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Досліджено нематеріальні туристичні 
ресурси сільських громад та концепту-
альні підходи до їх обліку, врахування та 
оцінки. Визначено, що нематеріальні 
туристичні активи формують ціннісні 
зв’язки. Вказано методологічні та прак-
тичні проблеми обліку та ідентифікації 
нематеріальних активів. Запропоновано 
класифікацію нематеріальних активів 
сільського туризму. Обґрунтовано необ-
хідність інвентаризації туристичних 
нематеріальних ресурсів сільських громад 
із метою їх подальшого обліку та капіта-
лізації. Встановлено потребу у розрахунку 
та врахуванні узагальнюючого індексу 
нематеріальних активів у ринковій вар-
тості суб’єкта туристичної діяльності. Із 
цією метою запропоновано систему інди-
каторів оцінки нематеріальних активів 
сільських громад відповідно до основних 
груп нематеріальних активів, що спри-
ятиме формуванню обґрунтованої вар-
тості туристичного продукту та оцінки 
ринкового потенціалу сільських громад.
Ключові слова: нематеріальні туристичні 
активи, сільські громади, туристичний про-
дукт, туристичний потенціал, оцінка нема-
теріальних активів.

Исследованы нематериальные туристиче-
ские ресурсы сельских общин и концепту-
альные подходы к их учету и оценке. Опреде-
лено, что нематериальные туристические 
активы формируют ценностные связи. 
Указаны методологические и практические 
проблемы учета и идентификации немате-
риальных активов. Предложена классифи-
кация нематериальных активов сельского 
туризма. Обоснована необходимость инвен-
таризации туристических нематериальных 
ресурсов сельских общин с целью их дальней-
шего учета и капитализации. Установлена 
потребность в расчете и учете обобща-
ющего индекса нематериальных активов 
в рыночной стоимости субъекта тури-
стической деятельности. С этой целью 
предложена система индикаторов оценки 
нематериальных активов сельских общин в 
соответствии с основными группами нема-
териальных активов, что будет способ-
ствовать формированию обоснованной сто-
имости туристического продукта и оценки 
рыночного потенциала сельских общин.
Ключевые слова: нематериальные тури-
стические активы, сельские общины, тури-
стический продукт, туристический потен-
циал, оценка нематериальных активов.

The purpose of the study is to improve the methodological bases for assessing the intangible tourism potential of rural communities. For this purpose, the fol-
lowing tasks were solved: collection and systematization of scientific and practical approaches to accounting and evaluation of intangible assets, identification 
of problems of their formation and evaluation in rural tourism, development of concrete proposals and improvement of methodological aspects of incorpora-
tion of intangible assets in tourism activities of rural communities. Intangible tourism assets have been identified to form value links. Insufficient theoretical, 
methodological and conceptual developments regarding intangible tourism assets have been identified. Methodological problems of accounting and identi-
fication of intangible assets are noted. It is established that not only intangible assets, but also the values they create, are taken into account in tourism. The 
existing paradigm for accounting for intangible assets has been found to be inappropriate and the necessity of its revision in the evaluation of intangible tourist 
assets of rural communities has been established. Practical problems of accounting of certain groups of intangible assets forming the tourist offer of the rural 
community, related to the complexity of their cost estimation, are revealed. The classification of intangible assets of rural tourism is proposed. The need for 
inventory of tourist intangible resources of rural communities for their further accounting and capitalization is substantiated. It has been established that the 
capitalization of intangible assets will allow the tourism industry to increase the market value of the tourism potential of their region and attract investments for 
its further development. Based on the existing scientific base, for intangible assets, the value of which is difficult to estimate in monetary terms, the need to 
calculate and account for the aggregate Index of intangible assets to determine the total market value of the tourist activity is determined. To this end, a system 
of indicators of valuation of intangible assets of rural communities according to the three main groups of intangible assets (human capital, structural and rela-
tionship capital) has been proposed, which will help to shape the relevant value of the tourism product and assess the market potential of rural communities.
Key words: intangible tourism assets, rural communities, tourist product, tourism potential, valuation of intangible assets.

ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
ASSESSMENT OF INTANGIBLE TOURIST RESOURCES OF RURAL COMMUNITIES

Постановка проблеми. Успішний розвиток 
сільських громад значною мірою залежить від 
наявного ресурсного потенціалу. Характерною 
рисою економіки ХХІ ст. є її інноваційність, що 
супроводжується активним впливом знань та тех-
нологій на економічне й соціальне середовище та 
значною мірою пов’язане з використанням нема-
теріальних активів. Оскільки сільські території 
України традиційно пов’язані з аграрним секто-
ром, то тривалий час увага наукових досліджень 
була зосереджена саме на аграрному розвитку. 
Це, своєю чергою, вплинуло на структуру обліко-
вого капіталу господарських утворень сільських 
територій, яка, по суті, не враховувала нематері-
альні активи громад та призводила до заниження 
їх цінності. 

