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Метою вивчення дисципліни «Оцінювання та
облік нематеріальних активів» є формування
теоретичних знань та практичних навичок з основ
експертного оцінювання та обліку майнових прав
на об‘єкти інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів.



ОСНОВНІ ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ (ТЕМИ):

Тема 1. Нематеріальні активи як об'єкт оцінки  та обліку

Тема 2. Ідентифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів

Тема 3. Вихідні дані та інші інформаційні джерела, порядок їх 
збору та аналізу під час оцінки

Тема 4. Методичні підходи та методи оцінки нематеріальних 
активів

Тема 5. Особливості оцінки окремих видів нематеріальних активів

Тема 6. Практика оцінки нематеріальних активів та ск

Тема 7. Загальні засади оцінки й відображення нематеріальних 
активів в системі обліку та фінансової звітності

Тема 8. Облік прав на об‘єкти промислової власності та комерційні 
позначення

Тема 9. Облік авторських, суміжних прав  та інших нематеріальних 
активів



Основіні фахові компетентності, які формує дисципліна:

Здатність:
• розраховувати вартість грошей у часі;  
• розраховувати ставки дисконту та капіталізації з урахуванням факторів ризику;
• здійснювати еспрес-експертизу документів на права інтелектуальної власності;
• формувати, аналізувати та використовувати у процесі оцінювання вихідні дані 

інформаційні джерела;
• проводити оцінювання нематеріальних активів на основі   використання методів 

витратного да доходного підходів; 
• проводити оцінювання нематеріальних активів на основі   використання методів 

порівняльного підходу; 
• оцінювати об’єкти нерухомості за допомогою дохідних методів оцінки; 
• оцінювати розмір збитку припорушенні прав на об‘єкти інтелектуальної 

власності; 
• складати звіт про оцінку нематеріальних активів; 
• здійснювати рецензування звіту;
• оцінювати нематеріальні активи в системі обліку;
• складати первинні документи з обліку нематеріальних активів;
• відображати операції з комерціалізації нематеріальних активів в обліку і звітності.



Можливість працевлаштування  у відділи оцінки 
провідних консалтингових компанй;

Використовувати набуті знання  для отримання 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача  за напрямом 
"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у 
тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» 
(Перелік питань для вивчення відповідає програмі
підготовки оцінювачів Фонду  державного майна 
України в частині оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності та нематеріальних активів)

Конкуренті переваги вивчення дисципліни 


