
НААН розпочала цикл практичних семінарів з механізму підготовки та 

реєстрації заявок на інтелектуальну власність, правомірне використання 

прав об’єктів інтелектуальної власності та облік їх у складі нематеріальних 

активів академії 

5 листопада в залі засідань Президії Національної академії аграрних наук 

України відбувся семінар-практикум на тему: «Практичні аспекти обліку об’єктів 

права інтелектуальної власності НААН у складі нематеріальних активів» за участі 

спеціалістів інтелектуальної власності та бухгалтерського обліку представників 

НДІ та НДГ НААН.  

Зі вступним словом до присутніх звернувся кандидат економічних наук, 

начальник відділу методичного забезпечення інноваційного розвитку 

І. Криворучко. Він наголосив на актуальність семінару у практичних аспектах 

розгляду питань. І. Криворучко також підкреслив, що нематеріальні активи 

вважаються особливим видом інвестицій і не маючи матеріальної форми мають 

грошову цінність, майбутнє яких працює на збагачення установи. За участю 

доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки, обліку та 

фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових 

технологій О. Бутнік-Сіверського, під час семінару була обговорена нормативно-

правова документація постановки на облік та баланс нематеріальних активів.  

Також з доповіддю виступила заступник начальника відділу інформаційно-

консалтингового забезпечення, науково-технологічного обладнання, 

стандартизації, метрології та охорони праці Науково-організаційного управління 

апарату Президії НААН Л. Лук’янчук, у якій акцентувала увагу присутніх на 

особливість обліку «специфічних» об’єктів інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів, зокрема патентів з елементом ноу-хау та авторських 

свідоцтв на комп’ютерну програму або на твір наукового характеру.  

Так, особливостями бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної 

власності в бюджетних установах є:  

– визнання та первісна оцінка нематеріальних активів;  

– оцінка та переоцінка нематеріальних активів;  

– амортизація нематеріальних активів;  

– вибуття нематеріальних активів;  

– форми звітності.  

Кандидат економічних наук, науковий співробітник Національного 

Наукового центру «Інститут аграрної економіки» Н. Столярчук виступила з 

презентацією «Інвентаризація та первісне визнання ОІВ у науково-дослідних 

установах». На завершення відбулася дискусія учасників семінару з проблем 

бухгалтерського обліку ОПІВ (НААН розпочала цикл практичних семінарів з 

механізму підготовки та реєстрації заявок на інтелектуальну власність, 

правомірне використання прав об’єктів інтелектуальної власності та облік їх 

у складі нематеріальних активів Академії // Національна академія аграрних 

наук України (http://g.ua/DUzU). – 2015. – 6.11). 
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