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Структурно-динамічний аналіз нематеріальних активів промислових підприємств 

дозволить оцінити їх структуру та визначити абсолютні і відносні відхилення у звітному 
періоді  порівняно з попереднім за методиками [1-2] . 

Для проведення аналізу скористуємося даними промислових підприємств Південного 
регіону:  

–ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» (м. Одеса); 
–Відокремлений госпрозрахунковий підрозділ "Іллічівський завод автомобільних 

агрегатів" ПАТ "Запорізький автомобільний завод" (далі –ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ») 
(Одеська обл., м. Іллічівськ); 

–ПАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» (далі –ПАТ «КЗЄСО») 
(Херсонська обл., м. Каховка).  

Джерелами інформації для проведення аналізу нематеріальних активів стала фінансова 
звітність підприємств за 2011-2013 рр. та спостереженні і висновки [3-5]. 

Аналіз швидкості і інтенсивності розвитку явища в часі здійснюється за допомогою 
статистичних показників, які виходять в результаті порівняння рівнів між собою [1, 2]. 

Аналіз динаміки вартості нематеріальних активів промислових підприємств за 2011-
2013 рр. надано в табл. 1. 

Як бачимо, з табл. 1 на ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» темпи росту первісної вартості 
нематеріальних активів мають тенденцію до зростання, так в порівнянні з 2011 роком їх 
вартість збільшилась у 2012 році на 54 %, у 2013 на 9%, що в абсолютному значені склало 
1012 тис. грн. та 91 тис. грн. відповідно.  

Зменшення залишкової вартості спостерігається у 2013 році в порівнянні з 2012 роком 
на 431 тис. грн.,  (ріст склав 109%).  

На ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ» у 2012 році спостерігається зменшення вартості 
нематеріальних активів на 2% (-2,0 тис. грн.) в порівнянні з 2011 роком, але у 2013 році 
відбулося значне збільшення первісної вартості нематеріальних активів – ріст склав 1668% 
(2023 тис. грн.) та 1643% (2021 тис. грн.) в порівнянні з 2011 роком. 

На ПАТ «КЗЄСО» вартість придбаних нематеріальних активі з року в рік збільшується 
у 2012 році на 63 %, у 2013 на 70% в порівнянні з 2011 роком, що в абсолютному значені 
склало 258 тис. грн. та 283 тис. грн. відповідно. 

Середньорічне збільшення вартості придбаних нематеріальних активів за 2011-2013рр. 
склало:  

– на ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» – 355,0 тис. грн.;  
– на ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ»– 673,7 тис. грн.;  
– на ПАТ «КЗЄСО» – 94,3 тис. грн. 
Середньорічні амортизаційні відрахування за 2011-2013рр. складають:  
– на ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» – 325,0 тис. грн.;  
– на ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ»– 9,7 тис. грн.;  
– на ПАТ «КЗЄСО» – 66,7 тис. грн. 
Залишкова вартість нематеріальних активів на всіх трьох, досліджуваних 

підприємствах, не має чіткої тенденції до зменшення або збільшення.  



 

 

Таблиця 1 
Динаміки вартості нематеріальних активів промислових підприємств за 2011-2013 рр. 

 
Показник 2011р., 

тис. грн. 
2012р., 

тис. грн. 
2013р., 

тис. грн. 
Абсолютні  прирости (зниження),  

тис.грн. 
Темпи    росту,  % 

2012р. до 
2011р. 

2013р. до 
2012р. 

2013р. до 
2011р. 

2012р. до 
2011р. 

2013р. до 
2012р. 

2013р. до 
2011р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» 

Нематеріальні активи:          
– залишкова вартість 971 1493 1062 522 -431 91 154 109 109 
– первісна вартість 1471 2483 2537 1012 54 1066 169 172 172 
– накопичена амортизація 500 990 1475 490 485 975 198 295 295 

ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ» 
Нематеріальні активи:          
– залишкова вартість 24 8 2016 -16 2008 1992 33 25200 8400 
– первісна вартість 131 129 2152 -2 2023 2021 98 1668 1643 
– накопичена амортизація 107 121 136 14 15 29 113 112 127 

ПАТ «КЗЄСО» 
Нематеріальні активи:          
– залишкова вартість 170 351 253 181 -98 83 206 72 149 
– первісна вартість 407 665 690 258 25 283 163 104 170 
– накопичена амортизація 237 314 437 77 123 200 132 139 184 
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Найменша залишкова вартість нематеріальних активів спостерігається:  
– на ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» у 2011 році – 971,0 тис. грн.;  
– на ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ» у 2012 році – 8 тис. грн.;  
– на ПАТ «КЗЄСО» у 2011 році – 170,0 тис. грн. 
Середньорічне збільшення вартості придбаних нематеріальних активів за 2011-2013рр. 

склало:  
– на ТОВ «С-ІНЖИНІРИНГ» – 355,0 тис. грн.;  
– на ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ»– 673,7 тис. грн.;  
– на ПАТ «КЗЄСО» – 94,3 тис. грн. 
Отже, проведений аналіз нематеріальних активів досліджуваних промислових 

підприємств Південного регіону за 2011-2013 рр. свідчить про збільшення первісної вартості 
нематеріальних активів з року у рік. Незначне зменшення первісної вартості нематеріальних 
активів спостерігається тільки на ВГРП «ІЗАА» ПАТ «ЗАЗ» у 2012 році на 2% (2,0 тис. грн.), 
але в 2013 році ріст цього показника склав 1668% (2023 тис. грн.).  
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