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Анотація:
Мета  курсу  (інтегральна  компетентність) –  формування  загальних,

глобальних  та  спеціальних  компетенцій  з  питань  бухгалтерського  обліку  і
оподаткування  об’єктів  інтелектуальної  власності  задля  глибшого  розуміння:  їх
економічної природи, структури, механізмів і принципів захисту, методів оцінки та
загалом факторів, що впливають на практику використання об’єктів інтелектуальної
власності.

Цілі курсу (програмні компетентності):
 формування  у  студентів  цілісної  системи  знань  щодо  бухгалтерського  і

податкового обліку об’єктів інтелектуальної власності, поєднуючи концептуальний і
теоретичний підходи та враховуючи міжнародну практику; 

 засвоїти знання з еволюції становлення та розвитку системи інтелектуальної
власності,  сутності,  принципів  і  функцій  об’єктів  інтелектуальної  власності  як
елементів системи бухгалтерського обліку

 знання фундаментальних концепцій облікового забезпечення  використання
інтелектуальної власності, набутих у процесі навчання та/або професійної діяльності
на  рівні  новітніх  досягнень,  які  є  основою  для  оригінального  мислення  та
інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;

  критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та
на межі предметних галузей.

 уміння розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих
вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.

 здатність  працювати  у  міжнародному  та  вітчизняному  просторі,
застосовувати управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування,
фінансів,  банківської  справи  та  страхування,  зрозуміле  і  недвозначне  донесення
власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Програмні результати навчання: 
 вміти  розвивати  та  підвищувати  свій  загальнокультурний  і  професійний

рівень,  самостійно  освоювати  нові  методи роботи  та  знання  щодо комплексного
бачення сучасних проблем економіки та управління. 

 володіти  інноваційними технологіями,  обґрунтовувати  вибір  та  пояснювати
застосовування  нової  методики  підготовки  і  надання  облікової  інформації  для
потреб управління суб’єктом господарювання. 

 визначати  інформаційні  потреби  користувачів  облікової  інформації  в
управлінні  підприємством,  надавати  консультації  управлінському  персоналу
суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 



 розробляти  внутрішньофірмові  стандарти  і  форми  управлінської  та  іншої
звітності суб’єктів господарювання. 

 збирати,  оцінювати  та  аналізувати  фінансові  та  нефінансові  дані  для
формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

 розробляти  та  оцінювати  ефективність  системи  контролю  суб’єктів
господарювання. 

 застосовувати  наукові  методи  досліджень  у  сфері  обліку,  аудиту,  аналізу,
контролю  та  оподаткування  та  імплементувати  їх  у  професійну  діяльність  та
господарську практику. 

 готувати  й  обґрунтовувати  висновки  задля  консультування  власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації  у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і  розвідувальні роботи,
здійснювати  їх  інформаційне,  методичне,  матеріальне,  фінансове  та  кадрове
забезпечення. 

Короткий зміст курсу:
Сутність інтелектуальної  власності  як об'єкта  бухгалтерського  обліку.  Об'єкти

інтелектуальної  власності  в  системі  облікових  рахунків.  Захист  об’єктів
інтелектуальної  власності  та  їх  податкові  наслідки..  Облікове  забезпечення
використання  об’єктів  інтелектуальної  власності  в  цифровому  середовищі.
Міжнародне співробітництво щодо захисту об’єктів інтелектуальної власності для
цілей  бухгалтерського  обліку.  Бухгалтерська  оцінки  об’єктів  інтелектуальної
власності. Облікове забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності.
Актуальні питання бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності й їх
відображення в фінансовій звітності 


