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вступ

Анотацiя навчzlпьноi дисциплiни

Навча_прна дисццплiнq <<Економiко-дравовi аQпекти iнтелекryальноТ
власностi>> е обов'язковою дисциплiною дJuI аспiрантiв II курсу навчання як

денноi, так i заочноi форми навчаннrI (без вiдриву вiд виробничоТ дiяльностi),
що входить до перелiку предметiв професiйноТ пiдготовки аспiрантiв, якi
займаються науковими дослiдженнrlми питань правових вiдносин у сфеРi
iнтелектуальноТ власностi.

В умовах глоба;riзацii економiки та стрiмкого збiльшення обсягiв
мiжнародноi торгiвлi, рiзко зросла фiнансово-економiчна вигода вiд
використанIuI результатiв iнтелектуальноi працi, яка в умовах товарно-
грошових вiдносин набувае ознаки товару або капiталу. Отже, розробка та

формування нового економiко-фiнансового пiдходу до створення та
використаннrI iнтелектуальноi власностi е найбiльш акту€rльним питанняМ
iнновацiйного розвитку держави.

Одним з не сшриrIтливих для розвитку науковоi та iнтелектуальноi

дiяльностi в- УкраiЪi 
-факто|эом 

е нерозвЙненiсть сЙстеми податкового та
бухгалтерського облiку у сферi iнтелектуальноi власностi.

Означений курс розрахований на поглиблене вивчення економiчних
питань здiйснення iнновацiйноi полiтики, розробку та впровадження у
господарську дiялънiсть об' eKTiB права iнтелектуалъноТ власноСтi.

У ходi проходження курсу <<Економiко-правовi аспекти iнтелектуальноi
власностi>> аспiранти вивчають теорiю i методологiю, специфiку i
особливостi економiки iнтелекryальноТ власностi, як единоi цiлiсноi системи.

Значна увага, також, придiляеться фiнансовому, бухгалтерському Та

податковому облiку об'ектiв права iнтелектуальноi власностi у господарськiй

дiяльностi пiдприемств.
Загальними цiлями курсу е:

1) ознайомленюI аспiрантiв з сrIасною iнтелекту€rльною економiкою;
2) ознайомлення*з питаннями органЬаЦii пiдпРиемницькоi дiяльностi,

якi охоплюють органiзацiйнi форми та правовi основи бiзнесу, меТоДи

цiноутворення та оцiнки BapTocTi iнтелекту€tльного продукту, систеМУ

сr{асного облiку, фiнансових вiдносин та процедуру укладання угод;
З) ознайомити аспiрантiв з iснуючою фiнансово-економiчною

системою облiку операцiй cTBopeнHrt, розробки та впровадженнrI об'ектiв
права iнтелектуальноТ власностi у господарську дiяльнiсть пiдприемств;

4) виробити у аспiрантiв вмiння застосовувати отриманi знання ДJuI

гIостановки та розв'язаI*rя (пошуку €Lлгоритму) наукових проблем, якi
стосуються економiки iнтелекту€tльноi власностi;

5) пiдготувати аспiрантiв до запровадження набутих, у ходi
проходження курсу, знань у наукову дiяльнiсть, що стосуеться економiки
iнтелектуальноТ власностi.
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Засвоенню означеного сприяють лекцii, ceMiHapcbKi заняття, самостiйна

робота аспiрантiв.
Заключним етапом курсу е екзамен, завданням якого е перевiрка

теоретичних знань та умiнъ аспiрантiв.

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання цавчальноiдисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

Основною метою вивчення дисциплiни <<Економiко-правовi аспекТи

iнтелектуальноi власностi>> е на теоретичному piBHi засвоення знань (yMiHb,

навичок) щодо вирiшення економiчних питань здiйснення iнновацiйноi
полiтики, розробку та впровадженшI у госrrодарську дiяльнiсть об'ектiв ПраВа

iнтелектуальноi власностi, можливостi застосовування отриманих знань у
I v z > .-\i :

дослiдницький (теоретичнlи) дlяльност1 та на практиц1.

