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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

В СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Анотація. У статті розкрито загальнотеоретичні аспекти проведення економіч-
них судово-експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності. Розкрито пред-
мет, об’єкти та завдання судової експертизи економічних досліджень у сфері інтелек-
туальної власності. Проаналізовано напрямки і види економічних досліджень у сфері 
інтелектуальної власності, виявлено їх особливості та проблеми. Особлива увага при-
діляється економічним дослідженням, пов’язаним з порушенням прав на ОІВ.

Досліджена економічна сутність оцінки вартості інтелектуальної власності та 
мета її оцінки. Обґрунтованобхідність визначення ринкової вартості об’єктів інте-
лектуальної власності (далі  – ОІВ), визначено цілі оцінювання ринкової вартості 
прав на ОІВ. Проведено теоретичне дослідження поняття ринкової вартості ОІВ. Ви-
значено види вартості ОІВ згідно з міжнародними стандартами.

Систематизовано основні напрямки і  завдання судово-експертної діяльності 
у  сфері інтелектуальної власності. Автором виділено чотири основні групи ОІВ: 
об’єкти авторського права, об’єкти суміжного права, об’єкти промислової власності 
(право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг), та 
нетрадиційні ОІВ. Розглянуто і охарактеризовано види ОІВ з позицій діючого зако-
нодавства. 

Виконана систематизація законодавчих актів України, пов’язаних із захистом 
прав на ОІВ та економічними дослідженнями у  судово-експертній діяльності. По-
казано, що використання прав на ОІВ регулюється низкою нормативно-правових та 
методичних документів, серед яких основними є Кодекси, Закони України, міжна-
родні та національні стандарти оцінки, а також постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни, накази Фонду державного майна України, накази Міністерства фінансів України.

Названо основні методологічні підходи і методи оцінки майнових прав на ОІВ. 
Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються 
дохідний, порівняльний та витратний методичні підходи та метод залишку. Зазна-
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чено порядок і умови обґрунтування судовим експертом доцільності застосування 
в рамках кожного з методичних підходів того чи іншого методу оцінки. 

Ключові слова: майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, ринкова вар-
тість, судова експертиза, економічні дослідження, методичні підходи з оцінки вартості.
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THEORETICAL BASIS OF DETERMINING THE MARKET VALUE 
OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN FORENSIC 

EXAMINATION

Abstract. The article reveals the general theoretical aspects of conducting economic 
forensic research in the area of intellectual property. The subject, objects and tasks of 
forensic examination of economic research in the field of intellectual property are revealed. 
The directions and types of economic researches in the area of intellectual property, their 
peculiarities and problems are analyzed. Particular attention is paid to economic research 
related to infringements of intellectual property rights.

The economic essence of intellectual property valuation and the purpose of this 
valuation are studied. The necessity of determining the market value of intellectual 
property objects is substantiated. The goals of estimating the market value of intellectual 
property rights are determined. A theoretical study of the concept of market value of 
intellectual property is conducted. The types of value of intellectual property objects are 
determined in accordance with international standards.

The main directions and tasks of forensic activity in the field of intellectual property 
are systematized. The author singles out four main groups of intellectual property objects: 
objects of copyright, objects of related law, objects of industrial property (the right to 
means of individualization of participants in civil turnover, goods and services), and 
non-traditional objects. The types of intellectual property objects from the standpoint of 
current legislation are considered and characterized.

The systematization of legislative acts of Ukraine related to the protection of 
intellectual property rights and conducting of economic research has been completed. It 
is shown that use of intellectual property rights is regulated by a number of legal and 
methodological documents. The main of them are Codes, Laws of Ukraine, international 
and national valuation standards, as well as resolutions of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, orders of the State Property Fund of Ukraine, and orders of the Ministry of Finance 
of Ukraine.

The main methodological approaches and methods of assessing property rights are 
named. Revenue, comparative and cost methodological approaches and the residual 
method are used to assess the intellectual property rights. The order and conditions of 
substantiation by the forensic expert of expediency of application within the limits of each 
of methodical approaches of this or that method of estimation are specified.

