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Частина I. ЗАГАЛЬНЕ ТА СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1.1. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(ВИТЯГ)

Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.
2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власності 

на річ.
3. Перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної 

власності.

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
1. Майновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної 

власності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної 

власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної 
реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до 
статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також 
використовуватися в інших цивільних відносинах.

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо інше не 

встановлено законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим 

Кодексом, іншим законом чи договором.
3. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, 

встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності
1. Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та 

іншим законом.
2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної 

власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших 
осіб.

3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу 
особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім 
випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної 
власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього 
Кодексу та іншого закону.

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю 

або частково іншій особі.
2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, 

який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
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1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватися 
за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить 
кільком особам, здійснюється спільно.

Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
1) право на використання твору;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке 

використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи 

законом.

Стаття 441. Використання твору
1. Використанням твору є його:
1) опублікування (випуск у світ);
2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;
3) переклад;
4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;
5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
6) публічне виконання;
7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;
8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.
2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом 

повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, 
переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних системах 
інформації.

2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і 
сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених цим 
Кодексом та іншим законом.

4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, якщо це не 
суперечить волі автора.

Стаття 443. Використання твору за згодою автора 
1. Використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного 

використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншим законом. 

Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через сімдесят років, 

що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який 
пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на твір

1. Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір він може 
вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми 

кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за 
відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору.
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2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить до спадкоємців автора твору та 
спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
1. Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є:
1) право на використання об'єкта суміжних прав;
2) виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав;
3) право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі 

забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав належать відповідно 

виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не 
встановлено договором чи законом.

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок

1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка 

(видавати ліцензії);
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 

належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну 
модель, промисловий зразок

1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є 
чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав 
відповідно до закону.

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через 
двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом 
порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, 
використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

4. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель 
спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом 
порядку.

5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок 
спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому 
законом порядку.

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не 
суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-
якою особою, за винятками, встановленими законом.
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2. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано 
дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, 
якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав 
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, 
за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
1. Майновими правами інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є:
1) право на використання компонування інтегральної мікросхеми;
2) виключне право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню компонування інтегральної 

мікросхеми, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать 

володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлено законом чи договором.

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми

1. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми є чинними 
з дати, наступної за датою їх державної реєстрації за умови підтримання чинності цих прав відповідно 
до закону.

2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування 
інтегральної мікросхеми спливає через десять років, що відліковуються від дати подання заявки на 
компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку.

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 
може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить 
умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми воно може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою 
особою, за винятками, встановленими законом.

2. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на компонування інтегральної мікросхеми завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на 
його використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не 
встановлено договором чи законом.

Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав 
інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
компонування інтегральної мікросхеми може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за 
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені 
патентом

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідченими 
патентом, є:

1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні;
2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин;
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3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у 
тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать володільцю 

патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 
тварин

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом, 
є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав 
відповідно до закону.

2. Законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин, породу тварин до набрання ними чинності відповідно до частини першої цієї 
статті.

3. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 
тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду - через тридцять п'ять років, що 
відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.

4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 
може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його 
державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до 
закону.

6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 
може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:
1) право на використання комерційного найменування;
2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, 

в тому числі забороняти таке використання;
3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій 

особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною 
частиною.

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне 
найменування

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється 
у разі ліквідації юридичної особи та з інших підстав, встановлених законом.

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому 

числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю 

відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в 
установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти 

років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом 
порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на 
десять років у порядку, встановленому законом.
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Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
торговельну марку

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в 
установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у 
загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

2. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено 
достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в 
інших випадках, передбачених законом.

3. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної 
власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі 
збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи 
законом.

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав 
інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці 
права належали у момент їх припинення.

Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:
1) право на використання комерційної таємниці;
2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню 

комерційної таємниці;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка 

правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності

1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких 
договорів:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
2. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у 

письмовій формі.
У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.
Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

1.2. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(ВИТЯГ)

Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

1. Правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання 
ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання 
макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною 
за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, 
правової держави.
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2. Конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять: право власності 
Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони, що здійснюється від імені Українського народу органами державної влади і 
органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ); право 
кожного громадянина користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону; 
забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальної 
спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству; право 
кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності; визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед законом, непорушності права 
приватної власності, недопущення протиправного позбавлення власності;

економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену 
законом, визначення виключно законом правових засад і гарантій підприємництва; забезпечення 
державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним 
становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, 
визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом; 
забезпечення державою екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України; 
забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праці, захист прав споживачів;

взаємовигідне співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в Україні принципу 
верховенства права.

3. Суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою 
діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог 
законодавства.

Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання
1. Неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: 

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне 
використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; 
порівняльна реклама.

2. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, 
комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі 
рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта 
господарювання, який має пріоритет на їх використання.

3. Використання у комерційному найменуванні власного імені громадянина є правомірним, якщо 
до власного імені додається будь-який відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого 
суб'єкта господарювання.

4. Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під 
своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу 
уповноваженої на те особи.

5. Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого 
суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника 
копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Не визнається 
неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання 
зумовлено виключно їх функціональним застосуванням.

6. Дія частини п'ятої цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як об'єкти права 
інтелектуальної власності.

7. Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами (роботами, послугами) чи 
діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі у 
випадках, передбачених законом.

Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства
1. Вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, 

обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими 
природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права 
на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

2. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді 
товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, 
якщо інше не передбачено законом.

3. Забороняється використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні 
кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу. Фінансовий стан засновників - юридичних осіб щодо їх 
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спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, 
передбачених законом, повинен бути перевірений належним аудитором (аудиторською організацією) у 
встановленому порядку, а майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений декларацією 
про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом.

Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав 
інтелектуальної власності

1. Відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав 
інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами.

2. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної 
власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, 
передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
1. Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються:
- винаходи та корисні моделі;
- промислові зразки;
- сорти рослин та породи тварин;
- торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
- комерційне (фірмове) найменування;
- географічне зазначення;
- комерційна таємниця;
- комп'ютерні програми;
- інші об'єкти, передбачені законом.
2. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені у цій статті, 

визначаються Цивільним кодексом України.

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового 
зразка

1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно 
до законодавства України засвідчується патентом.

2. Відносини суб'єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або 
автора (авторів) об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і 
права використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом 
України та іншими законами.

3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є:
- виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, 

застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється 
відповідно до закону;

- застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для 
застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України (435-15);

- пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, 
ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо 
способом, що охороняється відповідно до закону.

4. Суб'єктам господарювання належить право попереднього використання винаходу, корисної 
моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.

5. Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної 
моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства.

6. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з 
реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тварин.

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки
1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і 

порядку, передбачених законом.
2. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на 

товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих 
виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у 
проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених 
товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.



17

3. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати 
зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання 
торговельної марки без його дозволу.

4. Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне маркування, яке 
вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні.

5. Суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на 
підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою торговельну марку з торговельною 
маркою виробника, а також замість його торговельної марки.

6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до 
статутного фонду суб'єкта господарювання.

7. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з 
іншим майном цього суб'єкта.

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить 
кільком особам

1. Торговельна марка, право на яку належить кільком особам, - це марка, що відрізняє товари і 
послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) 
від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господарювання, або використовується спільно кількома 
суб'єктами в інших випадках, передбачених законом.

2. Реєстрація торговельної марки, право на яку належить кільком особам, здійснюється в 
порядку, встановленому законом.

Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування
1. Суб'єкт господарювання - юридична особа або громадянин-підприємець може мати комерційне 

найменування.
Громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я.
2. Відомості про комерційне найменування суб'єкта господарювання вносяться за його поданням 

до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб'єкт господарювання, комерційне 
найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким 
іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше.

3. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта 
господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

4. У разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його 
торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної 
марки.

5. Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана 
припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення
1. Право на використання географічного зазначення мають лише суб'єкти господарювання, які 

виробляють товари (надають послуги), щодо яких здійснено державну реєстрацію відповідного 
географічного зазначення.

2. Використанням географічного зазначення суб'єктом господарювання вважається: застосування 
його на товарах, для яких зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці;

застосування в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках 
тощо.

3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть використовувати 
свою торговельну марку поряд з географічним зазначенням товару виробника не інакше як на підставі 
договору.

4. Умови надання правової охорони географічного зазначення визначаються законом.

Стаття 161. Використання назви країни походження товару
1. Вироби іноземного походження або у встановлених законодавством випадках їх упаковка, а 

також вироби вітчизняного виробництва чи їх упаковка, призначені для експорту, повинні містити 
інформацію про країну їх походження.

2. Інформація про країну походження має знаходитися у доступному місці виробу (упаковки) та 
нанесена у спосіб, що відповідає встановленим вимогам.
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3. Забороняється використання суб'єктами господарювання напису (клейма) "Виготовлено в 
Україні" або аналогічного за змістом щодо товарів, які мають іноземне походження.

4. Уповноважені органи державної влади контролюють дотримання зазначених вимог відповідно 
до закону.

Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці
1. Суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної 

інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, 
що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає 
вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до 
охорони її конфіденційності.

2. Строк правової охорони комерційної таємниці обмежується часом дії сукупності зазначених у 
частині першій цієї статті умов.

3. Особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб'єкту 
господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону. 
Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право 
використовувати цю інформацію на свій розсуд.

4. До відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, не врегульованих цим Кодексом, 
застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України та інших законів.

Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань
1. Господарські зобов'язання можуть виникати:
- безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську 

діяльність;
- з акту управління господарською діяльністю;
- з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не 

передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
- внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або 

збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без 
достатніх на те підстав;

- у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також 
внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника
1. З метою врегулювання заборгованості неплатоспроможного боржника у процедурах, 

зазначених у статті 212 цього Кодексу, використовуються майнові активи, які належать йому на підставі 
речових та зобов'язальних прав, а також права інтелектуальної власності.

2. До складу ліквідаційної маси включаються також майнові активи осіб, які відповідають за 
зобов'язаннями неплатоспроможного боржника відповідно до закону або установчих документів 
боржника.

1.3. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ВИНАХОДИ І КОРИСНІ МОДЕЛІ

(ВИТЯГ)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 32)

(Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР № 3769-XІІ від 23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 33)
(Роз'яснення: цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію згідно з  

Постановою ВР № 3769-XІІ від 23.12.93)
(В редакції Закону № 1771-ІІІ від 01.06.2000, ВВР, 2000, № 37, ст.307)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-ІІІ від 21.12.2000)

Розділ ІІ
ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ (КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ)

Стаття 6. Умови надання правової охорони
1. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному 

порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
(Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 

22.05.2003) 
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2. Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим 
Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

(Частина друга статті 6 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
3. Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об'єкти технології:
- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до 

небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;
- результати художнього конструювання.

(Частина третя статті 6 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
4. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним 

патентом).
Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним 

патентом.
Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.
Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до 

Установи.
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб 

захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може 
бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою 
подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання
клопотання сплачується збір.

(Абзац п'ятий частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними  
згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається 
Установою.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки 
до Установи.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на 
секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути 
довшим від визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 32 цього Закону.
5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). 

Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних 
креслень.

6. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і 
на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ

Стаття 28. Права, що випливають з патенту
1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.
Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з 

деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до 
відповідного Реєстру.

2. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за 
своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з 
додержанням вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та за погодженням із 
Державним експертом.

