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«Облікове забезпечення використання 

інтелектуальної власності у бізнесі» 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. Навчальна дисципліна 

«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» (Accounting 

support of intellectual property for business) присвячена дослідженню принципів, підходів 

та методів бухгалтерського  обліку і оподаткування господарських операцій з 

об’єктами інтелектуальної власності в Україні з урахуванням міжнародної практики. 

Вона інтегрує базові поняття та прийоми загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін 

таких, як: «Фінанси», «Статистика», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Облік 

в зарубіжних країнах», «Менеджмент», «Маркетинг», «Право», «Облік та фінансова 

звітність за міжнародними стандартами», «Фондовий ринок», «Міжнародна 

економіка», «Макроекономіка» та інші. 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у  формуванні загальних та 

спеціальних компетенцій з питань бухгалтерського обліку і оподаткування 

господарських операцій з об’єктами інтелектуальної власності задля поглибленого 

розуміння: їх економічної природи, структури, механізмів і принципів захисту, методів 

оцінки та  факторів, що впливають на практику використання об’єктів інтелектуальної 

власності в бізнесі. 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. Після вивчення дисципліни 

здобувач повинен: 

- знати: еволюцію становлення та розвитку системи інтелектуальної власності у 

світі та Україні; сутність об’єктів інтелектуальної власності та розуміти їх роль і місце 

в господарській діяльності; основні аспекти практичного застосування способів 

захисту інтелектуальної власності та податкових наслідків; основні підходи до обрання 

відповідних методів облікової оцінки об'єктів інтелектуальної власності; порядок 

використання бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності в цифровому 

середовищі.  

- вміти: відображати в обліку й оцінювати об'єкти інтелектуальної власності; 

аналізувати переваги і недоліки різних методів облікової оцінки об'єктів 

інтелектуальної власності; здійснювати реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної 

діяльності; виявляти проблемні аспекти комерціоналізації об’єктів інтелектуальної 

власності з метою відображення в облікових документах, пропонувати способи їх 

вирішення та оцінювати очікувані результати; демонструвати критичне бачення щодо 

створення, визнання в бухгалтерському обліку, використання в господарській 

діяльності і відображення в фінансовій звітності об’єктів інтелектуальної власності. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. Знання, отримані здобувачами 

після вивчення даної навчальної дисципліни є основою  для здійснення практичної 

діяльності у сфері управління інтелектуальною власністю, бухгалтерського обліку та 

оподаткування, внутрішнього контролю та аудиту у реальному секторі економіці та у 

сфері публічного управління. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

ТЕМА 1. Сутність інтелектуальної власності як об'єкта бухгалтерського обліку. 

ТЕМА 2. Об'єкти інтелектуальної власності в системі облікових рахунків.  

ТЕМА 3. Захист об’єктів інтелектуальної власності та їх податкові наслідки. 

ТЕМА 4. Міжнародне співробітництво щодо захисту об’єктів.  



ТЕМА 5. оподаткування операцій з об’єктами інтелектуальної власності. 

ТЕМА 6. Бухгалтерська оцінки об’єктів інтелектуальної власності. 

ТЕМА 7. Облікове забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності. 

ТЕМА 8. Актуальні питання бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності 

й їх відображення в фінансовій звітності. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. Гнилицька Лариса Володимирівна, 

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, larisakneu@ukr.net 
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