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Досліджено актуальність, теоретичну обґрунтованість і методологічне значення 
монографії «Облік об’єктів інтелектуальної власності»2, авторами якої є провідні 
науковці Київського національного торговельно-економічного університету 
Г. В. Уманців і І. К. шушакова. Проаналізовано зміст та структуру монографії, логі-
ку викладення матеріалу. Аргументовано можливість використання монографії 
в освітньому процесі закладів вищої освіти.
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Динамічний розвиток економіки у XXI столітті значною мірою визнача-
ється на основі інтелектуалізації всіх сфер суспільного життя. За цих умов 
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International (CC BY 4.0).
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формування української цивілізаційної ідентичності повинно відбуватися на 
базі інноваційно-гуманістичного вектора розвитку. Цивілізаційний вибір 
України сьогодні визначає парадигму і стратегії реалізації власного поступу 
за умов утвердження національної ідеї. Цивілізаційний вибір дає змогу забез-
печити входження нашої країни повноцінним суб’єктом у складний і супе-
речливий світ XXI століття [1].

Реалізація цивілізаційного гуманістичного проєкту України з урахуванням 
самореалізації її громадян на сучасному етапі актуалізує значення суспільних 
і гуманітарних наук, які на засадах системного аналізу сучасних глобальних 
загроз і викликів здатні запропонувати вектори цивілізаційних перетворень, 
а також оцінювати гуманітарні небезпеки й ризики на цьому шляху, здійсню-
ючи креативне узагальнення стратегій і футурологічних сценаріїв розвитку 
України [2]. Господарська діяльність на етапі постіндустріального розвитку 
економіки здійснюється за умов перманентної модернізації, у тому числі 
й щодо створення та використання об’єктів інтелектуальної власності.

Основним чинником конкурентоспроможності країн, як підтверджують 
тренди розвитку світової економіки, є впровадження ефективних моделей 
інноваційної діяльності, які забезпечують стимулювання процесів створення 
та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Активний розвиток 
указаних моделей має ґрунтуватися на бюджетному фінансуванні, оптимізації 
податкового навантаження, кредитуванні, формуванні повноцінного ринку 
інтелектуальної власності, створенні інноваційної інфраструктури. Україн-
ський інноваційний сектор перебуває в процесі становлення та глибинних 
трансформацій, зумовлюючи посилення тенденцій наукоємної спрямованос-
ті національної економіки.

Важливу роль у процесі реалізації інтелектуальної власності на ринку віді-
грає вибір способу комерціалізації – системи прийомів, які дають можливість 
досягти запланованих цілей на основі комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності, оскільки кожна інновація є унікальною за своєю природою, що 
зобов’язує підприємства формувати відповідний підхід до цього процесу. За-
вдяки такій особливості об’єктів інтелектуальної власності, як здатність до ти-
ражування, стає можливим комерціалізувати їх одночасно різними способами, 
зокрема використовувати у власній діяльності, передавати майнові права за лі-
цензією або на засадах комерційної концесії, вносити до статутного капіталу 
іншого підприємства, упроваджувати інжинірингову діяльність і надавати тех-
нічну допомогу. Це дає змогу суб’єктам господарювання досягати ефектів щодо 
отримання економічної вигоди від виходу на нові сегменти ринку й задоволення 
потреб споживачів шляхом залучення інтелектуальної складової в економічний 
оборот, у тому числі на основі підвищення рівня капіталізації підприємства.
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Огляд наукового доробку, спрямованого на розвиток інституційного забез-
печення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, дозволяє вибуду-
вати його архітектоніку, визначити структуру та склад формальних і нефор-
мальних інститутів, організаційно-інфраструктурне підґрунтя процесів комер-
ційного використання об’єктів інтелектуальної власності. Така архітектоніка 
інституційного забезпечення комерціалізації об’єктів інтелектуальної власнос-
ті визначається перш за все обмеженою чисельністю інноваційних структур, 
яким притаманна функціональна невизначеність у їхній діяльності. Усе це ще 
раз підтверджує своєчасність підготовки фундаментальної монографії з про-
блем облікового забезпечення інтелектуальної власності науковцями Київсько-
го національного торговельно-економічного університету.

Показово, що автори монографії є відомими фахівцями у царині дослі-
дження широкого спектру проблем ефективного використання об’єктів інте-
лектуальної власності й системно працюють у цьому напрямі протягом три-
валого часу, про що свідчать підготовлені ними публікації у провідних науко-
вих виданнях нашої країни [3–8]. Структура рецензованої монографії 
є логічною. Перший розділ присвячено аналізові економіко-правового змісту 
інтелектуальної власності, розкриттю системи охорони та захисту прав інте-
лектуальної власності й окресленню векторів розвитку глобального ринку. 
У другому розділі проаналізовано стратегії комерціалізації прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, розкрито фактори впливу на зазначені процеси, 
а також окреслено напрями інституціоналізації відносин у сфері інтелекту-
альної власності.

Окремий розділ монографії присвячено визначенню векторів модифікації 
вартісного оцінювання результатів використання інтелектуальної власності, 
окресленню концептуальних положень оцінки об’єктів інтелектуальної влас-
ності у вимірі вартості підприємства та формуванню пропозицій, спрямованих 
на поглиблення методичного інструментарію оцінки вказаних об’єктів.

У четвертому розділі розкрито умови визнання об’єктів інтелектуальної 
власності нематеріальними активами підприємства, він присвячений також 
документальному забезпеченню операцій з такими об’єктами, формуванню 
методології обліку прав на ці об’єкти й інформаційному забезпеченню звіт-
ності підприємств. Під час використання об’єктів інтелектуальної власності 
у власному виробництві підприємство модернізує технічний цикл із метою 
мінімізації виробничих витрат, підвищує якість і конкурентоздатність про-
дукції, створює нові способи продажу або постачання товарів. Повне або 
часткове передавання майнових прав за ліцензійним договором або договором 
комерційної концесії (франчайзингу) дозволяє суб’єкту господарювання моно-
полізувати ринок і бути єдиним власником прав, отримуючи максимальні 



125

Наукові дискусії та огляди

прибутки від використання одного й того самого об’єкта інтелектуальної 
власності різними компаніями.

Логічним завершенням проведеного дослідження є п’ятий розділ, при-
свячений визначенню напрямів удосконалення обліку використання об’єктів 
інтелектуальної власності. У роботі запропоновано напрями формування об-
лікової політики комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та визна-
чено підходи до обліку операцій з їхньої комерціалізації.

Монографія є добре ілюстрованою, що суттєво покращує сприйняття на-
веденого матеріалу. Безперечно, українська спільнота одержала фундамен-
тальне системне видання, яке слугуватиме надійним підґрунтям для підготов-
ки майбутніх фахівців. Монографію можуть використовувати науковці, ви-
кладачі, фахівці-практики, працівники органів публічного управління та 
місцевого самоврядування, а також усі, хто цікавиться складною проблема-
тикою ефективного функціонування об’єктів інтелектуальної власності.
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