Key words: property rights, intellectual property, market value, forensic examination, 
economic research, methodological approaches to valuation.
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важли-
вими науковими чи практичними 
завданнями. Сьогодні економічний 
розвиток неможливий без створен-
ня та продажу нематеріальних акти-
вів, оскільки найвищу цінність мають 
знання. Свідченням цьому є те, що сві-
тові темпи приросту обсягів продажу 
прав на використання ОІВ складають 
12% на рік, а темпи приросту промис-
лового виробництва не перевищують 
2,5-3% в рік [1-20; 7]. Тому ОІВ стають 
ключовими факторами отримання 
конкурентних переваг їх власників на 
ринку. Так, збільшення цінності під-
вищує ринкову вартість ОІВ. Ринкова 
вартість назв окремих брендів (торго-
вих марок) як нематеріального активу 
часто перевищує ринкову вартість ма-
теріальних активів їх правовласників. 
Наприклад, ринкова вартість компа-
нії DODGE складає 146 млн. дол. США, 
у тому числі 74 млн. дол. США – вар-
тість торговельної марки. Компанія 
«Phillip Morris» придбала компанію 
«Kraft» за 13 млрд. дол. США, що на 
600% перевищувало вартість її мате-
ріальних активів. Покупець пересліду-
вав ціль використовувати торговельну 
марку «Kraft» та отримувати доходи 
від лояльних клієнтів [7].

Зростання ринкової вартості ОІВ 
призводить до збитків правовласни-
ків від незаконного використання їх 
виключних прав на ОІВ. Наприклад, 
IT-компанії, що розробляють програм-
не забезпечення, втрачають близько 
13-15 млрд. дол. США щорічно унас-
лідок нелегального використання їх 
розробок [7]. За даними торгово-про-
мислової палати Німеччини, щорічні 
збитки правовласників відомих торго-
вельних марок складають близько 100 

млрд. дол. США через неправомірне 
використання зазначених ОІВ [7].

Суб’єкти господарювання, що 
є власниками виключних прав на ОІВ, 
отримують економічну вигоду від їх 
використання шляхом комерціаліза-
ції ОІВ, під якою розуміють зростання 
ринкової вартості нематеріальних ак-
тивів та підприємства в цілому. Окрім 
цього, це стимулює розвиток конку-
ренції та відкриває нові перспекти-
ви для бізнесу. Важливою складовою 
процесу комерціалізації є  оцінка ін-
телектуальної власності. Визначення 
ринкової вартості ОІВ не тільки дає 
можливість регулювати механізми от-
римання прибутку, а  й  надійно захи-
щає права власності від неправомір-
ного їх використання іншими особами 
(фізичними або юридичними). Тому 
питання оцінки ринкової вартості ОІВ 
у судовій експертизі є актуальним на-
уковим завданням.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення неви-
рішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Теоретичним пи-
танням визначення ринкової варто-
сті ОІВ присвячено низку наукових 
працю зарубіжних та вітчизняних ав-
торів. Дослідження оцінки ОІВ, мето-
дичних і  практичних аспектів визна-
чення ринкової вартості здійснювали 
науковці: Р. Рейлі, Г. Сміт, Р. Швайс,  
О. Бутнік-Сіверський, В. Базилевич, 
П. Цибульов, О. Шипова, А. Штефан та 
інші. Теоретичні та методичні підхо-
ди до визначення ринкової вартості 
ОІВ у судовій експертизі здійснювали 
науковці Р. Рейлі, Р. Швайс, О. Бутнік- 
Сіверський, Т. Гусаковська, С. Макси-
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мов, І. Поліщук, О. Шляхов та інші. Од-
нак, в умовах стрімкого зростання ролі 
ОІВ у формуванні активів підприємств 
та зростання кількості випадків пору-
шень прав на ОІВ, необхідно створен-
ня міцного теоретико-методичного 
базису та систематизація теоретичних 
положень щодо оцінювання вартості 
ОІВ саме для цілей судово-експертної 
діяльності.

Формулювання мети статті (по-
становка завдання). Метою статті 
є  узагальнення та систематизація те-
оретичних положень до визначення 
ринкової вартості ОІВ у  судово-екс-
пертній діяльності.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з  повним обґрунту-
ванням отриманих наукових ре-
зультатів. Оцінка ринкової вартості 
ОІВ в Україні базується на системі ін-
ститутів та правових норм із регулю-
вання відносин у  сфері інтелектуаль-
ної власності. З точки зору економіки 
основною метою ОІВ є  забезпечення 
економічних вигод їх правовласни-
ку, а  отже, міжнародне та вітчизняне 
законодавство вводить в  цивільний 
оборот ОІВ та оцінку виключних прав 
на них. Визначення ринкової варто-
сті ОІВ, таким чином, ґрунтується на 
системі міжнародних та українських 
норм та стандартів оцінки майнових 
прав інтелектуальної власності, мето-
дичних рекомендацій, а також еконо-
мічній доцільності.