Сучасні світові тенденції, які характеризуються 
розвитком інформаційного суспільства, зростан-
ням ролі освіти та знань, новими технологіями, 

вимагають перегляду парадигми обліку та оцінки 
нематеріальних активів, а також урахування їх у 
практиці туристичної діяльності сільських гро-
мад, що сприятиме їх капіталізації та поліпшенню 
інвестиційної привабливості сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інформаційною базою нашого дослідження 
стали праці вчених-економістів та практиків, які 
пов’язані з обліковими аспектами нематеріаль-
них активів, зокрема: В.М. Диби – з обліку нема-
теріальних активів інституційного середовища; 
М.З. Николюк – із визначення нових підходів до кла-
сифікації та їх визнання; Н. Амброзяк, Н. Вороної, 
М. Нестеренко, Н. Чернишової – з питань їх 
інвентаризації; Л. Головкової, Л. Дяченко – щодо 
«гудвілу» у туристичній діяльності; І.Б. Дутчак – 
щодо критеріїв визнання нематеріальних активів; 
О.В. Сизоненко – щодо класифікації нематеріаль-
них активів; Я.П. Квач – щодо їх оцінки; П.О. Куцик, 
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І.М. Дрогобицького, З.П. Плиса, Х.І. Скоп – щодо 
облікової концепції управління їхньою вартістю; 
Н.В. Ротань, О.О. Комліченко – щодо мето-
дів оцінки нематеріальних активів. Ураховуючи 
сучасні напрацювання, уважаємо, що поглибле-
ного дослідження та докладання наукових зусиль 
вимагає питання вдосконалення методичного 
інструментарію обліку та оцінки нематеріальних 
активів сільських територій, що й зумовило вибір 
теми статті.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є вдосконалення методичних засад оцінки нема-
теріального туристичного потенціалу сільських 
громад. Для цього вирішувалися такі завдання: 
збір та систематизація науково-практичних під-
ходів до обліку та оцінки нематеріальних активів, 
визначення проблем їх формування та оцінки у 
сільському туризмі, розроблення конкретних про-
позицій та вдосконалення методичних аспектів 
урахування нематеріальних активів у туристичній 
діяльності сільських громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Центром уваги сучасної економічної науки, де роз-
глядають питання нематеріальних цінностей, є 
такі категорії: економічне зростання, якому спри-
яють природні, людські ресурси, технології, капі-
тал, сукупний попит, а також соціокультурні та 
інституційні чинники; багатовимірність культури, 
яка розглядає переконання та цінності релігій-
них, етнічних чи соціальних груп, які формують 
сталі цінності та переконання, що, своєю чергою, 
впливає на економічні результати; довіра (оскільки 
підприємницька діяльність передбачає невизна-
ченість, а невизначеність потребує довіри); ощад-
ність (бережливе ставлення до грошей і речей); 
релігійні переконання (виховують цінності праці, 
чесності, відкритості, ощадливості, але варто 
визнати існування оберненої залежності, що 
проявляється відволіканням обмежених ресур-
сів суспільства у «релігійний сектор»; поведінка 
споживачів [1], яку можна виокремити як раціо-
нальну та ірраціональну. Туристична сфера харак-
теризується певною ірраціональністю споживчої 
поведінки, що проявляється раптовим хвилинним 
бажанням виникнення у споживача особистісних 
мотивів, емоційних асоціацій, запам’ятовування 
ним атрибутів бренда тощо. 

Наведені аспекти утверджують у думці про те, 
що нематеріальні цінності є важливим чинником 
туристичної діяльності, які формують певні вар-
тісні ланцюги. У цьому контексті важливо вказати, 
що в туризмі важливими є не лише наявність нема-
теріальних активів, а й урахування потребують 
ті сенси, ті блага, які ними створюються (музика, 
мистецтво, креативні технології тощо), які здатні 
змінити погляди споживачів та їх установки, спри-
яючи задоволенню гуманітарних потреб, з одного 
боку, та приносячи матеріальну вигоду – з іншого. 

Згідно з П(С)БО 8, до нематеріальних активів 
відносять немонетарний актив, який не має мате-
ріальної форми та може бути ідентифікований. 
Із позицій бухгалтерського обліку нематеріальні 
активи визнають у таких випадках: відсутність у 
об’єкта матеріально-речової форми; можливість 
його ідентифікації; очікуваність економічної вигоди 
від його використання; можливість достовірної 
вартісної оцінки об’єкта.