Галyзь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоТ осцЦц
Галузь знанъ 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (освiтнъо-науковий) piBeHb

Характеристика IавчальноТ дисциплiни
{r - вибiркова

Загальна кiлькiстъ годиЕ 60
Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

Кiлькiсть модулiв 1

кiлькiсть змiстових частин a
J

Форма контролю екзамен
Показники цавчальноi дисциплiни для денноi та заочцоi форми

навчання
денна форма

навчаннjI
заочна форма

навчаннrI

PiK пiдготовки 2 2

Семестр
a
J

л|

J

Лекцiйнi заняття 20 6

Практичнi, ceMiHapcbкi Ъанятrя "20 2

Самостiйна робота 20 52

Кiлъкiсть тижневих аудиторних
годин для денноТ форми навчання

4



- загальнi загальнонауковi положення економiки iнтелектуальноi
власностi;

_ принципи побудови та органiзацii фiнансового та бухгалтерського
облiку об' eKTiB права "iнтелекту€шьноi власностi;

- ocHoBHi cTaTTi податкового кодексу Украiни щодо створення,
використаннrI та реалiзацii об' eKTiB права iнтелекту€lльноi власностi;

- економiчну cyTHicTb та методики,Ёоцiнки BapTocTi iнтелектуа-пьноi -,

власностi;
- ocHoBHi операцii з нематерiальними активами в сиСтеМi

бухгалтерського облiку з ypaxyBaHIuIM нацiональнIltх стандаРТiВ

бухгалтерського облiку;
_ ocHoBHi HayKoBi концепцii щодо вдоскон€lJIення iснуючоi eKoHoMiKo-

фiнансовоТ системи в частинi створення, використання та реалiзацii
iнтелектуальноi власноотi.

2. Вмiти:
- оперувати економiко-фiнансовою термiнологiею у сферi

трансформацiТ iнтелектуалъноi

iнтелекryальноТ власностi;
_ розрiзняти ocHoBHi економiчнi понrIття та термiни щодо питанъ З

_ економiки iцтелектуальноi gласностi; *r

_ класифiкувати за економiчним змiстом об'екти права iнтелектуальноi
власностi;

- визначати оптим€rльну процедуру
власностi в iнновацiйний продукт;

- застосовувати отриманi знанIuI дJuI поставки та розв'язання (по-укУ
алгоритму) наукових та практичних гrроблем пов'язаних iз фiнансово-
економiчними питаннями створення, використаннrI та реалiзацiТ об'сктiв
права iнтепектуальноi власностi у KoHTeKcTi власного дослiдження;

2.3. Спiввiдношенпя результатiв навчання дисциплiни iз програмниМи
компетентностями tr r

J\ъ Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 ЗDаmнiсmь dо абсmракmноzо .л4otсленнщ аналiзу mа сuнmезу +

зк2 Навuчкu вuкорuсmання H o BimHix iнф орл,лацiйнt tх i
кол,tун iкацiйнuх mехн ол о z iй

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення caMocmiйHttx dослidсюень на
сучаснолlу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо поtпуtЕ,
рiзнtlх dэюерел

оброблення на аналiзу iнфорллацit з +

зк5 З D amHi сmь z е н еру в аmu н о Bi iD et (кр е аmuвн i сmь) +

зкб З d аmн i с mь пр ацю в аmu в лl i эtсн ар о d н о му н ауц99 9цу пр 99ц 9р!_ +

зк7 З d аmн i с mь р о з р о б ляmu m а у пр а в л яmu н аук о в u.л4u пр о е кm ах4 u +

зк11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх +

f-



dослi.Duсень у Hayчorllx сmаmmях mа mезах,,опублiкованuх як

у фаховuх вimчuзнянuх вudаннях, mак i у вudаннsuс, якi
вхоdяmь d о л,tiэtсн ар оDнuх н аукол4еmр uчнл,ш б ж

Фк - фаховi компетентностi
Фк1 З d аmн i с mь ф орлиулю в аmu н ауко ву пр о бл е лlу, р о б о ч i z iпо mе з u

dослidэtсуваноi проблемu, u4о переdбачае zлuбоке
переосл|uслення наябнuх mа сmворення новuх цiлiснuх знань
mа/ аб о пр о ф е сiйноt пракmuкu

+

Фк4 ЗDаmнiсmь dо опрацювання mа аналiзу iнфорл,tацit dля

пр ав о в о ? о d о слid эюення ;

+

Фкб Знання dокmрuнальнлlх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форл,tулювання лпеmu власно2о Hayчoaozo dослidэtсення як
склаd о в ot з аеальн оцuв iлiз ацiйно zo пр оце су

