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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання 

інтелектуальної власності у бізнесі» розроблена відповідно до Положення  про робочу програму 

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

Університету  27.5.2021 р. (протокол №10) та введеного 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 галузі  знань    07 

«Управління та адміністрування» спеціальності    071  «Облік і оподаткування». 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 дисципліниполягає 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 в 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 здобувачі 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 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. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та результатів навчання. Методи навчання та засоби діагностики, що 

відповідають визначеним результатам навчання за навчальною дисципліною «Облікове 

забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» , наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики  за навчальною дисципліною  

«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» 

Результати навчання за навчальною дисципліною Методи навчання Засоби 

діагностики Код Результати навчання 

1 Знання 

1.1 фундаментальних концепцій облікового забезпечення 

використання інтелектуальної власності у бізнесі, 

набутих у процесі навчання для комплексного вирішення 

сучасних проблем економіки та управління 

Лекція, семінарське 

заняття, дискусія 

 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тест-

контроль, 

бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітичних 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, 

контрольна 

(модульна) 

робота, 

дискурс 

1.2  інноваційних технологій та новітніх методик підготовки і 

надання облікової інформації для потреб управління 

портфелем інтелектуальної власності. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних 

практичних 

ситуацій 

1.3 інформаційних потреб користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством для надання консультацій 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

управління портфелем інтелектуальної власності. 

1.4 підходів до оцінювання об’єктів інтелектуальної власності та 

аналізу фінансових та нефінансових даних для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень щодо формування портфеля інтелектуальної 

власності. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

1.5 наукових методів досліджень у сфері обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементація їх у 

професійну діяльність та господарську практику при 

формуванні системи обліко-аналітичного забезпечення 

використання інтелектуальної власності у бізнесі. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних 

практичних 

ситуацій 

1.6 принципів розробки інноваційних продуктів (проектів) та 

здійснення їх інформаційного, методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового забезпечення. 

Лекція, семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

2 Уміння/навички 

2.1 розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

 семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь 

 

 

 

 

 Презентація, 

дискурс,   

тест-

контроль, 

бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітичних 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, 

контрольна 

(модульна) 

робота, 

2.2 володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб управління 

суб’єктом господарювання. 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних 

завдань та 

практичних 

ситуацій, 

виконання 

рактичних кейсів 

2.3 визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації 

2.4 збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 

2.5 обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

семінарське 

заняття, дискурс 

2.6 здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та 

іноземними мовами. 
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2.7 проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

3 Комунікація: здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, вироблення 

у здобувачів практичних навиків командної роботи, спрямованих на:   

3.1 оцінювання та аналізу фінансових та нефінансових даних 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

вирішення 

конкретних 

завдань та 

практичних 

ситуацій, дискурс 

Презентація, 

дискурс,   

тест-

контроль, 

бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітичних 

робіт, 

3.2 розробку та оцінювання ефективності системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

3.3 обґрунтування інноваційних підходів до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу 

3.4. обґрунтування висновків задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 
3.5 дотримання норм професійної та академічної етики, 

підтримання врівноважених стосунків з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

4 Відповідальність і автономія: продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує  розвитку   професійного знання і практик, зокрема для: 

4.1 підвищення загальнокультурного і професійного рівня, 

самостійного оволодіння новими методами роботи та 

знаннями щодо комплексного бачення сучасних проблем 

економіки та управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

вирішення 

конкретних 

завдань та 

практичних 

ситуацій, дискусія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

завдань, 

тест-

контроль, 

бліц 

опитування, 

дискурс 

4.2 оволодіння інноваційними технологіями, обґрунтування 

вибору нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

4.3 визначення інформаційних потреб користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надання 

консультацій управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

4.4 розробки внутрішньофірмових стандартів і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

4.5 збирання, оцінювання та аналізу фінансових та 

нефінансових даних для формування релевантної інформації 

в цілях прийняття управлінських рішень. 

4.6 оцінювання ефективності системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

4.7 обґрунтування інноваційних підходів до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

4.8 здійснення публічних ділових і наукових комунікацій 

державною та іноземними мовами. 

4.9 дотримання норм професійної та академічної етики, 

підтримки врівноважених стосунків з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 
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Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення навчальної дисципліни 

підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст. 

