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Розглянуто теоретичні та практичні аспекти економіко-правових проблем
оцінки вартості інтелектуальної власності (ІВ) і нематеріальних акти вів.
Аналізується ІВ як об’єкт оцінки вартості: поняття, класифікація, джерела
законодавства, міжнародні стандарти охорони.
Дається методологія оцінки об’єктів ІВ як нематеріальних активів (поняття
ринку, вартості, ціни, особливості оцінки об’єктів ІВ). Аналізується
нормативно-правова база оцінки, міжнародні та зарубіжні стандарти облік й
оцінки І В, стан та проблеми приватизаційних процесів, сучасного ринку
оціночних послуг в Україні. Наводяться методологічні підходи до оцінки вартості
об’єктів ІВ, систематизація підходів і методів оцінки ІВ, урахування ризиків,
зарубіжна та вітчизняна практика оцінки окремих об’єктів І В, нематеріальних
активів, франшизи, гудвілу, людського капіталу.
Розрахована на спеціалістів-оцінювачів, патентних повірених, наукових
працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
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і освіти.
Автор (співавтор) 25 монографій та понад 400 наукових робіт з
економіко-правових проблем інтелектуальної власності та інноваційної
діяльності, 10 винаходів і 87 рацпропозицій.
Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і науки
України «За наукові досягнення», відзначений Подякою Апарату Ради
національної безпеки і оборони України, орденом МПА СНД «Содружество», Почесною грамотою Верховної Ради України.
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науковий співробітник Інституту регіональних
досліджень НАН України, доктор економічних
наук, професор, народний депутат України 4, 5,
6-го скликань, заслужений економіст України,
лауреат премії ім. акад. Вавілова, нагороджений
орденом «За заслуги» III ступеня.
Основна сфера наукових інтересів: розробка концептуальних теоретичних, методологічних та практичних аспектів приватизації в
Україні; основи оцінки результатів і наслідків
приватизації на промислових підприємствах; соціально-економічні
проблеми приватизації об'єктів та шляхи їх вирішення; механізми
управління акціонерною власністю; регіональні моделі реструктуризації
приватизованих об'єктів.
Найбільш суттєві теоретичні і практичні результати досліджень
автора опубліковані в понад 150 наукових публікаціях, серед них 14
монографій, 22 винаходи.

