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ВСТУП 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облікове забезпечення 

використання інтелектуальної власності у бізнесі» розроблені відповідно до Положення  «П 

порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету  27.05.2021 р. (протокол №10) та 

введеного в дію  наказом ректора  від 27.05.2021 р. №305; «Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни  в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою 

Університету  27.05.2021 р. (протокол №10) та Рекомендацій щодо підготовки та оформлення 

Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни, затверджених Науково-методичною 

радою 27.05.2021 р. (протокол №6), введених в дію  наказом ректора  від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності 

у бізнесі» (Accounting support of intellectual property for business) є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців. Вона присвячена дослідженню принципів, підходів та 

методів бухгалтерського  обліку і оподаткування господарських операцій з об’єктами 

інтелектуальної власності в Україні з урахуванням міжнародної практики. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Облікове забезпечення використання інтелектуальної 

власності у бізнесі» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та 

прийомів 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. 

 Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів цілісної системи 

знань щодо бухгалтерського  обліку та оподаткування об’єктів інтелектуальної власності, 

поєднуючи концептуальний і теоретичний підходи та враховуючи міжнародну практику. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти знання з еволюції становлення 

та розвитку системи інтелектуальної власності, сутності, принципів і функцій об’єктів 

інтелектуальної власності як елементів системи бухгалтерського обліку. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни виступає нормативно-правове 

забезпечення бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з  об’єктами 

інтелектуальної власності, основних підходів до обрання відповідних методів облікової 

оцінки об'єктів інтелектуальної власності. 

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. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ'ЄКТА 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 

 Теоретико-методологічні засади дослідження інтелектуальної діяльності. Сутність, види, 

ознаки та значення знань у житті суспільства. Еволюція теоретичних уявлень про зміст та 

джерела відносин інтелектуальної власності. Зародження теорії власності в епоху стародавнього 

світу і середньовіччя. Генезис теорії власності на сучасному етапі розвитку економічних 

відносин. Економіко-правовий зміст категорії «інтелектуальна власність».  

Результат інтелектуальної праці як об’єкт власності. Особливості права інтелектуальної 

власності. Еволюція правової охорони інтелектуальної власності у світі. Еволюція правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні. Поняття інтелектуальної власності як об'єкта 

бухгалтерського обліку. 

 

ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВИХ 

РАХУНКІВ.  

 Особливості відносин інтелектуальної власності в системі облікових рахунків. 

Інтелектуальна власність як система соціально-економічних відносин, які виникають з приводу 

привласнення результатів інтелектуальної діяльності людини та їх відображення в 

бухгалтерському обліку.  

Структура інтелектуальної власності. Майнові права (права творця на результат 

інтелектуальної творчої діяльності), які забезпечують їх власнику виключну можливість 

розпоряджатись інтелектуальним продуктом на свій розсуд, здійснювати економічне 

привласнення результатів розумової творчої праці. Особисті немайнові права, які не можуть 

відчужуватись від власника за самою своєю природою, забезпечуючи духовне привласнення 

результатів інтелектуальної творчості.  

Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності. Ознаки охоронної 

спроможності об’єктів інтелектуальної власності. Літературні та художні твори як об’єкти 

інтелектуальної власності: загальна характеристика. Комп’ютерні програми, компіляції даних 

(бази даних), компонування (топографії) інтегральних мікросхем як об’єкти інтелектуальної 

власності. Загальна характеристика виконання як об’єкта інтелектуальної власності. Фонограми, 

відеограми, передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти інтелектуальної власності. 

Характеристика наукових відкриттів. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій. Сорти рослин та породи тварин як 

об’єкти інтелектуальної власності. Правове регулювання комерційних (фірмових) найменувань, 

торговельних марок, географічних зазначень та комерційної таємниці. 

Поняття та ознаки комерційної таємниці. Об’єкти комерційної таємниці. Відомості, що не 

можуть становити комерційну таємницю. Здійснення правових заходів щодо охорони 

комерційної таємниці. Поняття “ноу-хау”. Поняття та ознаки наукового відкриття. Зміст прав 

інтелектуальної власності на наукове відкриття. Поняття та ознаки раціоналізаторської 

пропозиції. Суб’єкти права на раціоналізаторську пропозицію. 

 

ТЕМА 3. ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЇХ ПОДАТКОВІ 

НАСЛІДКИ. 

  Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Місце об’єктів інтелектуальної 

власності в податковій системі. Взаємозв’язок понять «охорона» та «захист» права 

інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності як комплекс заходів, 

спрямованих на їх визнання або відновлення, а також захист інтересів суб’єктів права 
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інтелектуальної власності під час їх порушення або оспорювання шляхом застосування до 

правопорушників визначених законом санкцій. 

Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. Судова практика 

захисту прав інтелектуальної власності. Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Повноваження державних органів у 

сфері інтелектуальної власності. Охорона прав інтелектуальної власності в адміністративному та 

кримінальному праві та їх податкові наслідки. 