Облік нематеріальних активів ведуть за такими 
групами [2]:

1. Права користування природними ресурсами 
(надрами, іншими ресурсами природного середо-
вища, геологічною та іншою інформацією про при-
родне середовище тощо).

2. Права користування майном (земельною 
ділянкою відповідно до земельного законодав-
ства, будівлею, право на оренду приміщень тощо).

3. Права на комерційні позначення (торговельні 
марки, знаки для товарів та послуг, комерційні 
(фірмові) назви тощо), крім роялті.

4. Права на об’єкти промислової власності 
(винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
сорти рослин, породи тварин, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобро-
совісної конкуренції тощо), крім роялті.

5. Авторське право і суміжні з ним права (літе-
ратурні, художні, музичні твори, комп’ютерні про-
грами, програми для електронно-обчислювальних 
машин, компіляції даних (бази даних), виконання, 
фонограми, відеограми, передачі (програми) орга-
нізацій мовлення тощо), крім роялті.

6. Інші нематеріальні активи (право на здій-
снення діяльності, використання економічних та 
інших привілеїв тощо). 

Не визнаються нематеріальними активами: 
витрати на дослідження; витрати на підготовку 
та перепідготовку кадрів; витрати на рекламу та 
просування продукції на ринку; витрати на ство-
рення, реорганізацію та переміщення підприєм-
ства або його частини; витрати на підвищення 
ділової репутації підприємства, вартість видань 
і витрати на створення торгових марок (товарних 
знаків) [2]. 

Вітчизняне правове поле ідентифікує немате-
ріальні активи з отриманням виключних майно-
вих прав на об’єкт інтелектуальної власності та 
можливістю їх відчуження. Натомість англо-аме-
риканська облікова школа у стандартах фінансо-
вого обліку (GAAP) відносить до нематеріальних 
усі активи, у яких відсутня матеріально-речова 
форма, які виникли у результаті минулих подій, 
дають можливість вимірювання ефекту та прине-
сення вигоди у майбутньому [3].

Серед основних методологічних проблем 
обліку нематеріальних активів в Україні виділяють: 
неузгодженість у визначенні поняття в економічній 
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літературі; проблему єдиної економічної класифі-
кації нематеріальних активів; відсутність узгодже-
ності між законодавством, що регулює інтелекту-
альну власність, і нормативним забезпеченням 
обліку в Україні; відсутність повноти та достовір-
ності інформації про нематеріальні активи під-
приємств; недосконалість методик оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності; складність визначення 
термінів використання нематеріальних активів; 
визнання об’єктів права на інтелектуальну влас-
ність та користування ресурсами як нематеріаль-
ними активами; сприйняття нематеріальних акти-
вів як невідчутних засобів; швидка зміна ринкової 
вартості [4].

Визначальну роль нематеріальних активів 
можна продемонструвати на основі досвіду їх 
капіталізації в Японії, що стало однією з причин 
її економічного дива. Суть його в тому, що Японія, 
придбавши інтелектуальні продукти інших країн, 
капіталізувала їх, результатом чого стало зна-
чне перевищення її нематеріальних активів над 
матеріальними, що дало змогу збільшити вартість 
компаній та здійснити додаткову емісію акцій. 
Безперечно, надмірна капіталізація може при-
звести до негативних ефектів і навіть до еконо-
мічного колапсу, але ринкова ціна на окремі під-
приємства (яка враховує нематеріальні ресурси) 
засвідчує, що вони цього варті [5].

Сільські громади, які проходять етап адміні-
стративних трансформаційних перетворень, за 
основу свого розвитку мають брати всі ресурси 
території та використовувати їх із метою забезпе-
чення належного матеріального та гуманітарного 
розвитку. Одним із важливих аспектів ми вбачаємо 

сільський туризм. Нова туристична парадигма 
передбачає його формування на базі інтелекту-
ального суспільного розвитку. Дана концепція 
визначає широке залучення як матеріальних, так 
і нематеріальних активів громад до процесу фор-
мування туристичної пропозиції. 

Використовуючи напрацювання сучасної еко-
номічної науки [6–8], сформуємо перелік немате-
ріальних активів, які присутні у процесі створення 
туристичного продукту (рис. 1).