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання HayчoBozo dослidэtсення з правовоt
проблел,лаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

резчльтат навчання
(1. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя;.4.

aBToHoMHIcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологi)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчаIIня

1,] Знаmu,. загальнi загz}льнонауковi
положення економiки
iнтелекryальноi власностi;
принципи побудови та
органiзацii фiнансового "га

бухгалтерського облiку об'ектiв
права iнтелектуальноi власностi;
ocHoBHi cTaTTi fIодаткового
кодексу УкраiЪи щодо
створеншI, використання та

реалiзацii об'ектiв права
iнтелектушrьноi власностi;

лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саrпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

1,2 Знаmu: економiчну cyTHicTb та
мотодики оцiнки BapTocTi
iнтелектуа_rrьноi власностi;
ocHoBHi операчii з

нематерiальними активtlпли в
системi бухга_irтерського облiку з

урахувЕшням нацiональних
стандартiв бlхгалтерського
облiку; ocHoBHi HayKoBi
концепцii щодо вдосконалення
iснуючоi економiко-фiнансовоТ
системи в частинi створення,
використання та реалiзацii
iнтелектуальноi власно cTi.

Лекцiя, сел,tiнарське
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заOач

l0%



2.1. Вмimu: опsрувати економlко-

фiнансовою термiнологiею у
сферi iнтелектуальноi власностi;

розрiзняти ocHoBHi економiчнi
пош{ття та термiни щодо питань
з економiки iнтелекryальноТ
власностi; класифiкувати за
економiчним змiстом об'екти
права iнтелектуа-rrьноi власностi;
визначати n оiiтима;tьну
процедуру трансформацii
iнтелектуальноi власностi в
iнновацiйний продукт;

Лекцiя, сел,liнарське
заняmmя, самосmiйна
роооmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

2.2. Вмimu: застосовувати отриман1
знtшня дJUI поставки та

розв'язання (пошуку алгоритму)
наукових та практиIIнLD(

проблем, пов'язаних iз

ф iнансово-економiчними
питаннями створення,
використil{ня та реалiзацii
об'ектiв права iнтелектуальноТ
власностi у KoHTeKcTi власного

дослiдження

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiOi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

3. 1. Граплотно i точно фора,tулюврmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
належним чином iх
обгрунтовувати та брати r{асть в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi об'ектiв
iнтелектуальноТ власностi як
нематерiальних активiв

CeMiHapcbK*
заняmпlя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

]0%

Браmu }пIасть в обговореннi
дискусiйних питztнь
правозастосування; cTBopeHHi,
використtlннi та розпорядженнi
правами iнтелектуальноi
власностi в процесi iнновацiйноТ
дiяльностi, комерuiалiзацii
iнтелектуальноi власностi

Селliнарське
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

1.1. ДналiзуваЙu iнфорЙацiю " з

першоджерел, оцiнювати iT з

позицiй HacT}rпHocTi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологii i бази
даних при визначеннi специфiки
набугтя та розпорядження
праваI\{и iнтелектуальноi
власностi як нематерiальними
активами

лекцlя, сел4lнарське
заняmmя, саллосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсулlкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэtсуваmu
проблеми комерцiалiзацii
результатiв iнтелектуальноi

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саlwосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,

]0%



дiяльностi, здiйснення трансферу
технологiй; розвитку
iнновацiйнОi 'систёми;
зdiйснюваmu поulук

удосконалення правового

реryJIювtшня операцiй
економiчного характеру з

об'ектами права iнтелектуа-пьноi
власностi

dоповidi,

розв'жання
зhdач, наукова

робоmа

4.3. Формувати правовi позицii для

розв'язання проблем i
прчжтиIIних ситуачiй у сферi
набугтя та розпоряджеЕнlI
праваI\dи iнтелектуальноi
власностi через економiчну
скJIаJIовY

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%

+4>*rЁ

2.5. Спiввiдношення результатiв навчанпя дисциплiни iз програмними результатами
навчанця

ня дисциплiни (код)
Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 |.2 2.| )1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.

