадає на 
гривню продукції підприємства, або питому 
вагу поточних витрат, пов’язаних із на (за 
винятком амортизаційних відрахувань) у вар-
тості продукції підприємства).

розрахунок часткових показників ефек-
тивності використання на підприємства про-
водиться за тією самою системою показників 
і методикою розрахунку, тільки на рівні окремого 
виду на або на прикладі окремого об’єкту на [1].

Для розрахунку рівня морального зносу 
об’єктів на першої і другої форми запропоно-
вано такі методичні підходи [1].

ступень морального зносу на першої форми 
пропонується розраховувати за допомогою кое-
фіцієнта (кінм1):

ÊІÍ
ÂÍ ÂÍ

ÂÍì
ï â

ï
1 100=

−
× % ,

де внп, внв – первісна та відновна вартість 
об’єкту на.

відновна вартість об’єкту на визначається 
залежно від вартості нового об’єкту на та зміни 
корисності старого і нового об’єктів на за фор-
мулою:

ÂÍ ÂÍ
Ê
Êâ í
ñ

í

= × ,

де внн – первісна вартість нового (однотип-
ного із старим) об’єкту на; кс, кн – корисність 
старого та нового об’єкту на.

розрахунок рівня морального зносу на дру-
гої форми (кінм2) пропонується розраховувати 
за формулою:

ÊІÍ
Ê Ê
Êì
í ñ

í
2 100=

−
× % .

за рахунок співвідношення корисності ста-
рого і нового об’єкту на можна отримати показ-
ник, який характеризує ступінь зменшення вар-
тості на підприємства щодо нових зразків.

коефіцієнт загального морального зносу (кім) 
розраховуватиметься за формулою, яка дає 
змогу врахувати вплив двох складників мораль-
ного зносу:

ÊІ ÊІ ÊІì ì ì= − −( ) × −( )( ) ×1 1 1 1001 2 %

у дужках наведено коефіцієнти моральної 
придатності першої та другої форм, які харак-
теризують ступінь придатності, незношеності 
об’єкту на підприємства окремо під впливом цін 
і корисності на.

загальний коефіцієнт морального зносу 
характеризує ступінь зношеності об’єктів на як 
під впливом зменшення вартості, так і за раху-
нок збільшення корисності нових об’єктів на, які 
з’являються на ринку підприємства.

з метою оцінки рівня розвитку нематеріаль-
них активів к.о. анохіною розроблена система 
укрупнених показників рівня розвитку на, які 
розкриваються за допомогою відповідних част-
кових показників [1].
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1. рівень розвитку на, які пов’язані з техно-
логіями, розкривається такими укрупненими 
показниками, як витрати підприємства (харак-
теризують усі види витрат, які несе підприєм-
ство у зв’язку із відтворенням цього виду на 
(витрати на нДДкр; обсяги венчурного фінансу-
вання з коштів організації; втрати на придбання 
новітніх технологій)); кількість об’єктів (характе-
ризують арифметичну кількість усіх об’єктів на 
цього виду (кількість документально підтвер-
джених патентів та інших прав на об’єкти на, які 
пов’язані із технологіями; рівень розвитку інтер-
нет-технологій (доменні імена, якість веб-сайту, 
кількість відвідувачів сайту та інші); ступінь 
покриття потреб у програмному забезпеченні; 
рівень розвитку незапатентованих технологій); 
рівень морального зносу (є одночасно частко-
вим і укрупненим показником рівня розвитку на, 
які пов’язані з технологіями).

2. рівень розвитку на, які пов’язані з корис-
туванням природними ресурсами, майном 
та іншими правами, характеризується част-
ковими показниками рівня розвитку, а саме 
кількістю документально підтверджених прав 
на користування природними ресурсами, май-
ном тощо; кількістю дозволів на будівництво, 
ведення діяльності та інших дозвільних доку-
ментів; рівнем економічних або інших приві-
леїв, які забезпечені правами на користування 
майном, земельними ділянками, дозволами на 
ведення діяльності тощо.

3. рівень розвитку на, які пов’язані з творчою 
діяльністю, пропонується розкривати укрупне-
ними показниками, які збігаються із частковими 
(кількість прав на літературні, художні, музичні 
твори тощо; рівень економічних або інших при-
вілеїв, які забезпечені правами на літературні, 
художні, музичні твори тощо).

4. рівень розвитку на, які пов’язані з комер-
ційними позначеннями. укрупнені показники 
цього рівня розвитку на збігаються із част-
ковими і включають кількість об’єктів на, які 
пов’язані з комерційними позначеннями (тор-
говельні марки, знаки обслуговування, лого-
типи, слогани, знаки відповідності, сертифіка-
ційні знаки); рівень морального зносу на, які 
пов’язані з комерційними позначеннями; рівень 
погодженості об’єктів на, які пов’язані з комер-
ційними позначеннями, з властивостями і якос-
тями товару і підприємства.