Важливо провести теоретичне до-
слідження поняття ринкової вартості 
ОІВ. Ринкова вартість об’єкта власно-
сті (майна, майнових прав) з  позиції 
оцінки відображає грошову міру того, 
скільки покупці (інвестори) платять 
за аналогічну власність на ринку при 
відповідних умовах угоди. Оцінюю-

чи конкретне майно для цілей здійс-
нення угоди, експерт може визначити 
тільки вартість цього майна. Оцінка 
ринкової вартості є  інструментом і, 
одночасно, діяльністю експерта, що 
мають чітко визначену мету і завдан-
ня, та сферу використання результа-
тів. При проведенні оцінки вказується 
конкретний вид вартості оцінювано-
го об’єкта, ймовірна сума грошей, яка 
може бути отримана за об’єкт оцінки 
на дату оцінки, виходячи з передбаче-
них умов угоди, для цілей якої здійс-
нюється оцінка. База оцінки – це від-
повідний вид вартості, яка відповідає 
умовам майбутньої угоди і  за суттю 
якої реалізуються методичні підходи, 
методи і оціночні процедури [10]. 

Ринкова база оцінки відповідає 
типовим умовам здійснення угоди 
з точки зору ринку конкретних об’єк-
тів власності. При наявності інших, 
специфічних умов майбутньої угоди 
визначаються неринкові бази оцінки. 
Вибір бази оцінки залежить від мети 
оцінки, особливості об’єкта оцінки, 
а  законодавчих і  нормативних обме-
жень і вимог. 

Теоретичні та методологічні підхо-
ди до оцінки інтелектуальної власно-
сті (майнових прав) є найбільш склад-
ними серед інших об’єктів оцінки 
вартості. Це пов’язано з тим, що ОІВ не 
мають фізичної форми, але мають ма-
теріальну вартість. Прийняті на баланс 
ОІВ є нематеріальними активами, що 
оцінюються по сумі витрат, пов’язаних 
з їх створенням, придбанням та дове-
денням до стану, за яким вони придат-
ні до використання за призначенням.

Основним видом вартості, який 
розглядається при оцінці ОІВ, є ринко-
ва вартість. У міжнародних стандартах 
оцінки визначено «ринкову вартість 
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як розраховану суму на дату оцінки, 
за яку інтелектуальна власність обмі-
нюється між покупцем і  продавцем 
за комерційною угодою, під час якої 
кожна із сторін діяла компетентно, 
виважено і  без примусу». Ринкова 
вартість визначається як найбільш ві-
рогідна ціна на ринку на дату оцінки. 
Це максимальна ціна, яку може отри-
мати продавець, та мінімальна, яку 
може запропонувати покупець. Вва-
жається, що покупець не заплатить за 
конкретну інтелектуальну власність 
ціну більшу, ніж коштує інша, подібна 
до неї з тими ж самими споживчими 
якостями. Оцінювач аналізує реальні 
ринкові угоди і порівнює оцінюваний 
об’єкт з іншими, які мають аналогічні 
споживчі якості [11].

Крім ринкової, визначають-
ся й  інші види вартості, основними 
з  яких, згідно з  міжнародними стан-
дартами, є: споживча; інвестиційна; 
вартість відтворення об’єкта; вартість 
заміщення; страхова вартість; вартість 
для цілей оподаткування майна юри-
дичних та фізичних осіб; ліквідаційна 
вартість.

Оскільки ОІВ є  неоднорідними за 
своїм складом, характером створення 
та використання, для їх оцінки немож-
ливо використати традиційні підходи, 
застосовувані при оцінці матеріаль-
них активів. Основними факторами, 
які визначають вартість ОІВ, є:

- правові (строк дії охоронного до-
кумента, його надійність, обсяг прав, 
що передаються);

- витратні (витрати на створення 
ОІВ, на реєстрацію прав та підтримку 
чинності охоронних документів, на 
маркетинг та рекламу, на страхування 
ризиків, пов’язаних з ОІВ, на вирішен-
ня правових конфліктів, податок на 

операції, пов’язані з  використанням 
ОІВ, та інфляційний фактор);

- прибуткові (очікувані ліцензійні 
платежі та очікуваний економічний 
ефект від використання ОІВ).