Пр огр aMHi р езультати навч ання (Спецiаrьнiсть 08 1 <dlpaBo>)

ПРН | Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнllх Hayчorllx dослidэюеннях
mа у професiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 4 Влtiння форлtулюваmu робочi
ziпоmезu d о слid uсув ан ot пр о бл емu, якi
маюmь розшuрюваmu i поzлuблюваmu
сmан HayKoBtM dослidэюень в обранiй
сферi (з поепuбленнял, у сферу
iнmел е кmу а"цьн о i вл ас н о с mi)

+ +

ПРН б Знання поzляdiв пpoBidHttx
зарубiuснt tх вченl]х, полоэюень HayкoBllx
tпкiл mа фунdаменmальнi працi у zалузi
d о слidэtсення, ф орпtулюваmu меmу
власно2о науково?о d о слidэюення як
склаd о ву з а?альноцuв iлiз ацiйн о 2о пр оце су

+ + +

ПРН 16 Влчtiння iнiцiюваmu,
ор zанiз овув аmu mа пр о в о d umu колцrutекснi

d о слidлсення у с ф epi iнmел екmу апьн о t
вл асно cmi, в z алtуз i н ауко в о -d о слidнuцькoi
mа iнновацiйноt diяльносm| якi прuвоdяmь
dо оmрuл,tання но8uх знань + 1

+ + +



3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1 EKoHoMiKa iнтелектуальноi власностi
Тема 1. EKoHoMiKa iнтелекту€tпьноi власностi та Гi складовi.
Тема 2. Iнтелекту€}льний капiтал, cyTHicTb та класифiкацiя за ознаками.
Тема 3. Оцiнка BapTocTi iнтелектуалъноi власностi та механiзм

формування цiн у сферi iнтелектуальноi власностi.
Тема 4. IнтелектуЕtльна власнiсть в системi господарськоi дiяльностt.
Тема 5. Формування фiнансовоi та облiковоi полiтики у сферi

- iнтелектуа_шьноi еконойки. 1

Змiстовий модуль 2 Iнтелектуальна власнiсть як об'скт облiкУ та
класифiкацiя нематерiальних активiв

Тема 1. Принципи побудови та органiзацiТ бухгалтерського облiку
нематерi€ulьних актив та iх класифiкацiя за господарсъко-облiковою оЗнакоЮ.

Тема 2. Нематерiальний актив як об'ект бухгалтерського та

фiнансового облiку.
Тема З. Первинний облiк нематерi€шьних активiв та складання

фiнансовоi звiтностi.
Тема 4. ВизначеннrI собiвартостi нематерiальних активiв.
Тема 5. Iнвентаризацiя та амортизацiя нематерi€шьних активiв.
Тема 6. Комерцiалiзацiя об'ектiв lrрава iнтелектуалъноi власносТi абО

_ трансформацiя iнтелекryальноi власностi в jнновацiйний продукт.

Змiстовий модуль 3 Теоретичнi та практичнi питанця операцiЙ З

нематерiальними активами в системi бухгалтерського облiку.
Тема 1. Операцii з нематерiальними активами .

Тема 2. Оподаткування роялтi.
Тема 3. ОподаткуваннrI авторськоТ винагороди.
Тема 4. Об'скти права iнтелектуа-rrьноi власностi в державному ceKTopi

економiки (бюджетних установах).

4. Структура навчальноiдисциплiни

Назви змiстqвих модулliв i TqM

Кiлькiсть годин
денна форма заочна форма

усього у toMy числi усього у тому числi
л сем с.р. л сем с.р.

1 2 J 4 5 6 1 8 9

Змiстовий модуль 1. EKoHoMiKa iнтелектуальноТ вла9ностi
Тема 1. EKoHoMiKa
iнтелекryальноi власностi та ii
складовi.

4 2 2 4 4

Тема 2. Iнтелектуальний
капiтал, cyTHicTb та

2 2 2 2



класифiкацiя за ознаками.

Тема 3.Оцiнка BapTocTi
iнтелектуальноi власноетi та,
механiзм формування цiн у
сферi iнтелектуалъноi
власностi.

4 2 2

Тема 4. Iнтелекту€lльна
власнiсть в системi
господарськоi дiяльностi.

4 2 2 8 8

Тема 5. Формування
фiнансовоi та облiковоТ
полiтики у сферi
iнтелекryальноi економiки.

4 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 1 18 4 8 6 18 2 1б

Змiстовий модуль2. Iнтелектуальна власнiсть як об'скт облiку та
класифiкацiя нематерiальних акт

Тема 1. Принципи побудови та
органiзацii бухгалтерського
облiку нематерi€шьних актив та
iх класифiкацiя за
господарсько-облiковою
ознакою.

