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Процедура проведения стоимостной оценки имущественных прав 

объектов интеллектуальной собственности (ОИС) устанавливает 
обстоятельства и определяет ограничения, связанные с особенностями 

такого рода  объектов и сферами их применения. 

Мероприятия, предусмотренные подготовительным этапом к оценке 

имущественных прав ОИС, осуществляются в установленной 
Национальным стандартом Украины последовательности. Процесс 

оценки начинается с идентификации ОИС, то есть с установления факта 

его юридической правомочности и правообладателя, а именно 
выясняется наличие материального носителя объекта и документов, 

удостоверяющих имущественные права ОИС и факт выдачи разрешения 

на использование ОИС. К таким материалам относятся: 
• патент (декларационный патент) - для изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, сортов растений, пород животных; 

• свидетельство - для торговых марок (знаков для товаров и услуг), 

компоновка (топографии) интегральных микросхем; 
• договор о создании по заказу и использование объекта права 

интеллектуальной собственности; 

• договор о передаче исключительных имущественных прав 
интеллектуальной собственности; 

• лицензионный договор; 

• договор коммерческой концессии; 

• договор о трансфере технологий; 
• другие договоры о распоряжении имущественными правами 

интеллектуальной собственности; 

• выписка из соответствующих государственных реестров; 
• другие документы, связанные с идентификацией имущественных 

прав интеллектуальной собственности. 

Следующим шагом является определение цели оценки. Когда 
установленные объекты оценки и цель оценки, определяют базу оценки. 
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Под базой оценки понимают вид стоимости, который будет использован 

при оценке. Оценка проводится с применением базы, соответствующей 
рыночной стоимости или ее нерыночным видам. К нерыночным видам 

стоимости относятся: остаточная стоимость; замещения; стоимость в 

использовании; инвестиционная стоимость и т.п. 

Следующим шагом является выбор подхода к оценке, который 
определяется видом ОИС, целью и базой оценки. После того как выбран тот 

или иной подход в его рамках выбирают метод оценки. 

Далее проводят расчет стоимости прав на ОИС. Желательно  данный 
выполнить расчет не менее двумя методами (очень важный шаг). 

Процедура оценки завершается оформлением отчета об оценке, в 

котором должна быть отражена обоснованная стоимость прав на ОИС. 
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Грошові потоки підприємства є визначальним інструментом 

планування, в рамках якого забезпечується адекватність моделі 
управління грошовими коштами підприємства потребам мінливого 

ринкового середовища та ефективність досягнення цілей, зокрема 

підтримання конкурентоспроможності у короткостроковому та 
довгостроковому періодах шляхом забезпечення тактичних і 

стратегічних цілей і максимізації добробуту власників. Інтегруючи 

оперативне, тактичне і стратегічне планування грошових потоків в 

єдиний процес, можливо узгодити рух грошових коштів із тактичними і 
стратегічними завданнями підприємства в часовому і просторовому 

вимірах. Такий підхід до ідеї планування грошових потоків дає змогу 

сконцентрувати діяльність підприємства на досягненні фінансової 
стійкості, платоспроможності, забезпечення досягнення цілей 

підприємства. 

Тактичне планування грошових потоків суб’єкта господарювання 

полягає у визначенні їх обсягів, часових інтервалів та напрямів 
використання з метою забезпечення максимальної синхронізації 

надходжень та витрат грошових коштів шляхом формування планів 

грошових потоків суб’єктів господарювання, що дозволять визначити 
потребу в оптимальному цільовому обсязі  вхідних і вихідних грошових 

потоків та є основою для оцінки ефективності і якості  руху грошових 

потоків. 