Згідно з  міжнародними стандар-
тами оцінки, визначення ринкової 
вартості прав на ОІВ проводиться 
з метою: обчислення оподатковуваної 
бази майна підприємств; прийнят-
тя активів до бухгалтерського обліку, 
приватизації; страхування; передачі 
у  заставу при кредитуванні; банкрут-
ства та ліквідації підприємства; оцін-
ки вартості виключних прав, переда-
них на основі ліцензійного договору 
чи договору про їхню переуступку; 
оцінки вартості ОІВ, що вносяться до 
статутного капіталу підприємства; 
а також розрахунку розміру відшкоду-
вання матеріальної шкоди для випла-
ти згідно з  чинним законодавством 
правовласнику при порушенні його 
виключних (майнових) прав на ОІВ.

Національне законодавство в сфе-
рі набуття, здійснення та захисту прав 
на об’єкти інтелектуальної власності 
представлено низкою правових ак-
тів, серед яких фундаментальними та 
найбільш важливими є: Конституція 
України, Господарський, Цивільний, 
Кримінальний, Адміністративний, 
Митний Кодекси України, спеціальні 
закони у  сфері інтелектуальної влас-
ності, підзаконні акти, а  також між-
народні договори, угоди та конвенції, 
до яких приєдналась Україна, та які 
містять питання, пов’язані з  інтелек-
туальною власністю. До спеціальних 
нормативно-правових актів з  питань 
інтелектуальної власності належать 
Закони України: «Про авторське право 
і суміжні права», «Про охорону прав на 
винаходи і корисні моделі», «Про охо-
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рону прав на зазначення походження 
товарів», «Про охорону прав на знаки 
для товарів і  послуг», «Про охорону 
прав на компонування напівпровідни-
кових виробів», «Про охорону прав на 
промислові зразки». Питання, пов’яза-
ні з правом інтелектуальної власності, 
містять і інші закони України.

Проведення економічних дослі-
джень ОІВ регулюється низкою нор-
мативно-правових та методичних 
документів, серед яких основними 
є: Закон України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» (далі – Закон 
України «Про оцінку»), Національний 
стандарт № 1 «Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав» (далі – Націо-
нальний стандарт № 1), Національний 
стандарт № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності» (далі  – 
Національний стандарт № 4), Націо-
нальний стандарт № 3 «Оцінка ціліс-
них майнових комплексів», а  також 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни, накази Фонду державного майна 
України, накази Міністерства фінансів 
України, що мають відповідні сфери 
регульованих питань.

Відповідно до Закону України «Про 
оцінку» [5], оцінка майна, майнових 
прав – це процес визначення їх варто-
сті на дату оцінки за процедурою, що 
міститься у  положеннях (національ-
них стандартах) оцінки майна, затвер-
джених Кабінетом Міністрів України, 
методиках та інших нормативно-пра-
вових актах, що розробляються з ура-
хуванням вимог положень (націо-
нальних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фон-
дом державного майна України. 

Випадки проведення оцінки май-
нових прав ОІВ встановлюються За-

коном України «Про оцінку» та на-
ціональними стандартами з  оцінки 
майна. Національний стандарт № 4 
регулює визначення ринкової вартості 
ОІВ, а саме: літературних та художніх 
творів; комп’ютерних програм; ком-
піляції даних (баз даних); фонограм, 
відеограм, передач (програм) органі-
зацій мовлення; винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків; ком-
понування напівпровідникових виро-
бів; раціоналізаторських пропозицій; 
сортів рослин, порід тварин; комер-
ційних (фірмових) найменувань, тор-
говельних марок (знаків для товарів 
і послуг), географічних зазначень; ко-
мерційних таємниць; інших ОІВ [3]. 
Даний стандарт також використову-
ється при визначенні розміру збитків 
у результаті порушення прав на ОІВ. 