Згідно із законодавчим визначенням, нематері-
альні активи в сільському туризмі поділяються на 
ті, що відображаються в обліку, та ті, що в обліку 
відобразити неможливо, оскільки важко вста-
новити їх вартісну оцінку. Згідно з П(С)БО 8, до 
тих, які можуть бути враховані в бухгалтерському 
обліку туристичної діяльності, відносять: природ-
ний капітал (права на використання земельних, 
природних ресурсів); культурні цінності (права 
інтелектуальної власності (пісні, музика, програми 
з навчання народним ремеслам, мистецьким 
навикам, запатентовані рецепти, розроблені тури, 
символіка, бренд тощо)); інформаційні техноло-
гії. Відображення таких активів в обліку дає змогу 
чітко враховувати внесок кожного активу в готовий 
туристичний продукт. 

Ті нематеріальні активи, які важко відобра-
зити у бухгалтерському обліку (приховані нема-
теріальні активи), можуть розглядатися з позицій 
оцінки: людського капіталу (компетенції, моти-
вації, здібностей, знань тощо); капіталу відносин 
(клієнтського капіталу), бренду, стосунків зі спо-
живачами, іміджу, естетики відносин та комуніка-
цій тощо; організаційного (структурного) капіталу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нематеріальні ресурси 
сільського туризму 

 

Людський капітал: 
загальна туристична та 

культурна компетенція; мента
льність; темперамент; націо-

нальна самосвідомість; 
стереотипи; когнітивність; 

креативність 
 

Сакральні 
цінності: 

релігія; прикмети; 
забобони; 
окультизм 

 

Системи знань: 
історія; краєзнавство; 
географія; екологія; 

інформаційні 
технології, іноземні 

мови; народна 
медицина 

 

Культурні цінності: 
народна творчість; 
життєвий уклад; 

обрядовість; народні 
ремесла; народна  

кухня 
 

Репутаційні та 
естетичні цінності: 

бренд, гудвіл, естети-
ка побуту та турис-
тичного супроводу;  
естетика ландшафту; 
естетика комунікацій 
 

Природний капітал: 
природно-кліматичні умови  

 
Рис. 1. Формування нематеріальних ресурсів сільського туризму

Джерело: розробка автора
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(культурних та сакральних цінностей, природного 
капіталу, управлінської філософії, систем при-
йняття рішень, бізнес-процесів) [9].

Капіталізація нематеріальних активів дасть 
змогу суб’єктам туристичної діяльності (а досить 
часто ними виступатимуть адміністрації сільських 
громад) оцінити ринкову вартість туристичного 
потенціалу свого регіону та залучати інвестиції з 
метою його подальшого розвитку.

Для цього пропонується повна інвентариза-
ція нематеріальних туристичних ресурсів сіль-
ських громад та постановка на баланс із метою 
їх подальшого обліку та врахування в туристичній 
діяльності (рис. 1).

Що стосується інвентаризації нематеріальних 
ресурсів, які підлягають бухгалтерському обліку, 
то порядок обліку визначається чинними стан-
дартами бухгалтерського обліку. Складнішою 
проблемою є ідентифікація та врахування нема-
теріальних активів, які не підлягають відобра-
женню в обліку через неможливість визначити їх 
грошову оцінку.

Для цього пропонуємо здійснити ідентифіка-
цію туристичних нематеріальних активів сільських 
громад на предмет визначення можливостей їх 
відображення в обліку. Активи, що відповідають 
стандартам обліку, приймаються на баланс та 

відображаються в кінцевому туристичному про-
дукті (рис. 2). 

В.М. Диба для вдосконалення документації та 
інвентаризації нематеріальних активів пропонує 
групувати документи за трьома видами: 1) доку-
менти, що підтверджують авторські та патентні 
права на інтелектуальні об’єкти власності; 2) доку-
менти з передачі майнових прав на користування 
об’єктами нематеріальних активів, що підтверджу-
ються ліцензіями; 3) документи, що підтверджують 
наявність контрактних (договірних) прав [3]. 

Для нематеріальних активів, грошову оцінку 
яких неможливо встановити, але які приймають 
участь у процесі формування туристичного про-
дукту, ми пропонуємо їх урахування у загальній 
ринковій привабливості сільської території шляхом 
розрахунку узагальнюючого індексу нематеріаль-
них активів сільських громад. Для його врахування 
скористаємося частково методологією, описаною 
у дослідженні «Індекс культурного та креативного 
потенціалу міст України» [10] та методикою розра-
хунку інтегрального коефіцієнта інтелектуального 
капіталу туристичного підприємства як середньої 
геометричної, описану у дослідженнях Н.В. Ротань 
та О.О. Комліченко [11].

