Нерозвиненість внутрішнього фінансового ринку, необхідність
проведення структурної перебудови економіки, проблеми пов’язані із
дефіцитом платіжного балансу зумовлюють крайню потребу України в
міжнародному кредитуванні. В сучасних умовах найважливішою
проблемою є забезпечення раціонального використання ресурсів
міжнародного кредитного ринку.
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Важливість і актуальність вирішення практичних проблем
розрахунку і обґрунтування ринкової вартості інтелектуальної власності
обумовлена необхідністю розвитку промисловості та подолання
наслідків кризових явищ в економіці, що принципово неможливо без
освоєння нових конкурентоспроможних технологій та без практичної
реалізації науково-технологічних розробок. Це, в свою чергу, нереально
здійснити без введення результатів інтелектуальної діяльності в
комерційний обіг.
Мета роботи: розглянути структуру інтелектуальної власності та
зробити короткий огляд основних методів оцінки ринкової вартості
інтелектуальної власності, провести аналіз основних проблем України в
сфері інтелектуальної власності та розглянути закордонний досвід.
Об’єкт дослідження: структура і комерціалізація інтелектуальної
власності, а також стан ринку інтелектуальної власності в Україні.
Об'єкти інтелектуальної власності — це права власності
юридичних і фізичних осіб на результати або прояв творчої розумової
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діяльності, таланту в науково-технічній, виробничій або гуманітарній
сферах. На думку П.П. Крайнєва, структура інтелектуальної власності в
Україні така: промислова власність, авторське право і суміжні права,
комерційні таємниці та захист від недобросовісної конкуренції.
В Україні офіційна методика вартісної оцінки прав на ОІВ
відсутня. Проте практика такої оцінки значна, хоч багато хто вважає, що
створити єдину методику взагалі неможливо, бо в ринкових умовах
необхідно мати не розрахункову, а, так звану, «справедливу і розумну»
ціну. У відповідності з міжнародними стандартами для оцінки ринкової
вартості різних об’єктів інтелектуальної власності рекомендується
використовувати три основні підходи: затратний (інвестиційний),
ринковий (аналоговий), дохідний (фінансовий).
Затратний підхід включає в себе метод відновлювальної вартості,
метод вартості заміщення, метод фактичних витрат. Ринковий підхід –
метод порівняльного продажу та метод звільнення від роялті.
Прибутковий підхід – метод прямої капіталізації прибутків, метод
дисконтування та метод надлишкового прибутку.
Реальні інституційні умови України обумовлюють те, що
інноваційний процес вже тривалий час знаходиться на точці
«замерзання»; наукові дослідження та розробки лише епізодично
затребуються економікою, відсутній системний попит на досягнення
науки, не відпрацьована державна регуляторна політика щодо
продуктивної взаємодії науки та виробництва , відсутність сучасних
маркетингових досліджень міжнародного ринку товарів і послуг.
Враховуючи наявні науково-технологічні доробки, Україна зберігає
конкурентоспроможний науковий потенціал у таких проривних
напрямках як електрозварювання, металургія, авіа-, судно- та
машинобудування, ракетно-космічні технології та інші галузі, здатні
зайняти гідне місце на глобальних ринках наукоємної продукції.
Інновативним кроком на шляху формування банку стала би
оцінка ОІВ за критерієм «актуальності». Яскравим прикладом є США,
Японія, Німеччина, Франція, Тайвань, Фінляндія та ін. В даній роботі я
здійснило спробу вивести власну формулу для обчислення ВОІВ для
держави із врахуванням залученого приватного капіталу.
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