4 2 2 4 4

Тема 2. Нематерiальний актив

- як об'ект бухгалтерського та

фiнансового облiку.

6 2 2 2 10 2 8

Тема З. Первинний облiк
нематерiЕLlrьних активiв та
скJIадання фiнансовоi зgiтноqтi

2 2 4 4

Тема 4. Визначення
собiвартостi нематерiальних
активiв.

2 2 2 2

Тема 5. Iнвентаризацiя та
амортизацiя нематерiалъних
активiв.

4 2 2 6 6

Тема 6. Комерцiалiзацiя
об' eKTiB права iнтелектуа-пьноi
власностi або трансформацiя
iнтелектуальноi власностi в

iнновацiйний продукт.

6 2 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 2 24 8 8 8 30 2 2 26

Модуль 3 Теоретичнi та
активами

практичнi питаннц операцiй з нематерiальними
l,

в системi бухгалтерсrкого облiry
Тема 1. Операцii з 6 2 2 2 2 2



tn

нематерiаlrьними активами
Тема 2. Оподаткування роялтi 4 2 2 4 4

Тема З. Оподаткування
авторсъкоТ винагороди

2 2

Тема 4. Об'екти права
iнтелектуалъноi власностi в

державному ceкTopi економiки
(бюджетних установах)

6 2 2 2 6 6

Разом за змiстовим модулем 3 18 8 4 6 I2 2 10

Усього годин 60 20 20 20 б0 6 2 52

J\b

зlтл назва теми
Кiлькiстъ годин

денна
форма

заочна
форма

1 EKoHoMiKa iнтелектуальноТ власностi та iT

складовi. Визначення понrIття eKoHoMiKa
iнтелектуальноi власностi. CyTHicTb,
структура та механiзм ринку iнтелектуальноi
власностi.

2

2 Оцiнка BapTocTi iнтелекryальноТ власностi
та механiзм формування цiн у сферi
iнтелекryальноi власностi. Економiчна
cyTHicTb оцiнки вфтостi iнтелектуальff оТ

власностi та ii мета. Методики оцiнки.
Механiзм формування цiн у сферi
iнтелектуальноi власностi.

2

J Iнтелекryальна власнiсть в системi
господарськоi дiяльностi. Господарська
дiяльнiсть та if економiчний змiст.
IнтелекryагIьна власнiстъ , як складова
активiв, iT ознаки.

2

4 Формування фiнансовоi та облiковоТ
полiтики у сферi iнтелекryальноi
економiки. Фiнанси в системi економiчних
вiдносин. Iнтелектуullrьна бiржа. Фiнансова
полiтика нематерiальних активiв. Облiкова
полiтика нематерi€ulьних активiв.

2

5 Принципи побудови та органiзацii
бухгалтерського облiку нематерiальних
актив та iх класифiкацiя за господарсько-
облiковою ознакою. Принципи побудови та
органiзацii бухгалтерського облiку
нематерi€ulъних актив. Система рахункiц

2



бухгалтерського облiку. Класифiкацiя
нематерi€tльних активiв за господарсько-
облiковою ознакою.

6 Нематерiальний актив як об'ект
бухгалтерського* та,фiнансового *облiку.
Критерii
визнаннrI нематерiЕtIIьних активiв. Ознаки
визнаннrI HeMaTepi€L[bHиx активiв.
Класифiкацiя нематерiальних активiв.

2

7 Iнвентаризацiя та амортизацiя
нематерiальних активiв. Вимоги до
проведення амортизацiТ нематерi€tльних
активiв. Методи амортизацii нематерiальних
активiв. Порядок проведенrrя iнвентаризацii
нематерi€шьних активiв.

2

8 Комерчiалiзацiя обОектiв права
iнтелекryальноi власностi або
трансформацiя iнтелекryальноi власностi
в iнновацiйний продукт.'lрансформацlя
iнтелекryа-гrьноi власностi в iнновацiйний
продукт. Механiзм комерцiалiзацiТ
iнтелектуальноi власностi.

2

9 ОперацiТ з нематерiальними активами.
Операцii з продажу нематерi€шьних активiв.
Операцii з придбання нематерiальних
активiв.