У нашому разі ми виділяємо три групи немате-
ріальних активів, які містять перелік відповідних 

Рис. 2. Ідентифікація туристичних нематеріальних активів сільських громад

Джерело: розробка автора
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сформованих нами індикаторів (табл. 1): струк-
турного капіталу; людського капіталу; капіталу 
відносин. Оцінка узагальнюючого індексу нема-
теріальних активів буде здійснюватися шляхом 
визначення вагових коефіцієнтів кожного інди-
катора. Це можна зробити шляхом залучення 
експертів за допомогою методу бюджетування, 
за якого вся сукупність приймається за 1, а 
найбільш важливі індикатори отримають вищі 
експертні оцінки. Застосувавши формулу інте-
грального коефіцієнту [11], отримаємо загальний 
індекс оцінки нематеріальних активів сільської 
громади:

І інт = ∛ Ілк × Іск × Ікв,                   (1) 
де Ілк, Іск, Ікв – інтегральні коефіцієнти оцінки 

відповідно людського, структурного та капіталу 
відносин;

Ілк Іск Ікв IjxYj, , ,� � � ��
�
�
j

n

1
�                        (2)

де n – кількість показників; Іj – значення показ-
ника; Yj – коефіцієнт питомої ваги показника [11].

Для оцінки нематеріальних активів сільських 
громад пропонуємо систему таких індикаторів 
(табл. 1). 

Розрахунок індексу оцінки нематеріальних акти-
вів з урахуванням запропонованої системи інди-
каторів сприятиме комплексному й об’єктивному 
врахуванню нематеріальних активів сільських 
територій, що створить відповідний базис для 
туристичної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Практика діяльності вітчизняних господарських 
суб’єктів доводить, що методологія обліку й оцінки 
нематеріальних активів потребує докладання нау-
кових зусиль та поглиблення досліджень у цьому 
напрямі. Особливо гостро постає означена про-
блема у туристичній діяльності, специфіка якої 
проявляється поєднанням матеріальних та нема-
теріальних аспектів, адекватне врахування яких 
сприятиме формуванню обґрунтованої вартості 
туристичного продукту та туристичного потенціалу 
сільських регіонів із метою їх подальшого розвитку 
та залучення інвестицій.

Таблиця 1 
Система індикаторів оцінки нематеріальних активів сільських громад

Назва показника
Структурний капітал

Частка культурно-мистецьких заходів у загальній кількості заходів, проведених сільськими громадами,% 
Частка культурних та мистецьких закладів у загальній кількості господарюючих суб'єктів, %
Частка мешканців громади, що відвідала культурно-мистецькі заходи, у загальній кількості мешканців, %
Частка витрат мешканців на культуру та відпочинок у загальних витратах, %
Частка населення, що постійно користується Інтернетом, у загальній кількості населення, %
Частка нерухомих пам'яток історико-культурного світового значення у загальній кількості пам'яток, %
Частка нерухомих пам'яток історико-культурного загальнонаціонального значення у загальній кількості пам'яток, %
Частка нерухомих пам'яток історико-культурного місцевого значення у загальній кількості пам'яток, %
Частка заповідних зон на території сільської громади у загальній її площі,%

Людський капітал
Частка мешканців громади, які приймають участь у культурно-мистецьких заходах як учасники, у загальній 
кількості мешканців, % 
Частка конфліктних громадян у загальній кількості мешканців, %
Частка мешканців, які володіють народними ремеслами, мистецтвом, традиціями, у загальній кількості мешканців, %
Частка мешканців, які володіють іноземною мовою, %
Частка мешканців, які отримали освіту у сфері культури чи креативності, у загальній кількості мешканців, %
Частка учнів школи, які навчаються в університетах, у загальній кількості мешканців, %
Частка мешканців із вищою освітою у загальній кількості населення, %
Частка громадських активістів у загальній кількості населення, %
Частка благодійників, які фінансують суспільні проекти, у загальній кількості населення, %
Частка громадян, що користуються туристичними пропозиціями, у загальній кількості населення, %

Капітал відносин
Частка туристів, які повторно скористалися туристичними пропозиціями сільської громади, у загальній кількості 
відвідувачів, %
Частка позитивних відгуків у соцмережах про сільську територію у загальній кількості відгуків, %
Частка туристів, які позитивно оцінюють бренд території, у загальній кількості відвідувачів, %
Частка місцевих громадян, які позитивно оцінюють загальну туристичну атмосферу громади, у загальній 
кількості мешканців, %
Частка позначень користувачами геосоціальних мереж на картах місця локації сільської громади та її природних 
чи історичних об'єктів у загальній кількості відгуків, %

Джерело: розробка автора
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