 

ТЕМА 4. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

Механізми фінансового забезпечення процесів використання об’єктів інтелектуальної 

власності. Нематеріальні активи як форма реалізації об’єктів інтелектуальної власності в 

бухгалтерському обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів. 

Нематеріальні активи як немонетарні цінності, які не мають матеріальної форми, можуть бути 

ідентифіковані та використовуються підприємством у власній діяльності з метою отримання прибутку. 

Особливості оподаткування операцій з нематеріальними активами. Сутність та класифікація 

нематеріальних активів згідно національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: 

права користування природними ресурсами; права користування майном; права на комерційні 

позначення (права на торгові марки, комерційні (фірмові) найменування, географічні позначення); 

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

сорти рослин, породи тварин, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому 

числі ноу-хау); авторське право та суміжні права (право на літературні, художні, музичні твори, 

комп’ютерні програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми, передачі мовлення); інші 

нематеріальні активи. Особливості зносу та амортизації нематеріальних активів. Переоцінка 

нематеріальних активів. Особливості нормативно-правового регулювання оподаткування операцій з 

нематеріальними активами в Україні.  

Об’єкт оподаткування податком на додану вартість: операції платників податку з 

постачання нематеріальних активів, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику; 

вивезення та ввезення товарів на митну територію України. Постачання товарів трактується як 

будь-яка передача права на розпоряджання товарами, у тому числі продаж, обмін чи дарування 

такого товару. База оподаткування податком на додану вартість: договірна (контрактна) вартість, 

але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. До складу 

договірної вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних 

активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю 

особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів або послуг. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 

Суб’єкти міжнародного співробітництва щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності 

для цілей бухгалтерського обліку. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) її 

завдання. Напрями діяльності ВОІВ: реєстраційна робота, забезпечення міжурядової співпраці з 

адміністративних питань інтелектуальної власності і програмна діяльність. 

 Міжнародні угоди з авторського права Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів (Бернська конвенція). Міжнародні угоди з суміжних прав Міжнародна конвенція 

про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення (Римська 

конвенція). Міжнародні угоди з охорони промислової власності Паризька конвенція про охорону 

промислової власності (Паризька конвенція). Договір про патенту кооперацію (РСТ). Договір про 

патентне право (PLT). Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків. 
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Міжнародні угоди з охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода). Протокол до 

Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Договір про закони щодо товарних знаків 

(Договір TLT). Міжнародні угоди про охорону нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. 

 

ТЕМА 6. БУХГАЛТЕРСЬКА ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

Зміст, принципи та завдання оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Роль оцінки 

результатів інтелектуальної діяльності у господарському процесі. Класифікація результатів 

інтелектуальної діяльності з позиції їхньої оцінки.  

Підходи до оцінки результатів інтелектуальної діяльності. Методи оцінки результатів 

інтелектуальної діяльності. Особливості визначення ставок дисконту, капіталізації та роялті в 

процесі оцінки. Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності, які відокремлювані від 

правовласника. Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності, які невідчужувані від 

правовласника. Застосування елементів інвестиційного аналізу для оцінки економічної 

ефективності комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності. Принципи організації 

процесу оцінки вартості результатів інтелектуальної діяльності. 

 Основні методи та джерела інформації для визначення ставки роялті. Переваги та недоліки 

застосування різних підходів для оцінки об’єктів авторського права. Проблеми, які виникають під 

час оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Особливості оцінювання об’єктів 

інтелектуальної власності на різних стадіях життєвого циклу. Необхідність використання на стадії 

насичення ринку методи оцінювання на основі роялті, що пов’язані з визначенням суми ліцензійних 

платежів як фіксованої частки доходів ліцензіата. Принципи точної оцінки вартості результатів 

інтелектуальної діяльності: корисності, згідно з яким вартість визначається рівнем задоволення 

потреб споживача внаслідок споживання товару; взаємодії попиту і пропозиції, згідно з яким вартість 

визначається кон’юнктурою ринку; заміщення, згідно з яким вартість об’єктів оцінювання не може 

перевищувати витрати на придбання об’єктів еквівалентної корисності; екстерналій, згідно з яким 

вартість залежить від зовнішніх факторів (міжнародне і національне законодавство, політика 

держави в галузі інтелектуальної власності тощо). 

 

ТЕМА 7. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

Сутність, структура й основні етапи процесу створення об'єкту права інтелектуальної 

власності та відображення даних етапів в бухгалтерському обліку.  

Огляд основних способів використання прав інтелектуальної власності в діяльності 

підприємства. Використання об'єкту інтелектуальної власності (ОІВ) у власному виробництві. 

Продаж або передача прав на використання ОІВ за ліцензією. Внесення ОІВ у статутний капітал 

при заснуванні іншого підприємства 

Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю. Джерела одержання 

інформації щодо ОІВ. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел інформації. 

