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Застосування моделі оцінки нематеріальних активів з використанням панельних даних
підприємств В’єтнаму, що мають лістинг
Нематеріальні активи відіграють важливу роль у збільшенні вартості компаній. Результати діяльності
підприємств дедалі більше залежать від ідей, інформації та професійних послуг, а не від матеріальних цінностей.
Питання, як точно оцінити нематеріальні активи, залишається актуальним для багатьох вчених. Метою даного
дослідження є оцінка нематеріальних активів 396 компаній, акції яких зареєстровані на фондовому ринку
В'єтнаму у період з 2010 по 2014 рік. Для цього використано метод панельних даних, запропонований Ямаючі
(2014). Результати оцінки показують, що нематеріальні активи становлять велику частку від загальних активів
компаній. Крім того, будівництво, сталь, будівельні матеріали, видобуток та продовольство – це галузі з високим
рівнем нематеріальних активів у В'єтнамі. Виявлено позитивний вплив нематеріальних активів на покращення
діяльності компанії. Отримані результати вказують на те, що для підвищення вартості компаній у майбутньому,
необхідні інвестиції у нематеріальні активи, такі як науково-дослідні роботи, технології, реклама та людські
ресурси.
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Применение модели оценки нематериальных активов с использованием панельных
данных предприятий Вьетнама, имеющих листинг
Нематериальные активы играют важную роль в увеличении стоимости компаний. Результаты деятельности
предприятий все больше зависят от идей, информации и профессиональных услуг, а не от материальных
ценностей. Вопрос, как точно оценить нематериальные активы, остается актуальным для многих ученых. Целью
данного исследования является оценка нематериальных активов 396 компаний, акции которых зарегистрированы
на фондовом рынке Вьетнама в период с 2010 по 2014 год. Для этого использован предложенный Ямаючи (2014)
метод панельных данных. Результаты оценки показывают, что нематериальные активы составляют значительную
долю от общих активов компаний. Кроме того, строительство, сталь, стройматериалы, добывание и
продовольствие – это отрасли с высоким уровнем нематериальных активов во Вьетнаме. Обнаружено
положительное влияние нематериальных активов на улучшение деятельности компании. Полученные результаты
указывают на то, что для повышения стоимости компаний в будущем, необходимы инвестиции в нематериальные
активы, а именно: научно-исследовательские работы, технологии, реклама и человеческие ресурсы.
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