2

10 Об'скти права iнтелекryальноi власностi
в державному ceKTopi економiки
(бюджетних установах). Особливостi
державного сектору економiки УкраiЪи.
Iдентифiкацiя об'ектiв права iнтелектуа-пъноi
власноётi в дерхtавноМу ceKTopi екоftоМiки.
Особливостi бухгалтерського облiку об'сктiв
права iнтелектуальноТ власностi в

державному ceкTopi економiки (бюджетних
yстановах)

2

11 Визначення собiвартостi нематерiальних
активiв. Поняття собiвартостi
нематерi€tJIьних активiв. Перелiк та
характеристика витрат, якi входять до
собiвартостi нематерiальних активЫ
Усього 20 2

2



Ns
з/п

Найменування робiт Кiлькiстъ годин

денна
форма

заочна
форма

1 EKoHoMiKa iнтелектуальноi власцостi та ii
складовi. Визначення понrIття eKoHoMiKa
iнтелектуальноi власностi. Сутнiстъ,
структура та механiзм ринку iнтелектуа-пьноi
власностi. CyTHicTb та структура
господарського механiзму. Витрати
виробництва, цiна та прибуток. Складовi
економiки iнтелектуалъноi власностi. "

4

2 Оцiнка BapTocTi iнтелекryальноi власностi
та механiзм формування цiн у сферi
iнтелекryальноТ власностi. Економiчна
cyTHicTb оцiнки BapTocTi iнтелекryальноi
власностi та fi мета. Методики оцiнки.
Механiзм формування цiн у сферi
iнтелектуальноi власностi.

2

a
J Iнтелекryальна власнiсть в системi

господарськоi дiяльностi. Господарська

дiяльнiсть та ii економiчний змiст.
Iнтелекту€lльна власнiсть , як скJIадова
активiв, ii ознаки. Попередня оцiнка та
оцiнка, доrliльнQстi придбання
iнтелектуалъноi власностi. Економiчний
аналiз нематерiЕLгIьних активiв

2

4 Формування фiнансовоI та облiковоТ
полiтики у сферi iнтелекryальноi
економiки. Фiнанси в системi економiчних
вiдносин. Iнтелекryаllьна бiржа. Фiнансова
полiтика нематерizulьних активiв. Облiкова
полiтика нематерizulьних активiв.

4

5 Принципи побудови та органiзацii
бухгалтерського облiку нематерiальних
актив та ix класифiкацiя за господарсько-
облiковою ознакою. Принципи побудови та
органiзрцii фхгалтерського * облiку
нематерi€lJIьних актив. Система paxyHKiB
бухгалтерсъкого облiку. Класифiкацiя
нематерi€lJIьних активiв за господарсъко-
облiковою ознакою.

2 4

2

8



6 Нематерiальний актив як об'ект
бухгалтерського та фiнансового облiку.
Критерii
визнанIuI нематерi€lльних активiв. Ознаки
визнанIuI нематерi€tльних активiв.
Класифiкацiя нематерiальних активiв.

2 8

7 Первинний облiК нематерiальних аfстйвiв
та складання фiнансовоi звiтностi.
Щокументування результатiв iнтелектуальноi
працi. Типовi форми облiку нематерi€lJIьних
активiв. Загальна схема оформлення та
введення в господарський облiк
нематерiаIIъних активiв.

4

8 Iнвентаризацiя та амортизацiя
нематерiальних активiв. Вимоги до
проведення амортизацii нематерi€Lпьних
активiв. Методи амортизацii нематерiальних
активiв. Порядок проведення iнвентаризацii
нематерi€Llrьних активiв.

2 6

9 Комерцiалiзацiя- "об'сктiв "права
iнтелекryальноi власностi або
трансформацiя iнтелекryальноi власностi
в iнновацiйний продукт. Трансформацiя
iнтелектуальноi власностi в iнновацiйний
продукт. Людський капiтал. Механiзм
комерцiалiзацii iнтелектуальноi власностi.

2 4

10 ОперацiI з нематерiальними активами.
Операцii з продажу нематерiЕtльних активiв.
Операцii з придбання нематерiальЕих
активiв.

2

11 Оподаткування роялтi. Визначення
поняття роялтi. Оподаткування роялтi.