Формування портфелю інтелектуальної власності підприємства. порівняльний аналіз управління 

портфелем інтелектуальної власності на прикладі реальних компаній. 

Моніторинг інноваційної діяльності компаній-конкурентів. Загальна характеристика 

методів моніторингу конкурентного середовища. Складання карти конкурентів. 

 

ТЕМА 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ФІНАНСОВІЙ 

ЗВІТНОСТІ. 

Особливості комерціалізації результатів наукових досліджень та їх відображення у 

фінансових документах. Зміст та значення фінансування у процесі комерціалізації результатів 

наукових досліджень. Функції та особливості фінансування комерціалізації результатів 
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інтелектуальної діяльності. Етапи фінансування комерціалізації результатів інтелектуальної 

діяльності. Основні фінансові механізми комерціалізації результатів наукових досліджень. 

Зміст та значення ризиків у процесі комерціалізації результатів наукових досліджень. 

Основні види ризиків, які супроводжують комерціалізацію результатів наукових досліджень.  

Економічна сутність процесу трансферу технологій. Визначення етапів трансферу 

технологій. Основні форми трансферу технологій. Огляд сфер виробництва та галузей 

промисловості, для яких притаманний трансфер технологій. Приклади успішних проектів щодо 

трансферу технологій у міжнародній практиці. Об'єкти та суб'єкти трансферу технологій.  

Пошук партнерів, підготовка та проведення переговорів щодо передачі прав на об'єкти 

інтелектуальної власності. Договір про трансфер технологій. Зміст та класифікація договорів про 

трансфер технологій та передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності. 

Захист права інтелектуальної власності в процесі управління. Запобігання порушенням 

прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Форми та способи захисту прав інтелектуальної 

власності. 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

  
2.1.Карта навчальної роботи здобувача очної (денної) форми навчання 

Структура навчальної дисципліни передбачає два змістових модуля (ЗМ). Перший 

змістовний модуль присвячений теоретичним основам інтелектуальної власності як об’єкта  

бухгалтерського обліку, типології об’єктів інтелектуальної власності в системі бухгалтерських 

рахунків, податковим наслідкам при порушенні прав інтелектуальної власності та обліковому 

забезпеченню використання інтелектуальної власності в цифровому середовищі ( теми 1 – 4). 

Другий змістовний модуль висвітлює принципи міжнародного співробітництва щодо захисту 

об’єктів інтелектуальної власності для цілей бухгалтерського обліку, розкриває порядок облікової оцінки 

об’єктів інтелектуальної власності, окреслює облікове забезпечення управління портфелем 

інтелектуальної власності та визначає порядок відображення інформації про операції з інтелектуальною 

власністю у фінансовій звітності підприємства ( теми 5 – 8). Упродовж семестру, після завершення 

відповідних тем, проводиться тематичне онлайн-тестування з використанням системи Moodle.  

Завершується дисципліна – заліком. 

Для забезпечення опанування навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання 

інтелектуальної власності у бізнесі» навчальні заняття передбачають  широке використання 

інтерактивних методик  викладання. Більшість з них побудована за принципом  командної роботи та 

включає проведення ділових ігр, тренінгових занять, дискусій тощо. 

Поточний контроль здійснюється впродовж семестру і має на меті перевірку рівня засвоєння 

здобувачем базових знань з теоретичних основ навчальної дисципліни «Облікове забезпечення 

використання інтелектуальної власності у бізнесі» та набуття практичних навичок з питань облікового 

забезпечення  управління  портфелем інтелектуальної власності. 

При поточному контролі результатів навчання  здобувачів оцінюванню підлягає  виконання 

ними: 

- завдань під час навчальних занять; 

- контрольних (модульних) робіт; 

- індивідуальних завдань самостійної роботи; 

- підсумкової контрольної роботи. 
У разі пропуску навчального заняття (практичних, семінарських) з поважних причин ( у тому числі 

тимчасової непрацездатності у зв’язку із хворобою)здобувач зобов’язаний своєчасно (не пізніше ніж 

упродовж п’ятьох робочих днів після повернення до занять): 

- звернутися до декана факультету з відповідною заявою щодо дозволу на відпрацювання 

пропущених навчальних занять; 

- сформувати та узгодити з НПП індивідуальний графік відпрацювання  пропусків із зазначенням 

форм робіт; 
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- відпрацювати пропущені заняття не пізніше ніж до початку виконання підсумкової контрольної 

роботи. 

Підсумкова контрольна робота виконується здобувачем на останньому 

(передостанньому) навчальному занятті. НПП завчасно попереджає здобувачів про особливості 

проведення (термін, форма тощо) підсумкової контрольної роботи. 

Здобувача не допускають до виконання підсумкової контрольної роботи за таких умов: 

- за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно); 

- здобувач  пропустив більш як 50% практичних (семінарських) занять, не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (лише для очної 

форми навчання).     