5. рівень розвитку на, які пов’язані з кому-
нікаційними відносинами, характеризуються 
такими укрупненими показниками, як рівень 
стійкості комунікаційних відносин (характери-
зує стійкість відносин із найближчим зовнішнім 
середовищем і розкривається за допомогою 
таких часткових показників, як частка клієнтів, 
з якими встановлені стійкі комунікаційні відно-
сини; частка постачальників і партнерів, з якими 
встановлені стійкі комунікаційні відносини; 
частка постійних клієнтів, постачальників, парт-
нерів (5 років і більше) до загальної); рівень роз-

витку комунікацій (оцінює якість комунікацій під-
приємства і розкривається двома частковими 
показниками, такими як розвиток PR-діяльності 
та рівень розвитку зворотного зв’язку з клієн-
тами); кількість скарг клієнтів, постачальників, 
партнерів (кількість соціальних конфліктів).

6. рівень розвитку на, які пов’язані з люд-
ським капіталом. До укрупнених показників 
пропонується віднести рівень підготовленості 
персоналу (характеризує і містить часткові 
показники: ступінь освіченості працівників 
(частка працівників з вищою освітою); витрати 
на освіту та підвищення кваліфікації на одного 
працівника; рівень професійних знань (за 
видами працівників)); показники динаміки пер-
соналу (середній стаж роботи працівника і кое-
фіцієнт постійності кадрів); рівень системи сти-
мулювання персоналу (характеризує ступінь 
умотивованості персоналу до виконання своїх 
функції. Для оцінки цього показника пропону-
ється використовувати такі часткові показники, 
як рівень мотивації персоналу; мікроклімат 
у трудовому колективі; участь персоналу в інно-
ваційній діяльності).

7. рівень розвитку на, який пов’язаний з репу-
тацією. укрупненими показниками є фінансова 
сталість (описує ступінь економічної стабіль-
ності та привабливості підприємства і містить 
такі показники, як рівень фінансової стабільності 
і рівень інвестиційної привабливості підприємства) 
і сприйняття підприємства зовнішньою середою 
(пропонується використовувати такі часткові 
показники, як рівень якості продукції; рівень соці-
альної відповідальності; історія підприємства).

автором також обґрунтовано використання 
з метою оцінки рівня розвитку на теорії нечітких 
множин, яка дає змогу здійснити кількісну оцінку 
рівня розвитку на підприємства з урахуванням 
нелінійних взаємозв’язків між окремими склад-
никами: після визначення системи укрупнених 
і часткових показників рівня розвитку всіх видів 
на і встановлення правил взаємозв’язку між 
частковими показниками за допомогою основ 
теорії нечітких множин визначаються та інтерпре-
туються вхідні змінні та їхні межі, визначаються 
функції приналежності для кожної вхідної та вихід-
ної змінної та проводиться розрахунок розміру 
укрупнених показників рівня розвитку на [1].

Ю.в. чуб у своїй роботі для оцінки ефектив-
ності використання нематеріальних активів про-
понує розраховувати прибуток, отриманий від їх 
використання, що безпосередньо впливають на 
результати діяльності підприємства з урахуван-
ням коефіцієнта впливу і-го виду нематеріаль-
ного активу на результати діяльності підприєм-
ства [12]:
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де Пнма – прибуток, отриманий від викорис-
тання нематеріальних активів, що безпосеред-
ньо впливають на результати діяльності під-
приємства, тис. грн; П – прибуток, що отримує 
підприємство від реалізації продукції, тис. грн; 
сі – вартість i-го нематеріального активу, тис. грн; 
кі – коефіцієнт впливу і-го виду нематеріального 
активу на результати діяльності підприємства; 
в – вартість необоротних активів підприємства, 
тис. грн; внма – вартість нематеріальних активів 
у вартості необоротних активів, тис. грн.

о.в. романенко як перспективні напрями 
розвитку методики аналізу використання нема-
теріальних активів пропонує проводити аналіз 
впливу вартості на на вартість підприємства 
та аналіз використання на в інтегрованих струк-
турах [11].

о.в. вакун за результатами свого дослі-
дження виділяє новий напрям у сфері еконо-
мічного аналізу – економічний аналіз викорис-
тання нематеріального капіталу, використання 
якого дає змогу виділити нові індикатори ефек-
тивності діяльності підприємства. вона пропо-
нує підрозділяти аналіз нематеріальних активів 
у широкому розумінні на аналіз безпосередньо 
нематеріальних активів та аналіз нематеріаль-
ного капіталу. Під нематеріальним капіталом 
авторка розуміє позитивну різницю між вартістю 
внутрішньо створених нематеріальних активів, 
розрахованою на основі понесених на їх ство-
рення витрат, та справедливою вартістю вну-
трішньо створених нематеріальних активів (для 
цих цілей науковцем запропоновано у складі 
пасиву бухгалтерського балансу виділяти раху-
нок «нематеріальний додатковий капітал». 
використання запропонованого рахунку «нема-
теріальний додатковий капітал» у системі бух-
галтерського обліку дає змогу відокремити той 
капітал підприємства, який утворюється вна-
слідок існування специфічних особливостей 
нематеріальних активів та одночасно є інфор-
маційним джерелом для проведення економіч-
ного аналізу нематеріального капіталу підпри-
ємства) [4; 5].