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком 
особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може
використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати 
дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності 
на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:
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- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), 
застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, 
продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого 
продукту в зазначених цілях;

(Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними  
згідно із Законом N 34-IV ( 34-15 ) від 04.07.2002,  

в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування 

в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування 
забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

(Абзац шостий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

(Абзац сьомий частини другої статті 28 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), 

якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу 
(корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, 
включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй; 

(Абзац дев'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів 
протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні 
однієї з двох вимог:

(Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно  
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
(Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно  

із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного 

процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що 
застосовувався при виготовленні цього продукту.

(Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно  
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що 
виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, 
покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника 
патенту.

(Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно  
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

3. Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і 
деклараційного патенту на секретну корисну модель обмежуються Законом України "Про державну 
таємницю" і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на 
секретну корисну модель має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом 
Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат за сплату зборів, передбачених цим Законом.

Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються у судовому порядку.
4. Власник патенту може використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера 

патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу.
5. Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати 

винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається 
згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

(Частина п'ята статті 28 із змінами, внесеними згідно  
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

6. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну 
модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) 
- тільки за погодженням із Державним експертом.

7. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання 
винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної 
моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

(Частина сьома статті 28 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
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8. Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір 
вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про 
передачу права власності на винахід (корисну модель) або видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі). Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені 
відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

(Абзац другий частини восьмої статті 28 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
(Частина восьма статті 28 в редакції Закону N 2188-III (2188-14) від 21.12.2000) 

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до 
відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. 

(Частину восьму статті 28 доповнено абзацом третім 
згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

9. Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи 
деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної 
публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого 
винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 
відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. 

(Абзац перший частини дев'ятої статті 28 із змінами,  
внесеними згідно із Законом № 2188-ІІІ від 21.12.2000) 

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з 
власником патенту чи деклараційного патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час 
виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу 
(корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У 
цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, 
наступного за роком публікації такого клопотання.

10. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові 
права винахідника, що регулюються іншим законодавством України.

Стаття 29. Обов'язки, що випливають з патенту
Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і 

добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.
Стаття 30. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель)
1. Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не 

використовується або неповністю використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати 
публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) 
було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід 
(корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до 
суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах 
невиключної ліцензії.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) 
зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на 
використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його 
використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу 
(корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього 
призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може 
використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, 
необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При 
цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для 
використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

3. Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану Кабінет 
Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі 
без згоди власника патенту (деклараційного патенту) на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому 
відповідної компенсації.

4. Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на 
секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки 
особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо надання ліцензії, 
Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання 
секретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, на умовах невиключної ліцензії з 
виплатою йому відповідної компенсації.
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5. Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому 
порядку.

Стаття 31. Дії, які не визнаються порушенням прав
1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до 

дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні 
технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну 
і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього 
використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною 
підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного 
заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки 
разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в 
яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і 
серйозну підготовку для такого використання.

2. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого 
винаходу (корисної моделі):

- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово 
або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, 
що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;
- з науковою метою або в порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);
- при разовому виготовленні ліків в аптеках за рецептом лікаря.
3. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, введення в господарський обіг 

виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою 
особою, яка придбала його без порушення прав власника.

Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), 
вважається придбаним без порушення прав власника патенту, якщо цей продукт був виготовлений і 
(або) після виготовлення введений в обіг власником патенту чи іншою особою за його спеціальним 
дозволом (ліцензією).

4. Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу 
будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла 
знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після 
одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту 
або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою 
сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 15 грудня 1993 року, № 3687-XІІ

1.4. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

(ВИТЯГ)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 34)

(Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР № 3770-XІІ
від 23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 35)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2188-ІІІ від 21.12.2000)
(У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом № 

2188-ІІІ (2188-14)

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності 
на промислові зразки в Україні.
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Розділ ІІ 
ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Стаття 5. Умови надання правової охорони
1. Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, 

принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. 
(Пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-ІV від 22.05.2003) 

2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх 
поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення 
естетичних та ергономічних потреб.

3. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону:
об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші 

стаціонарні споруди;
друкована продукція як така;
об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

(Абзац четвертий пункту 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 850-ІV від 22.05.2003) 

(Пункт 4 статті 5 виключено на підставі Закону N 850-ІV від 22.05.2003) 
5. Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.
Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи 

і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.
Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.
6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового 

зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується 
патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
(Пункт 6 статті 5 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТУ

Стаття 20. Права, що випливають з патенту
1. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за 

умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.
2. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм 

розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.
Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком 

особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може 
використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл 
(видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на 
промисловий зразок іншій особі без згоди решти власників патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням 
запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому 
числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або 
зберігання такого виробу в зазначених цілях.

(Абзац третій пункту 2 статті 20 із змінами, внесеними згідно  
із Законом N 34-ІV ( 34-15 ) від 04.07.2002, в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо 
при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

3. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий 
зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим 
Законом порушенням прав власника патенту.

4. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий 
зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

5. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання 
промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

6. Договір про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійний договір вважаються 
дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
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Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права 
власності на промисловий зразок або видачу ліцензії на використання промислового зразка. Таке 
інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, 
встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

(Абзац пункту 6 статті 20 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до 

відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори. 
(Абзац пункту 6 статті 20 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

(Пункт 6 статті 20 в редакції Закону N 2188-ІІІ ( 2188-14 ) від 21.12.2000) 
7. Власник патенту має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про надання 

будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка. У цьому разі річний збір 
за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком 
публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з 
власником патенту договір про платежі.

Спори, що виникають під час укладання та виконання цього договору, розв'язуються у судовому 
порядку.

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання 
промислового зразка, він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У 
цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, 
наступного за роком публікації такого клопотання.

8. Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові 
права автора промислового зразка, що регулюються іншим законодавством України.

Стаття 22. Дії, які не визнаються порушенням прав
1. Будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до 

дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений 
промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право 
на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це 
передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки 
разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в 
яких було використано заявлений промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для 
такого використання.

2. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого 
промислового зразка:

- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово 
або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, 
що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;
- з науковою метою або в порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про 

таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою 
йому відповідної компенсації.

(Абзац пункту 2 статті 22 із змінами, внесеними згідно  
із Законом N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

3. Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, введення в цивільний оборот 
виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього 
виробу в цивільний оборот власником патенту чи з його спеціального дозволу.

(Пункт 3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Стаття 23. Обов'язки, що випливають з патенту
1. Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з 

патенту.
Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні 

протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли 
використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє 
готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладання 
ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання 
промислового зразка.
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(Абзац другий пункту 1 статті 23 із змінами, внесеними згідно  
із Законом N 762-ІV ( 762-15 ) від 15.05.2003 ) 

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання чи недостатнього використання 
промислового зразка зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу 
заінтересованій особі на використання промислового зразка з визначенням обсягу його використання, 
строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

(Абзац третій пункту 1 статті 23 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 762-ІV ( 762-15 ) від 15.05.2003) 

2. Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового 
зразка власнику пізніше виданого патенту, якщо промисловий зразок останнього призначений для 
досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без 
порушення прав першого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено 
відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його 
промисловий зразок удосконалює промисловий зразок власника раніше виданого патенту або 
призначений для досягнення тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання 
промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Спори щодо ліцензій розв'язуються у судовому порядку.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 грудня 1993 року, № 3688-XІІ

1.5. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

(ВИТЯГ)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 36)

(Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР № 3771-XІІ від 23.12.93, ВВР, 1994, № 7, ст. 37)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 751-XІV від 16.06.99, ВВР, 1999, № 32, ст.266 № 2188-ІІІ від 

21.12.2000)
(У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у відповідних відмінках із Законом № 2188-

ІІІ від 21.12.2000)

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для 
товарів і послуг (далі - знак) в Україні.