Перелік, номер, назва семінарського (практичного) заняття та максимальна кількість балів, 

яку можна отримати, наведені у Карті навчальної роботи здобувача (табл.1) 

Таблиця 1 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної 

власності у бізнесі» (вибіркова) 

Очна (денна) форма навчання 

№ 

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

 

РОБОТА В АУДИТОРІЇ: 

-виконання практичних завдань; бліц опитування, усна доповідь; тест-

контроль 

- виконання та захист індивідуальних (командних) завдань самостійної роботи 

 

       30 

       10 

1 

Тема 1. Сутність інтелектуальної власності як об'єкта бухгалтерського 

обліку. 
 

 

2 

2 

- бліц опитування,  

- дискусія за запропонованими викладачем проблемними питаннями 

2 

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

 

 

5 

Виконання та захист командних завдань самостійної роботи за  

темою 2: 

-презентація результатів дослідження за тематикою семінарського 

заняття  

3 

Тема 3. Захист об’єктів інтелектуальної власності та їх податкові 

наслідки.  

          2 

          5 

- бліц опитування; 

- контрольна (модульна) робота №1 за темами 1-3 у вигляді тест-

контролю  

4 

Тема 4. Облікове забезпечення використання об’єктів інтелектуальної 

власності в цифровому середовищі. 

Тема 5. Міжнародне співробітництво щодо захисту об’єктів 

інтелектуальної власності для цілей бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

5 

Виконання та захист командних завдань самостійної роботи за  

темами 4 та 5: 

-презентація результатів дослідження за тематикою семінарського 

заняття 

5 

Тема 6. Бухгалтерська оцінки об’єктів інтелектуальної власності  

         2 

        10 

-бліц опитування 

-складання міні-кейсу з питань оцінки об’єктів інтелектуальної 

власності та рекомендацій до його використання з конкретним 

прикладним матеріалом (робота в малих творчих групах)   
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6 

Тема 7. Облікове забезпечення управління портфелем інтелектуальної 

власності.  

 

2 

5 

- бліц опитування; 

- контрольна (модульна) робота №2 за темами 5-6 у вигляді тест-

контролю  

7 

Тема 8. Актуальні питання бухгалтерського обліку об’єктів 

інтелектуальної власності й їх відображення в фінансовій звітності. 
 

 

10 -міні-конференція (виступ з презентацією доповіді) 

8 Підсумкова контрольна робота. 50 

 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

- участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

- публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію 

Додаткові 

(заохочувальні) 

бали 

до 10 балів 

              ВСЬОГО 100 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

1) Оцінювання активності на семінарських (практичних) заняттях: 

1.1) Оцінювання правильності відповідей здобувача на теоретичні питання, вирішення 

практичних завдань, участь в дискусії тощо. Семінарські заняття, на яких здобувач може 

отримати  бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної роботи здобувача. Загальна 

кількість балів  за підготовку до семінарських занять складає суму всіх балів, отриманих на 

заняттях, але не більше ніж 30 балів.  

 1.2) Критерії оцінювання відповідей здобувачів на теоретичні питання, участь в роботі 

малих творчих груп та виконання контрольної роботи.  

Критерії оцінювання теоретичних питань та участі в дискусії  (теми 1, 3, 6, 7)  

2 бали Здобувач отримує за обґрунтовані, теоретично правильні відповіді на поставлені 

питання; демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення 

до певної проблеми 

1 бал Здобувач в цілому володіє знанням матеріалу, однак допускає неточності в 

поясненні окремих термінів та категорій 

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на поставлене питання, або відповідає 

неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. 

 

Критерії оцінювання роботи в малих творчих групах та участі в міні-конференції  

( теми 6 та 8)  

10 балів Здобувач приймає активну участь у здійсненні розрахунків та формуванні 

висновків за запропонованим кейсом. Є лідером міні-групи. 

Здобувач підготував доповідь та презентацію за запропонованою тематикою 

конференції. 

5 балів Здобувач приймає участь у здійсненні розрахунків за запропонованим кейсом, однак не 

бере на себе відповідальності за презентацію результатів виконаної роботи. 

Здобувач приймає участь в обговоренні питань винесених на конференцію, однак 

не готує доповіді.  

0 балів Здобувач пасивно участує в роботі малої творчої групи, н надаючи власних пропозицій 

щодо вирішення поставленої проблеми. 

Здобувач не підготував доповідь та не приймає участі в обговоренні на конференції.  

 

Контрольна (модульна) робота здійснюється 2 рази на семестр у системі Moodle за 

відповідними темами навчальної дисципліни, кожна з яких оцінюється в діапазоні від 0 до 5 

балів. Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи включають у себе вирішення 

тестових завдань. 
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Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи 
5 балів Здобувач дає правильні відповіді на вказані тести як з одиничною, так і множинною 

відповіддю. Відповідь за розрахунковими тестами підтверджена цифровим матеріалом 

3 бали Здобувач дає правильні відповіді на вказані тести  як з одиничною, так і множинною 

відповіддю, однак розрахункові тести не підтверджені цифровим матеріалом.  