Національний стандарт № 1 та 
Національний стандарт № 4 містять 
вимоги та рекомендації щодо обґрун-
тування бази оцінки, методичних під-
ходів до оцінки, та обґрунтування вис-
новку економічної судової експертизи 
у сфері інтелектуальної власності. База 
оцінки ринкової вартості ОІВ  – це 
комплекс методичних підходів, мето-
дів та оціночних процедур, що відпо-
відають певному виду вартості майна 
та враховують мету оцінки та умови 
використання результатів оцінки [2]. 

Згідно із Законом України «Про 
оцінку», суб’єкти оціночної діяльно-
сті зобов’язані використовувати на-
ціональні стандарти оцінки при ви-
значенні ринкової вартості майна та 
майнових прав не залежно від видів та 
форм власності, у будь-яких випадках 
проведення оцінки. 

Національний стандарт № 1 вико-
ристовується при визначенні ринко-
вої вартості майна та майнових прав 
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суб’єктами оціночної діяльності, а та-
кож особами, які за законодавством 
проводять рецензування звітів про 
оцінку майна. Національний стан-
дарт № 1 встановлює методичні пра-
вила проведення незалежної оцінки 
будь-якого майна з  будь-якою метою 
проведення оцінки. Національні стан-
дарти використовуються для оцінки 
не тільки державного, але і приватно-
го майна.

Національний стандарт № 4 ви-
користовується при визначенні рин-
кової вартості майнових прав інте-
лектуальної власності суб’єктами 
оціночної діяльності, а  також особа-
ми, які за законодавством рецензують 
звіти про майнову оцінку. Стандарт 
застосовується при оцінці розміру 
збитків, завданих у  результаті пору-
шення прав на ОІВ. Загальна частина 
Стандарту визначає основні терміни, 
які вживаються у Стандарті та в інших 
нормативно-правових актах з  питань 
оцінки майна та інтелектуальної влас-
ності, а  саме: авторська винагорода, 
база роялті, комбінований платіж, кон-
трафактна продукція, ліцензійна про-
дукція, ліцензійний платіж, паушаль-
ний платіж, роялті, ставка роялті, строк 
корисного використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, фактичний 
строк корисного використання об’єкта 
права інтелектуальної власності тощо. 
Стандарт містить також специфіку ви-
користання методичних підходів та 
рекомендації з вибору оціночного ме-
тоду; етапи оцінювання майнових прав 
інтелектуальної власності та розміру 
збитків, завданих правовласникам ОІВ.

Проведемо теоретичне досліджен-
ня судової експертизи економічних 
досліджень у  сфері інтелектуальної 
власності. 

Визначення ринкової вартості ОІВ 
у  судово-експертній діяльності по-
требує наукових, технічних або інші 
спеціальних знань. Судовий експерт 
використовує наукові підходи до про-
ведення економічних досліджень та 
працює з  матеріалами справи, на ос-
нові яких отримує нові фактичні дані 
та обґрунтовує висновки. Розвиток су-
дової експертизи та спектру спеціаль-
них знань супроводжується появою 
нових об’єктів та методів досліджень, 
розширенням переліку вирішуваних 
завдань. Зокрема, експертна спеці-
альність 13.9 «Економічні досліджен-
ня у  сфері інтелектуальної власності» 
була затверджена наказом Міністер-
ства юстиції України №4/5 від 17 січ-
ня 2002 р. та спрямована на вирішен-
ня завдань із визначення ринкової 
вартості ОІВ як унікальних об’єктів 
дослідження. Визначено компетенції 
судового експерта з оцінювання інте-
лектуальної власності, які ґрунтуються 
на бухгалтерських, податкових, юри-
дичних положеннях (нормах). Межі 
компетенції судового експерта визна-
чають з урахуванням об’єкта, предме-
та судової експертизи та її завдань. 
Отже, важливим етапом оцінювання 
ринкової вартості ОІВ є  визначення 
предмета експертизи.

На думку О.Р. Шляхова, предмет 
експертного дослідження  – це фак-
тичні дані (факти, обставини спра-
ви), які встановлює експерт на основі 
спеціальних знань та які підтверджу-
ють тісний зв’язок предмета та об’єк-
та і  методик судової експертизи [20]. 
Предмет експертизи визначається 
об’єктом експертного дослідження 
й  питаннями слідчого (суду). Об’єкт 
судової експертизи – джерело (носій) 
інформації, на основі дослідження 
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якого експерт встановлює факти та об-
ставини, що є предметом дослідження. 
О.Р. Шляхов визначив об’єкти судової 
експертизи як «матеріалізовані відпо-
відно до процесуальних норм джерела 
інформації», зокрема, речові докази, 
місце події, зразки для порівняльного 
дослідження. Для кожного роду й виду 
судової експертизи об’єкт є специфіч-
ним [20].