Розділ ІІ 
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗНАКІВ

Стаття 5. Умови надання правової охорони
1. Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам 

гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, 
встановлені цим Законом.

2. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх 
комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

3. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від 
дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва, 
поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Порядок продовження строку дії 
свідоцтва встановлюється Установою.

Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону.
4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням 

знака і переліком товарів та послуг.
5. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, 

об'єднання осіб або їх правонаступники.
6. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до 

Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не
вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в 
реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

(Стаття 5 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
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Розділ ІV 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ СВІДОЦТВА

Стаття 16. Права, що випливають із свідоцтва
1. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва 

продовжується за умови сплати відповідного збору.
2. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим 

Законом.
3. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, 

визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може 
використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на 
використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників 
свідоцтва.

4. Використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься 

такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до 
товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою 
пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та 
експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак 
зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в 
доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у 
формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в 
цілому відмітності знака.

5. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати 
без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо 

внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи 
надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і 
послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з 
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо 
особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

6. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди 
зареєстрований знак не поширюється на:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено 
пріоритет, до дати пріоритету заявки;

- використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником 
свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав 
забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни 
або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

- використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно 
до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 );

- некомерційне використання знака;
- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.
7. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або 

відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.
Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в 

оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.
8. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання 

знака на підставі ліцензійного договору.
Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи 

наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що 
останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
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9. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо 
вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права 
власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом 
публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з 
одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на 
використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії 
сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини 
зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це 
право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

10. Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке 
вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

11. Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі договору з 
виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком 
зазначених осіб, а також замість їх знака.

(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно  
із Законами N 751-XІV ( 751-14 ) від 16.06.99, N 2188-ІІІ ( 2188-14 )  

від 21.12.2000, N 34-ІV ( 34-15 ) від 04.07.2002,  
в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

Стаття 17. Обов'язки, що випливають із свідоцтва
Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

(Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV (762-15) 
від 15.05.2003, в редакції Закону N 850-IV (850-15) від 22.05.2003 ) 

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 грудня 1993 року, № 3689-XІІ

1.6. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

(ВИТЯГ)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 8, ст. 28)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 783-XІV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - набирає 
чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік № 2188-ІІІ від 

21.12.2000)
(У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом № 

2188-ІІІ від 21.12.2000)

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на 
топографії інтегральних мікросхем в Україні.

Розділ ІІ 
НАДАННЯ ПРАВ НА ТОПОГРАФІЮ ІMC

Стаття 4. Умови надання правової охорони на топографію ІMC
1. Держава здійснює правову охорону топографії IMC шляхом її реєстрації в Установі. 
Особливості охорони прав на топографії IMC, віднесені до державної таємниці, визначаються окремим 

законодавством.
2. Цим Законом не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які 

можуть бути втілені в топографію IMC.
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3. Виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію 
топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання 
топографії IMC.

(Абзац перший пункту 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно  
із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 
цього Закону.

(Абзац другий пункту 3 статті 4 із змінами, внесеними згідно  
із Законами N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 

4. Обсяг прав на топографію IMC визначається зображенням топографії IMC на матеріальному носії.

Розділ V 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ ІMC

Стаття 16. Права, що випливають з реєстрації топографії ІMC
1. Права, що випливають із реєстрації топографії ІMC, діють від дати внесення відомостей про 

топографію ІMC до Реєстру.
2. Реєстрація топографії ІMC надає власнику зареєстрованої топографії ІMC виключне право 

використовувати топографію ІMC на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших 
власників зареєстрованих топографій ІMC.

3. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІMC право:
- забороняти іншим особам використовувати топографію ІMC без його дозволу, за винятком 

випадків, коли таке використання не визнається згідно з статтею 17 цього Закону 
порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІMC;

- передавати на підставі договору право власності на топографію ІMC будь-якій особі, яка 
стає правонаступником власника зареєстрованої топографії ІMC;

- видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІMC 
на підставі ліцензійного договору.