Загальний бюджет навчального часу для вивчення дисципліни встановлюється відповідно 

до тематичного плану і складає 120 год. (4 кредити). 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) форма Заочна форма 

Заняття з викладачем 

С
Р

З
 

К
о

н
та

к
тн

і 
за

н
я
тт

я 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

З
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Сутність інтелектуальної власності як 

об'єкта бухгалтерського обліку. 
2 2 1 4 2 1 4 

Тема 2. Об'єкти інтелектуальної власності в 

системі облікових рахунків. 
2 2 1 4 2 1 4 

Тема 3. Захист об’єктів інтелектуальної 

власності та їх податкові наслідки. 
2 1 1 4 2 1 6 

Тема 4. Міжнародне співробітництво щодо 

захисту об’єктів інтелектуальної власності для 

цілей бухгалтерського обліку. 

2 1 1 4 2 1 6 

Змістовний модуль 2 

Тема 5. Оподаткування операцій з об’єктами 

інтелектуальної власності. 
2 2 2 4 2 2 6 

Тема 6. Бухгалтерська оцінки об’єктів 

інтелектуальної власності.  
2 2 2 4 2 2 6 

Тема 7. Облікове забезпечення управління 

портфелем інтелектуальної власності. 
2 2 2 6 2 2 8 

Тема 8. Актуальні питання бухгалтерського 

обліку об’єктів інтелектуальної власності й їх 

відображення в фінансовій звітності. 

2 2 2 6 4 2 8 

Виконання індивідуальних завдань самостійної 

роботи 
- - - 20 - - 20 

Виконання контрольних (модульних) робіт - 2 - - 2 - - 

Підготовка до виконання контрольних 

(модульних) робіт 
- - - 20 - - 20 

Усього: 16 16 12 76 20 12 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:                                     
годин 120 120 

кредитів 4 4 
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2. 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. 

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. 

 

 

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 

охороноспроможності 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 інтелек- туальної 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. 

 



9 

 

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 

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. 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. 

Міжнародні угоди з охорони засобів індивідуалізації учасників ци- вільного 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. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З  ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ. 

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 
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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 вартостівключаються 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. 

 

ТЕМА 6. БУХГАЛТЕРСЬКА ОЦІНКА 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 
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наукових досліджень. Функції та особливості фінансування комерціалізації результатів 

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. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1.Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

з навчальної дисципліни «Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у 

бізнесі» 

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 семеструі 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. 

Навчальні заняття проводяться у формі лекцій, семінарських (практичних) занять,  

семінарів-конференцій, дискусій, а також передбачено проведення тренінгового заняття щодо 

побудови комплексної системи облікового забезпечення управління портфелем інтелектуальної 

власносні конкретного підприємства.  

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

тестових завдань.  

 Самостійна робота здобувача передбачає виконання різних видів командних та 

індивідуальних завдань (за вибором здобувача) у вигляді завдань до окремих тем або 

комплексних самостійних робіт з кількох тем з використанням реального матеріалу 

досліджуваного підприємства та його презентація.  

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).     

Загалом підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю : 

- роботи на семінарських (практичних) заняттях, контрольних (модульних) робіт та 

індивідуальних завдань для самостійного опрацювання здобувача (до 50 балів); 

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

Структура відповідності оцінки за формою підсумкового контролю «залік» надана в табл. 

2.   

  Таблиця 2 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни  
«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі»  

(форма підсумкового контролю – залік)   

Види навчальної діяльності здобувача Розподіл балів за 

формами навчання 

Очна (денна) форма 

1.Робота на навчальному занятті (семінарському, практичному) 30 балів 

2.Виконання контрольних (модульних) робіт 2 х 5 = 10 балів 

3. Виконання та захист індивідуального завдання самостійної 

(командної) роботи (за вибором здобувача) 

2 х5 = 10 балів 

4. Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

4.1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

4.2.Публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію  

Додаткові 

(заохочувальні) бали  

(до 10 балів) 

5.Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Кількість балів за результатами поточного контролю 100 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

 Заочна форма 

1.Робота на навчальному (контактному) занятті 20 балів 

2.Виконання контрольних (модульних) робіт 1 х 10 = 10 балів 

3. Виконання та захист індивідуального завдання самостійної 

(командної) роботи (за вибором здобувача) 

20 балів 

4. Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

4.1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт; 

4.2.Публікація наукових статей, тез доповіді на конференцію  

Додаткові 

(заохочувальні) бали        

(до 10 балів) 

5.Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Кількість балів за результатами поточного контролю 100 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 



13 

 

          Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: Університету та ECTS 

Оцінка ECTS 100-бальна шкала Оцінка за 2-бальною шкалою 

А 90-100 

зараховано 
В 80-89 
С 70-79 
D 66-69 
Е 60-65 

FX 21-59 
незараховано з можливістю повторного 

складання 

F 0-20 
незараховано  з обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 

 

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

балів (включно), після додаткової самостійної підготовки має право перескласти 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. 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 
«Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі» 

 

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 

9курси 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 неформальної 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 

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.  
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