ОІВ є безпосередньо об’єктами екс-
пертного дослідження оцінки ринкової 
вартості прав на ОІВ, під якими розумі-
ють результати творчої діяльності лю-
дини, виражені в  матеріальній формі 
(зафіксовані на будь-якому матеріаль-
ному носії). Об’єктом судової експерти-
зи також може бути ознака (комплекс 
ознак) ОІВ, притаманні даному об’єк-
ту незалежно від властивостей його 
носія. Залежно від завдань експерти-
зи її об’єктом також можуть бути носії 
ОІВ. До ОІВ, крім результатів творчої 
діяльності людини, належать немате-
ріальні об’єкти, що використовуються 
в господарській діяльності (наприклад, 
найменування місця походження това-
ру), однак їх дослідження проводиться 
в  матеріалізований (матеріально фік-
сований) формі. 

Відповідно до завдання судової 
експертизи, її об’єктом слід вважати 
матеріальні (матеріалізовані) пред-
мети (утворення). Експерт проводить 
дослідження їх ознак і  властивостей 
обраними методами та засобами для 
досягнення поставлених перед екс-
пертизою завдань із використанням 
спеціальних знань. Судові експертизи, 
незалежно від їх виду, поводяться згід-
но з  вимогами єдиних процесуальних 
норм та мають єдину юридичну базу. 
При цьому кожен вид судової експер-

тизи має власні, відмінні від інших, 
предмет, об’єкт і методи дослідження.

Предметом судової експертизи сфе-
рі інтелектуальної власності є експерт-
не завдання, поставлене перед експер-
том, що потребує розв’язання протягом 
дослідження на основі необхідних спе-
ціальних знань та відповідних доступ-
них засобів і методів та представлення 
відповідних результатів.

Проведення економічних дослі-
джень у сфері інтелектуальної власності 
передбачає ідентифікацію матеріаль-
ного носія об’єкта та документів, що за-
свідчують майнові права інтелектуаль-
ної власності і  факт видачі дозволу на 
використання об’єкта права інтелекту-
альної власності. Такими документами 
є: ліцензійний договір, договір комер-
ційної концесії, договір про трансфер 
технологій патент, авторське свідоцтво 
СРСР на винахід, свідоцтво, договір 
про створення за замовленням і  вико-
ристання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, договір про передання 
виключних майнових прав інтелекту-
альної власності, інші договори щодо 
розпорядження майновими правами ін-
телектуальної власності, виписка з від-
повідних державних реєстрів, та інші до-
кументи з ідентифікації майнових прав  
інтелектуальної власності [3]. Наявність 
документального підтвердження прав 
інтелектуальної власності дозволяє екс-
перту визначити ринкову вартість ОІВ.

ОІВ як об’єкти судової експертизи 
повинні бути систематизовані та кла-
сифіковані, що підвищить наукову об-
ґрунтованість застосовуваних методів 
і прийомів економічного дослідження. 
Будь-який творчий, інтелектуальний 
продукт може стати ОІВ за умови:

• здатності присвоєння і  відчу-
ження прав на нього;
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• представлення на матеріально-
му носії, щоб відчуження і присвоєння 
прав на ОІВ конкретизували суворо 
позначені структуру, форми і  власти-
вості об’єкта;

• права на користування продук-
том мають бути юридично зафіксова-
ні.

ОІВ є  невіддільним від прав на 
нього, а отже, згідно з Цивільним ко-
дексом України, інтелектуальною 
власністю вважається право «особи 
на результат інтелектуальної, творчої 
діяльності або на інший об’єкт пра-
ва інтелектуальної власності». Право 
на результат творчої діяльності під-
тверджується відповідними юридич-
ними документами, оформленими за 
вибором правовласника згідно з  ді-
ючим законодавством про охорону 
інтелектуальної власності. При цьому 
враховується економічна доцільність 
такого оформлення. Відносини у сфе-
рі управління інтелектуальною влас-
ністю мають свою специфіку відпо-
відно до розглядуваних ОІВ. Зокрема, 
відносини у сфері виключних прав на 
твори у сфері науки і техніки, літера-
тури і мистецтва, регулюються норма-
ми авторського права. Відповідно до 
цих правових норм, ОІВ охороняють-
ся автоматично з  моменту створення 
автором твору, але охороняється як 
об’єкт авторського права лише викла-
дення форми твору. Авторське право 
охороняє форму конкретного втілення 
авторської ідеї, залишаючи саму ідею 
у розпорядженні суспільства [9].