Під використанням топографії ІMC слід розуміти:
- копіювання топографії ІMC;
- виготовлення ІMC із застосуванням даної топографії;
- виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІMC;
- ввезення таких ІMC та виробів, що їх містять, на митну територію України;
- пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж та інше введення в 

цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях ІMC, виготовлених із застосуванням 
топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС. 

(Абзац десятий пункту 3 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 34-ІV ( 34-15 ) від 
04.07.2002, в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003)  

ІMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому 
використано всі елементи, які визначають топографію ІMC оригінальною.

4. Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІMC, свідоцтво на яку 
належить кільком особам, визначаються угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІMC може 
використовувати її на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на 
використання зареєстрованої топографії ІMC та передавати право власності на зареєстровану 
топографію ІMC будь-якій іншій особі без згоди решти власників.

5. Договір про передачу права власності на топографію ІМС і ліцензійний договір вважаються 
дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про 
передачу права власності на топографію ІМС або видачу ліцензії на використання топографії ІМС. Таке 
інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, 
встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру. 

(Абзац пункту 5 статті 16 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 
За опублікування зазначених відомостей та запропонованих стороною договору змін до 

відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.
(Абзац пункту 5 статті 16 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

(Пункт 5 статті 16 в редакції Закону N 2188-ІІІ ( 2188-14 ) від 21.12.2000) 
6. Права, що випливають із реєстрації топографії ІMC, не зачіпають будь-які інші особисті 

майнові чи немайнові права автора топографії ІMC.
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7. Власник прав на зареєстровану топографію ІMC або його правонаступник має право сповіщати 
про реєстрацію топографії ІMC шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, 
виділеною літерою "Т" із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання 
топографії ІMC та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

Стаття 17. Дії, які не визнаються порушенням прав на зареєстровану топографію ІMC
1. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІMC, використання 

зареєстрованої топографії ІMC:
- у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який 

тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, 
за умови, що зареєстрована топографія ІMC використовується лише для потреб зазначеного 
засобу;

- без комерційної мети;
- з науковою метою або в порядку експерименту;
- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо) з 

повідомленням про таке використання власника прав на топографію ІМС одразу як це стане 
практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

(Абзац п'ятий пункту 1 статті 17 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003 ) 
2. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІMC, ввезення на 

митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше 
введення в оборот ІMC, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, 
що містять такі ІMC, якщо вони придбані законним шляхом.

ІMC із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІMC, вважаються придбаними 
будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в оборот власником 
прав на дану зареєстровану топографію ІMC чи за його дозволом.

3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІMC, використання 
ІMC будь-якою особою, що придбала ІMC і при цьому не знала і не могла знати, що ця ІMC або виріб, 
що її містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією 
топографії ІMC. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа 
повинна припинити використання ІMC або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за 
згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому порядку.

4. Будь-яка особа, яка добросовісно використовувала топографію ІMC до дати подання 
заявником до Установи заявки на реєстрацію топографії ІMC чи здійснила значну і серйозну підготовку 
для такого використання, зберігає право попереднього користування цією топографією ІMC.

Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки 
разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в 
яких було використано заявлену топографію ІMC чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого 
використання.

Стаття 18. Обов'язки власника прав на зареєстровану топографію ІMC
1. Власник прав на зареєстровану топографію ІMC повинен добросовісно користуватися 

виключним правом, що надається реєстрацією.
2. Якщо зареєстрована топографія ІMC не використовується в Україні протягом трьох років від 

дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІMC 
було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію 
ІMC, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІMC від укладення ліцензійного 
договору, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої 
топографії ІMC.

3. Якщо власник прав на зареєстровану топографію ІMC не доведе, що факт невикористання 
зареєстрованої топографії ІMC зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про 
надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії ІMC з визначенням 
обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав.