аналіз нематеріального капіталу містить ана-
ліз структури нематеріального капіталу у складі 
капіталу підприємства вищого рівня; аналіз 
нематеріальної фінансової стійкості; аналіз рівня 
насиченості інтелектуальною вартістю [4; 5].

1. аналіз структури нематеріального капі-
талу у складі капіталу підприємства вищого 
рівня передбачає аналіз структури на у складі 
додаткового капіталу та власного капіталу під-
приємства.

2. аналіз нематеріальної фінансової стійкості 
проводиться на основі розрахунку коефіцієнта 
нематеріальної фінансової стійкості (кнфс) та кое-
фіцієнта дематеріалізації бізнесу (кдб). загалом 
нематеріальна фінансова стійкість характеризує 
можливості підприємства як економічної системи 
перебувати в рівноважному стані чи функціону-
вати в допустимих межах відносно її фінансових 

ресурсів за рахунок використання нематеріаль-
ного капіталу підприємства.

коефіцієнт нематеріальної фінансової стій-
кості показує можливість покриття за допомо-
гою внутрішньо створеного нематеріального 
капіталу всіх залучених ресурсів підприємства 
і розраховується таким чином:

Ê
ÍÊ

ÄÇ ÏÇíôñ = +
,

де кнфс – коефіцієнт нематеріальної фінан-
сової стійкості; нк – нематеріальний капітал; 
Дз – довгострокові зобов’язання; кз – коротко-
строкові зобов’язання.

Позитивною тенденцією є зростання значення 
цього коефіцієнта для підприємства, що свідчить 
про збільшення можливості покриття довгостро-
кових і короткострокових зобов’язань за рахунок 
нематеріального капіталу підприємства.

коефіцієнт дематеріалізації бізнесу відо-
бражає співвідношення між наявними у підпри-
ємства ресурсами та внутрішньо створеним 
нематеріальним капіталом і розраховується 
таким чином:

Ê
ÍÊ
ÂÀäá = ,

де кдб – коефіцієнт дематеріалізації бізнесу; 
нк – нематеріальний капітал; ва – вартість всіх 
активів підприємства.

цей коефіцієнт допомагає оцінити частку 
внутрішньо створених нематеріальних джерел 
фінансування всіх активів підприємства. Пози-
тивна зміна значення цього показника в дина-
міці на підприємствах свідчитиме про зростання 
ролі нематеріального капіталу під час їх функці-
онування. наближення значення показника до 
1 свідчитиме про все більший рівень дематеріа-
лізації діяльності підприємства.

3. аналіз рівня насиченості інтелектуальною 
вартістю проводиться на основі розрахунку від-
повідного коефіцієнта:

Ê
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де крнів – коефіцієнт рівня насиченості інте-
лектуальною вартістю; нк – нематеріальний 
капітал; наШр – нематеріальні активи в широ-
кому розумінні.

цей коефіцієнт (крнів) відображає рівень наси-
ченості інтелектуальною вартістю, тобто показує, 
яка частина від усіх нематеріальних активів під-
приємства була перетворена на нематеріальний 
капітал. тобто таким чином можна відобразити 
ту частку внутрішньо створених нематеріаль-
них активів порівняно зі всіма нематеріальними 
активами, використання якої забезпечило появу 
нематеріального капіталу підприємства. зрос-
тання цього показника є позитивною тенденцією, 
що свідчить про зростання насиченості інте-
лектуальною вартістю наявних на підприємстві 
нематеріальних активів. упровадження цього 
показника є корисним для інвесторів, оскільки 
дає змогу побачити в динаміці, наскільки зростає 
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або спадає насиченість нематеріальних активів 
підприємства інтелектуальною вартістю. таким 
чином можна оцінювати здатність підприємства 
до підвищення його балансової і ринкової вар-
тості за рахунок більш ефективного викорис-
тання внутрішньо створених нематеріальних 
активів [4; 5].

Висновки. трансформаційні процеси в еко-
номіці потребують постійного розвитку та удо-

сконалення методики аналізу нематеріальних 
активів. як перспективі напрями розвитку мето-
дики аналізу нематеріальних активів нами 
визначені портфельний та патентний аналіз 
нематеріальних активів; аналіз рівня розвитку 
нематеріальних активів; аналіз використання 
нематеріальних активів в інтегрованих структу-
рах; економічний аналіз використання немате-
ріального капіталу підприємства.
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