Відносини у сфері виключних прав 
на результати інтелектуальної діяль-
ності, які визначаються не оригіналь-
ністю форми, а оригінальністю змісту, 
регулюються нормами патентного 
права. Правова охорона об’єктів па-

тентного права потребує їх реєстрації 
та проведення експертизи, видачі до-
кумента, що засвідчує наявність права. 
Патентне право охороняє саме зміст 
ідеї, а  не форму її втілення. Об’єкти 
патентного права іменують так само, 
як об’єкти промислової власності.

Відносини у  сфері «службової або 
комерційної таємниця» («ноу-хау») 
регулюються особливими норма-
ми права. Законодавство забороняє 
протиправне розкриття комерційно 
важливих секретів організації, якщо 
власник вживає заходів щодо їх збере-
ження. Не можна заборонити викори-
стання засекреченої інформації тим, 
хто отримав цю інформацію закон-
ним шляхом. Однак, заборонено ви-
користання без згоди правовласника 
інформації, що охороняється як запа-
тентований винахід або об’єкт автор-
ського права.

Джерелом права на конкретний 
результат творчої діяльності є  відпо-
відна норма закону, що визначає пер-
шого правовласника, або положення 
договору між учасниками створення 
цього результату. Кожен подальший 
правовласник зобов’язаний предста-
вити документальне підтвердження 
отримання прав на ОІВ [8].

Виділено чотири основні групи 
ОІВ: об’єкти авторського права, об’єкти 
суміжного права, об’єкти промислової 
власності (право на засоби індивідуа-
лізації учасників цивільного обороту, 
товарів і послуг), та нетрадиційні ОІВ. 
До об’єктів авторського права нале-
жать: літературні та художні твори, 
комп’ютерні програми, компіляція 
даних (бази даних) та інші об’єкти. 
Об’єкти суміжного права включають: 
літературні, драматичні, музично-дра-
матичні,хореографічні, фольклорні та 
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інші твори; фонограми; відеограми; 
передачі (програми) організацій мов-
лення. Об’єкти промислової власності 
охоплюють об’єкти патентного права 
(винаходи, корисні моделі, промисло-
ві зразки) та об’єкти права на засоби 
індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг (комерційне, 
(фірмове) найменування, торгівельну 
марку (знак для товарів і  послуг), за-
значення походження товарів). Нетра-
диційні ОІВ включають: сорти рослин, 
породи тварин, комерційну таємницю 
(ноу-хау), компонування напівпровід-
никових виробів, наукові відкриття, 
раціоналізаторські пропозиції, сайт, 
доменне ім’я. 

Розроблена систематизація ОІВ 
має на меті узагальнити та забезпечи-
ти потенційного користувача необхід-
ною початковою інформацією у розрі-
зі кожного виду ОІВ, а також врахувати 
чинники, що впливають на ринкову 
вартість ОІВ та випливають з його спе-
цифіки.

Проведення економічних дослі-
джень у  сфері визначення ринкової 
вартості ОІВ для цілей судової екс-
пертизи ґрунтується на формуванні 
системи комплексного організацій-
но-економічного обґрунтування про-
цесу створення і  реалізації прав на 
ОІВ протягом його життєвого циклу. 
У  науковій літературі обґрунтовано 
особливості та проблеми, які потре-
бують формування системи знань для 
вирішення завдань економічного до-
слідження.

Проблема управління ОІВ пов’яза-
на з наступними їх особливостями:

• широкий спектр оцінюваних 
ОІВ, що вимагає від судових експертів 
у  сфері інтелектуальної власності во-
лодіння специфічними знаннями;

• унікальність оцінюваних ОІВ;
• високий рівень невизначеності 

досягнення кінцевого результату на 
кожному етапі створення і  викори-
стання ОІВ;

• специфіка об’єкта управління  – 
людського капіталу, що пов’язаний 
із створенням унікальних особливих 
ОІВ, та потребує неординарних підхо-
дів і методів управління;

• нерозвиненість ринку ОІВ в умо-
вах перехідного періоду в  економіці 
України;

• недосконалість національної 
законодавчої бази у  сфері реєстрації 
і захисту виключних прав на ОІВ.