3 бали Здобувач відповідає правильно майже на половину тестових питань.  

2 бали Здобувач відповідає правильно лише  на третину тестових питань.  

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на поставлені тестові питання, або відповідає неправильно.  

 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати загалом за семестр у підсумку 

двох контрольних (модульних) робіт  - 10 балів. 

Індивідуальне (командне) завдання самостійної роботи презентується  2 рази на семестр 

за темами 2, 4 та 5 і оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Максимальна кількість балів, яку 

здобувач може отримати загалом за семестр за результатами презентації виконаних 

індивідуальних завдань - 10 балів. 

Якщо здобувач набрав від 0 до 20 балів (включно), він вважається таким, що не виконав 

вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Він отримує 

право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, 

встановлені навчальним планом освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальним планом і освітніми програмами. 

Якщо здобувач пропустив більше як 50% практичних (семінарських) занять з 

навчальної дисципліни, незалежно від причини, то, незважаючи на кількість набраних балів 

за результатами поточного контролю, виконання контрольних (модульних) робіт та 

індивідуальних завдань, він не допускається до виконання підсумкової контрольної роботи з 

навчальної дисципліни. 

Під час виконання підсумкової контрольної роботи здобувач може користуватися лише 

переліком матеріалів, дозволених НПП, що веде заняття з навчальної дисципліни. Використання 

інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні друковані матеріали. Інтернет, 

мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у 

разі комп’ютерного тестування) тощо) є порушенням Етичного кодексу й дає підстави 

відсторонити цього здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її 

виконання в нуль балів. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
Заочна форма навчання передбачає виконання завдання здобувачами у сесійний та 

міжсесійний період. У сесійний період об’єктами поточного контролю знань студентів заочної 

форми є: 

- знання, вміння та навички, продемонстровані на контактних заняттях під час виконання 

завдань, усні відповіді, виконання тестових завдань тощо  (оцінюється від 0 до 20 балів); 

- виконання контрольних (модульних) робіт – (0-10 балів); 

- захист індивідуальних завдань самостійної роботи  (0-20 балів); 

У міжсесійний період здобувач виконує завдання самостійної роботи. 
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3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

Таблиця 2 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної 

власності у бізнесі» (вибіркова) 

Заочна форма навчання 

№ 

заняття 
Вид та тема навчального заняття 

Максимальна 

кількість 

балів 

 

РОБОТА В АУДИТОРІЇ: 

- бліц опитування; тест-контроль; виконання практичних вправ 

- захист індивідуальних (командних) завдань самостійної роботи 

 

       20 

       20 

1-2 

Тема 1. Сутність інтелектуальної власності як об'єкта бухгалтерського 

обліку. 
 

         2 

2 
- бліц опитування,  

- дискусія за запропонованими викладачем проблемними питаннями 

3 

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

4 
- бліц опитування,  

- тест-контроль 

4 

Тема 3. Захист об’єктів інтелектуальної власності та їх податкові 

наслідки. 
 

          2 

          5 
- бліц опитування; 

- контрольна (модульна) робота №1 за темами 1-3  

5-6 

Тема 6. Бухгалтерська оцінки об’єктів інтелектуальної власності   

2 

         4 
-бліц опитування  

-розв’язання вправ  

7 

Тема 7. Облікове забезпечення управління портфелем інтелектуальної 

власності. 
 

 

         2 

         5 

- бліц опитування; 

- контрольна (модульна) робота №2 за темами 6-7 

8-9 

Тема 4. Облікове забезпечення використання об’єктів інтелектуальної 

власності в цифровому середовищі. 

Тема 5. Міжнародне співробітництво щодо захисту об’єктів 

інтелектуальної власності для цілей бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

10 

Виконання та захист індивідуальних (командних) завдань самостійної 

роботи за   темами 4 та 5: 

-презентація результатів дослідження за тематикою семінарського 

заняття; 

10-11 

Тема 8. Актуальні питання бухгалтерського обліку об’єктів 

інтелектуальної власності й їх відображення в фінансовій звітності.  

 

         10 

Виконання та захист індивідуальних (командних) завдань самостійної 

роботи за темою 8: 

-міні-конференція (виступ з презентацією доповіді) 

12 Підсумкова контрольна робота.        50 

 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

- участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

- публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію 

Додаткові 

(заохочувальні) 

бали 

до 10 балів 

              ВСЬОГО 100 
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3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

1) Оцінювання активності на семінарських (практичних) заняттях: 

1.1) Оцінювання правильності відповідей здобувача на теоретичні питання, вирішення 

практичних завдань, участь в дискусії тощо. Семінарські (контактні) заняття, на яких здобувач 

може отримати  бали за поточну роботу, вказані в карті навчальної роботи здобувача. Загальна 

кількість балів  за підготовку до семінарських (контактних) занять складає суму всіх балів, 

отриманих на заняттях, але не більше ніж 20 балів.  