2 4

l2 ОбОектд права iнтелgкryальноi в"пзсностi
в державному ceKTopi економiки
(бюджетних установах). Особливостi
державного сектору економiки УкраiЪи.
Iдентифiкацiя об'ектiв права iнтелектуа-пьноi
власностi в державному ceKTopi економiки.
Особливостi бухгалтерського облiку об'ектiв
права iнтелектуальноi власностi в

державному ceкTopi економiки (бюджетних
установах)

2 6

Усього 20 52



7. Методи навчання

З метою ефективного засвоенIuI навч€tльного матерiалУ, У ХОДi

проведення лекцiйних -та семiнарських занrIть. Використовув€tлися cyracHi
мультиМедiйнi засобИ презентацii, праКтичнi кейси (судовi справи), активно

заIIроваджув€Lлася робота аспiрантiв у групах з метою засвоеннrI як

теоретичних, так i практичних знань (навичоdумiнъ).

8. Методи контролю

При перевiрцi засво€ного аспiрантами навч€lпьного матерiа-пу

застосовув€lJIися таки методи контролю: опитування) тематична дискусiя,
контрольнi запитання з метою виявлення ступеня отриманих знань. Також у
ходi аспiранти будутъ З€LлуIIатися до вирiтlтення практичних завдань на

+1 t*-
прикJIадl конщретIrих судових справ.

9. критерii оцiнювапня результатiв навчання аспiрантiв

piBeHb оцiнки знань аспiрантiв здiйснюеться за результатами
застосування методiв контролю. Оцiнка здiйснюеться за результатами
семiнарських занrIть.

При цъому враховусться як теоретичний, так i практичний рiвенъ знань

аспiранта. КонтроЛь аспiраНтiв провОдитьсЯ як у писЬмовi, так i уснiй формi.
Максимальна кiлькiсть балiв, яку може аспiрант набрати за

результатами поточного контролю становить 75 балiв. Максималъна

кiлькiстъ балiв, яку аспiрант може набрати за результатами пiдсумкового
контролю скJIадае 25 балiв.

Загальна максимальна кiлькiсть

дисциплiни <<Економiко-правовi аспекти
100 балiв.

Загальний пiдсумковий контроль

результатiв засвоення навч€tJIьного курсу.

Бальна шкаJIа та критерii оцiнки

балiв за результатами вивчення
iнтелектуальноi власностi>> складае

проводиться з метою оцiнювання

Поточний контроль та са.тrлостiйна робота Пiдсумков
пй
контроль
(екзамен)

Сума

Змiстовий модуль 1 змiстовий
модуль 2

змiстовий
модуль 3

т1 т2 тз т4 т5 тб т,7 т8 т9 т1
0

т l
1

т
12

т
1з

т
|4

I
15

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 z 2 2 2 40 100



Форми контролю знань аспiрантiв на лекцiйних та семiнарсЬких
заняттях

о догIовненнrI вiдповiдi - 3 баrrа;

о )лIастъ у дискусii-2 бала;
. неповна вiдповiдь на запитання, неповне вирiшення Завдання - 4

баsп;
о тематична доцовiдъо повна самортiйна (без доповненнrI iнших

аспiрантiв) вiдповiдь на питання, виконаннrI поставлених завдань,

самостiйне вирiшення практичних завдань - 5 балiв;

Шкала оцiнювання

Сума балiв за Bci види
навчzlльноi дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкаJIою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано

82-89

добре,74-8]'

64-,7з

задовiльно
60-63

з5-з9 незадовiльно з можJIивiстю
повторного скJIадання

не зараховано з можливiстю
повторного складаннrI

0-34 незадовiльно з обов'язковим
повторним вивченнjIм

дисциплiни

не зараховано з обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни

10. NIетодичне забезпечення

З метою ефективного засвоенЕrI навчzlJIьного матерiагry аспiрантаМ

рекомендуеться дотримуватися наступного €шIгоритму:

pecypciB;
З) робота з законодавчими документами;
4) самостiйне узагаJIьненЕ;I вiдповiдноi правозастосовчоТ практИКИ, У

ToIuIy числi ft зарубiжноi (звертатися до рекомендованих iнформацiйних
pecypciB);

5) на пiдставi узагальнення практичного матерlалу та теоретиIIного

сформулювати проблематику (комплекс теоретичних та rrрактичних питань)

щодо вiдповiдноi тематики семiнарського занrIття з навч€шЬноГО КУРСУ, Та

запро11онувати власне бачення щодо можливого розв'язання таких питань;



6) анаJIiз
проблематики.

зарубiжноi законодавчоi практики з вiдповiдноi

o,io*yr" .ч."о.оiуватися й для самостiйноi роботи
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