Отже, специфіка ОІВ потребує осо-
бливих підходів до управління, ба-
гатоаспектного характеру діяльності 
менеджера, що включає в себе дослід-
ницький, організаційний, економіч-
ний, маркетинговий, психологічний 
аспекти. 

Для проведення оцінки майно-
вих прав інтелектуальної власності 
застосовуються дохідний, порівняль-
ний та витратний методичні підходи 
та метод залишку. Витратний підхід 
включає метод прямого відтворення 
та метод вартості заміщення. Порів-
няльний підхід реалізовано шляхом 
методу аналогів продажів. Дохідний 
підхід включає методи прямої і непря-
мої капіталізації. Способи розрахунку 
грошового потоку або доходу під час 
прямої або непрямої капіталізації 
здійснюються методами: переваги 
у  прибутках, розподілу прибутку, до-
даткового прибутку, роялті.

Визначення ринкової вартості 
майнових прав інтелектуальної влас-
ності потребує декількох методичних 
підходів та методів, обґрунтованих 
відповідно до мети оцінки, виду оці-
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нюваної вартості за наявності досто-
вірних інформаційних джерел для 
проведення оцінки. Першим етапом 
при оцінці ОІВ є  визначення мети 
оцінки і, залежно від неї, – виду варто-
сті, яку треба розрахувати. Наступним 
кроком є  вибір методології оцінки, 
тобто загального підходу та конкрет-
них методів оцінки. 

Неможливість або недоцільність 
застосування певного методичного 
підходу, пов’язана з  відсутністю чи 
недостовірністю необхідних для цьо-
го вихідних даних про об’єкт оцінки 
та іншої інформації, окремо обґрун-
товується у звіті про оцінку майнових 
прав. Експерт має право самостійно 
визначати доцільність застосування 
в рамках кожного з методичних підхо-
дів того чи іншого методу оцінки. При 
цьому враховуються база оцінки, обсяг 
і достовірність інформації, необхідної 
для застосування того чи іншого мето-
дичного підходу та методу. 

Висновки. Визначення ринкової 
вартості ОІВ ґрунтується на системі 
міжнародних та українських норм та 
стандартів оцінки майнових прав ін-
телектуальної власності, методичних 
рекомендацій, а  також економічній 
доцільності. Оцінка ринкової варто-
сті є  інструментом і, одночасно, ді-
яльністю експерта, що мають чітко 
визначену мету і  завдання, та сферу 
використання результатів. Основним 
видом вартості, який розглядається 
при оцінці ОІВ, є  ринкова вартість, 
під якою розуміють розраховану суму 
на дату оцінки, за яку інтелектуальна 
власність обмінюється між покупцем 
і  продавцем за комерційною угодою, 
під час якої кожна із сторін діяла 
компетентно, виважено і  без приму-
су. Суб’єкти оціночної діяльності зо-

бов’язані використовувати національ-
ні стандарти оцінки при визначенні 
ринкової вартості майна та майнових 
прав не залежно від видів та форм 
власності, у  будь-яких випадках про-
ведення оцінки. 

Визначення ринкової вартості ОІВ 
у  судово-експертній діяльності по-
требує наукових, технічних або інші 
спеціальних знань. Судовий експерт 
використовує наукові підходи до про-
ведення економічних досліджень та 
працює з  матеріалами справи, на ос-
нові яких отримує нові фактичні дані 
та обґрунтовує висновки. ОІВ є безпо-
середньо об’єктами експертного дослі-
дження оцінки ринкової вартості прав 
на ОІВ, під якими розуміють результа-
ти творчої діяльності людини, вираже-
ні в  матеріальній формі (зафіксовані 
на будь-якому матеріальному носії). 
Проведення економічних досліджень 
у  сфері визначення ринкової варто-
сті ОІВ для цілей судової експертизи 
ґрунтується на формуванні системи 
комплексного організаційно-еконо-
мічного обґрунтування процесу ство-
рення і реалізації прав на ОІВ протя-
гом його життєвого циклу.
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