 1.2) Критерії оцінювання відповідей здобувачів на теоретичні питання, розв’язання вправ  

та виконання тест-контроль.  

Критерії оцінювання теоретичних питань та участі в дискусії  (теми 1, 2, 3, 6, 7)  
2 бали Здобувач отримує за обґрунтовані, теоретично правильні відповіді на поставлені питання; 

демонструє здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до певної проблеми 

1 бал Здобувач в цілому володіє знанням матеріалу, однак допускає неточності в поясненні 

окремих термінів та категорій 

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на поставлене питання, або відповідає неправильно. У 

відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. 

 

Критерії оцінювання результатів тест-контролю та практичних вправ 

( теми 3 та 6)  
4 бали Здобувач самостійно виконує практичні вправи та правильно формулює висновки. 

Здобувач дає правильні відповіді на вказані тести як з одиничною, так і множинною 

відповіддю 

2 бали Здобувач потребує допомоги викладача при розв’язанні практичних вправ та не може 

сформулювати висновки самостійно. 

Здобувач відповідає правильно майже на половину тестових питань.  

0 балів Здобувач не має належних знань для самостійного розв’язання практичних вправ. 

Здобувач зовсім не відповідає на поставлені тестові питання, або відповідає неправильно.  

 
         Критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи 

5 балів Здобувач дає правильні відповіді на вказані тести як з одиничною, так і множинною 

відповіддю. Відповідь за розрахунковими тестами підтверджена цифровим матеріалом 

3 бали Здобувач дає правильні відповіді на вказані тести  як з одиничною, так і множинною 

відповіддю, однак розрахункові тести не підтверджені цифровим матеріалом.  

3 бали Здобувач відповідає правильно майже на половину тестових питань.  

2 бали Здобувач відповідає правильно лише  на третину тестових питань.  

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на поставлені тестові питання, або відповідає неправильно.  

 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може отримати загалом за семестр у підсумку 

двох контрольних (модульних) робіт  - 10 балів. 

Індивідуальне (командне) завдання самостійної роботи презентується  2 рази на семестр 

за темами 4, 5 та 8 і оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. Максимальна кількість балів, яку 

здобувач може отримати загалом за семестр за результатами презентації виконаних 

індивідуальних завдань - 20 балів. 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

 
4.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння ним змісту навчальної 

дисципліни. Формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності. 

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки завдань 

спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та «розуміння». 

Залежно від типу інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, підготовка доповідей, 

написання есе, та наукових статей, складання тестів, підготовка ілюстративного матеріалу тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних вмінь та навичок на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу 

навчального завдання використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій 

фахового спрямування, PBL-тренінг, розрахунково-аналітична робота, проведення наукового 

дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії тощо. 

Контроль та оцінювання результатів самостійної роботи здобувача здійснює НПП на 

навчальних заняттях або консультаціях.    

4.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи (за 

вибором здобувача) з навчальної дисципліни 

4.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань 

Мета виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Облікове забезпечення 

використання інтелектуальної власності у бізнесі» полягає у закріпленні та поглибленні 

теоретичних і практичних знань, отриманих здобувачем в процесі вивчення навчальної 

дисципліни, розвиток навичок самостійного опрацювання законодавчих і нормативних акті, 

навчальної та спеціальної літератури, узагальнення зібраної інформації та обґрунтування 

зроблених висновків. 

Результатом виконання індивідуальних завдань здобувачів є роботи, подані в електронній 

формі: 

- написання есе за вказаною проблематикою та підготовка тематичної презентації; 

- підготовка тез до предметної конференції. 

 

4.2.2. Рекомендації та тематика для виконання різних варіантів індивідуального 

завдання. 

Написання есе за вказаною проблематикою та підготовка тематичної презентації 

передбачає опис здобувачем у стислій формі проблемної ситуації щодо управління об’єктами 

інтелектуальної власності та захисту прав володіння ними, визначення дискусійних питань та 

можливих шляхів їх вирішення з метою визначення напрямів вирішення існуючих проблем у 

фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Обсяг матеріалу 5-6 сторінок, 

який паралельно візуалізується у вигляді слайдів. 

Підготовка тез до предметної конференції  містить стислий виклад проблеми та 

визначення шляхів її вирішення з питань удосконалення облікового забезпечення управління 

об’єктами інтелектуальної власності. Розмір тез не має перевищувати 1-2сторінок, а доповідь 5 

хв. 

Напрями досліджень при підготовці індивідуальних завдань: 

1. Місце України в інтелектуальному світовому просторі (аналіз існуючої ситуації та порівняння 

зі світовими лідерами); 

2. Протиріччя між доменним ім'ям та  товарним знаком в умовах цифролізації; 
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3. Норми податкового законодавства України, що регулюють операції з об'єктами 

інтелектуальної власності; 

4. Напрями комерціоналізації об'єктів інтелектуальної власності (українська практика та світовий 

досвід); 

5. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної діяльності; 

6. Історія правового регулювання відносин інтелектуальної власності: від стародавніх часів до 

сьогодення; 

7. Товарний знак та торгова марка: приклади нарощування конкурентних переваг. 

8. Методи захисту авторських прав в умовах цифролізації суспільних відносин. 

9. Правопорушення у сфері інтелектуальної власності та шляхи їх усунення: вітчизняна практика 

та світовий досвід. 

10. Проблеми визнання об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній обліковій системі. 

 

4.2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

Загальна оцінка за одне індивідуальне завдання для здобувачів очної форми навчання 

не перевищує 5 балів, для заочної форми 10 балів, у т.ч. 

Очна форма Заочна форма  
3 бали 5 балів Якісно підготовлена письмова робота  і презентація до неї, що 

викликає інтерес до обговорення теми індивідуального завдання з 

боку інших студентів. 

Якщо робота не викликає інтересу до обговорення, бали 

знижуються.  

2 бали 5 балів Ґрунтовна але стисла доповідь і захист проведеного дослідження.  

Бали знижуються за неякісний виклад результатів проведеного 

дослідження, що стало причиною відсутності інтересу інших 

учасників академічної групи до їх обговорення. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА (форма підсумкового контролю- залік) 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю: 

- роботи на аудиторних заняттях, контрольних (модульних) робіт та індивідуальних 

завдань для самостійного опрацювання здобувача (до 50 балів); 

- виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи (до 50 балів). 

Здобувач, який за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрав від 21 до 59 

балів (включно), після додаткової самостійної підготовки має право повторно скласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз НПП, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий  - комісії з двох НПП 

відповідної кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання 

цих здобувачів враховується  результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної 

заборгованості для таких осіб встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку з навчальної дисципліни 

набрав менше 60 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він має право за 

власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги. 

Встановлені навчальним планом відповідно до освітньої програми на засадах факультативного 

навчання за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач. який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 
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5.1. Структура підсумкової контрольної роботи 

Теоретична частина представлена 8 тестовими питаннями з одиничною та множинною 

відповіддю та 2 тестами на знання категорій.  

Практична частина передбачає виконання 2 задач.  

 

5.2. Приклад підсумкової контрольної роботи 

 

1. Дати відповіді на наступні тестові питання: 

1.1. До ознак інтелектуальної власності відносяться: 

a) утвердження знань та інформації як стратегічних ресурсів, що не мають ознак 

вичерпності; 

b) плюралістичні тенденції власності; 

c) обидва варіанти вірні; 

d) жоден варіант не вірний 

1.2. Складовими частинами інтелектуального капіталу є: 

a) структурний (організаційний) капітал;                                      b) оборотній капітал; 

c) всі варіанти вірні;                                                                         d) власний капітал. 

1.3. Первинна оцінка вартості права інтелектуальної власності здійснюється з метою 

визначення: 
а) вартості інтелектуальної (промислової) власності, яка вноситься до статутного капіталу 

підприємства;   

b) у разі страхування;  

c) передачі інтелектуальної власності в заставу з метою отримання кредитів; 

d) усі варіанти вірні. 

1.4. Що з переліченого характеризує витратний підхід в оцінюванні об’єктів 

інтелектуальної власності: 

a) полягає в тому, що вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності визначається 

шляхом зіставлення цін недавніх продажів прав на подібні об’єкта інтелектуальної власності; 
b) в його основі лежить принцип очікування, тобто вартість прав на об’єкт інтелектуальної 

власності визначається величиною майбутньої користі, яку отримає їх власник; 
c) передбачає розрахунок витрат на відновлення об’єктів інтелектуальної власності в 

поточних цінах за вирахуванням морального зношення (амортизації); 

d) вірними є варіанти а) та с). 

1.5. Витрати на придбання окремо об’єкта інтелектуальної власності містять:  

a) ціну придбання після вирахування ПДВ та торгівельних і інших знижок; 

b) технічну можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був 

придатний до використання або продажу; 

c) всі відповіді вірні 

d) справедливу вартість заміщення на подібний об’єкт інтелектуальної власності. 
1.6. При встановленні терміну корисної експлуатації об’єктів прав інтелектуальної 

власності підприємство керується: 

a) нормами Податкового кодексу; 

b) терміном дії охоронних документів для відповідного об’єкта інтелектуальної 

власності; 

c) нормами МСБО 38 «Нематеріальні активи»; 

d) здоровим глуздом та логікою. 

1.7. До яких складових  інтелектуального капіталу відноситься бази даних: 

а) людський капітал;                                  b) клієнтський капітал; 
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c) структурний капітал;                             d) усі відповіді вірні 

 

1.8. Що із переліченого відноситься до об’єктів авторського права: 

a) Літературні, художні та наукові твори;                                   b) Комп’ютерні програми. 

c) Бази (компіляції) даних.                                                           d) Всі. 

 

2. Дати розгорнуту відповідь: 

2.1. Якими особистими немайновими правами володіє автор твору? 

2.2. Що таке «промислова власність»,  та які її основні елементи. 

 

3.1.Задача. Визначити первинну вартість наукової розробки при її зарахуванні на баланс 

підприємства, якщо є наступна інформація: 

- заробітна плата розробників – 53000 грн.; 

- матеріальні витрати, пов’язані з науковою розробкою – 3200 грн.; 

- вартість консультаційних послуг, здійснених Укрпатентом  - 6000 грн. 

Вказати бухгалтерські проведення щодо відображення в обліку зазначеної операції. 

3.2.Задача. Визначити результат від реалізації наукової розробки, якщо є наступна інформація: 

- Ціна реалізації 600 000 грн.; 

- Первісна вартість розробки – 580000 грн.; 

- % морального зносу – 63%. 

Вказати бухгалтерські проведення щодо відображення в обліку зазначеної операції. 

 

5.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Максимальна оцінка за кожне теоретичне питання 2 бали. Максимальна оцінка за 

розв’язання задачі 15 балів. 

Критерії оцінювання вправ теоретичного блоку 
2 бали Здобувач правильно відповідає на питання тесту та надає обґрунтовані, теоретично 

правильні розгорнуті відповіді на поставлені питання; демонструє здатність висловлювати 

та аргументувати власне ставлення до певної проблеми 

1 бал Здобувач не надає множинних відповідей при розв’язанні тестових питань. 

Здобувач володіє знаннями матеріалу на недостатньому рівні. При формулюванні 

термінології допущені грубі помилки   

0 балів Здобувач зовсім не відповідає на поставлені тестові питання, або відповідає неправильно.  

 

Критерії оцінювання практичної частини роботи 
15 балів Відповідь складається з правильного арифметичного результату та системи бухгалтерських 

проведень, що відображають зміст господарської операції, представленої у задачі 

10 балів Відповідь складається з правильного арифметичного результату, однак у системі 

бухгалтерських проведень, що відображають зміст господарської операції, допущені 

помилки. 

Або правильно сформована система бухгалтерських проведень, однак допущені помилки у 

розрахунках. 

5 балів Здобувач робить спробу розв’язання задачі, однак допускає помилки як в розрахунковій 

частині, так і при формуванні бухгалтерських проведень 

0 балів Здобувач зовсім не розв’язує задачу або представляє розв’язок, що не відповідає умові задачі. 

 

 

 



18 

 

5.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток здобувачам надається можливість дострокового складання заліку у разі: 

 - невідкладного лікування на період проведення сесії; 

- вагітності і пологів; 

- офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

- наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи України та мають документальне підтвердження . 

Дозвіл на дострокове складання заліку надається деканом факультету за умови, що на 

момент подання заяви здобувач отримав не менше 50 % від максимально можливої кількості 

балів за результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

F 

 

 

6. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облікове 

забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» або її окремого компонента 

можливе за умов участі здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або світу) відповідно до Положення про включне навчання і навчання за 

програмами європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення  про  

порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів в неформальній та 

інформальній освіті, курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конгреси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових 

гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни 

тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10 % від загального обсягу кредитів, передбачених 

освітньою програмою у межах навчального року. 

Участь у програмах здобуття неформальнох та інформальної освіти регламентує 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих 

здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 

Перезарахування та визнання результатів навчання відбувається за умови підтвердження 
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здобувачем отриманої оцінки з подібної навчальної дисципліни або індивідуальних завдань з 

карти навчальної роботи здобувача (назва навчальної дисципліни, вид індивідуальної роботи, 

кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО.  

 

7. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; 

- посилання на джерела інформації в разі використання ідеї, розробок, тверджень тощо; 

- дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації; 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу вважається: 

- академічний плагіат - оприлюднення часткових (повних)результатів, отриманих іншими 

особами як результатів власних досліджень та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат - оприлюднення (часткове оприлюднення) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

-фабрикація – вигадування даних чи факті, що використовуються а освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

- фальсифікація -ь свідома зміна чи модифікація уже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування – використання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації 

крім дозволених для використання зокрема під час оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти; 

-   обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої, 

наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; 

- неправомірна вигода – грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги матеріального чи 

нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи 

за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, що призводить до 

необ’єктивного  оцінювання; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, яке 

призводить до необ’єктивного оцінювання.   

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регламентує 

Положенням  про академічну доброчесність  в Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана», затверджене 

Вченою радою Університету  (протокол № 1) від 31. 08.2020 р., введене в дію наказом від 

01.09.2020 р. 
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