Стаття 19. Використання зареєстрованої топографії ІMC без дозволу власника прав на неї
1. З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства 

Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС визначеній ним 
особі без згоди власника прав на топографію ІМС у разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її 
використання. При цьому:

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;
2) обсяг і тривалість такого використання визначаються ціллю наданого дозволу, воно має бути 

лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної 
практики за рішенням відповідного органу державної влади;

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав на зареєстровану топографію ІМС 
права надавати дозволи на її використання;

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією 
частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;
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5) використання дозволяється в першу чергу для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
6) про надання дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС власнику прав на неї 

надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його 

видано;
8) власнику прав на зареєстровану топографію ІМС сплачується адекватна компенсація 

відповідно до економічної цінності топографії ІМС.
2. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання зареєстрованої 

топографії ІМС, строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати 
винагороди власнику прав на зареєстровану топографію ІМС можуть бути оскаржені в судовому порядку.

(Стаття 19 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 22.05.2003) 

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 листопада 1997 року 
№ 621/97-ВР

1.7. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

(ВИТЯГ)
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 21, ст. 218)

(В редакції Закону України від 17 січня 2002 року N 2986-III)

Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, 
здійсненням та захистом прав на сорти рослин.

Розділ II
УМОВИ НАБУТТЯ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Стаття 10. Права на сорти
1. Згідно з цим Законом можуть набуватися такі права на сорти:
- особисте немайнове право авторства на сорт;
- майнове право власника сорту.
Ці права набуваються на сорт, який відповідає критеріям, визначеним цим Законом, та якому 

присвоєна назва згідно з ним.
2. Про особисте немайнове право авторства на сорт свідчать Реєстр сортів, Реєстр патентів, 

свідоцтво про авторство на сорт рослин, патент.
3. Про майнове право власника сорту свідчать Реєстр патентів, патент.
Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, 

викладених в занесеному до Реєстру патентів описі сорту.
4. Зазначені права на сорт набуваються в порядку, встановленому цим Законом.

Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З СОРТОМ РОСЛИН

Стаття 39. Майнове право власника сорту
1. Майновим правом власника сорту є його виключне право на використання власного сорту і на 

дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами.
2. Виключне право власника сорту на дозвіл чи заборону використання сорту полягає у тому, що 

ніхто без його дозволу не може здійснювати по відношенню до матеріалу сорту такі дії:
а) виробництво або відтворення (з метою розмноження);
б) доведення до кондиції з метою розмноження;
в) пропонування до продажу;
г) продаж або інший комерційний обіг;
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д) вивезення за межі митної території України;
е) ввезення на митну територію України;
є) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а"-"е" цієї частини.
3. Положення частини другої цієї статті застосовуються і щодо сорту:
а) який є похідним в основному від сорту власника (суттєво успадковує ознаки сорту власника), 

за умови, що сорт власника не є похідним в основному від іншого сорту;
б) який нечітко відрізняється від сорту власника;
в) виробництво якого потребує багаторазового використання сорту власника.
4. Похідним в основному від іншого сорту (вихідного сорту) вважається сорт, який хоч явно і 

відрізняється від вихідного сорту, але:
а) зберігає прояв основних ознак, породжених генотипом чи певною комбінацією генотипів 

вихідного сорту;
б) відповідає генотипові чи комбінації генотипів вихідного сорту, за винятком відмінностей, 

зумовлених такими методами його створення, як відбір природного чи індукованого мутанта, відбір 
окремого мутанта із рослин вихідного сорту, беккрос, зміна сорту методами генної інженерії.

5. Майнове право власника сорту може бути предметом застави і використовуватись у спільній 
діяльності, зокрема, бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи, та бути предметом 
іншого комерційного обігу, що не заборонений законом.

6. Своє майнове право власник сорту реалізує на власний розсуд, але при цьому не повинні 
порушуватися майнові права власників інших сортів.

7. Взаємовідносини під час здійснення майнового права власності на сорт, патент на який 
належить спільно кільком особам, визначаються угодою між ними, укладеною у письмовій формі і 
підписаною сторонами. У разі відсутності такої угоди кожний співвласник патенту може здійснювати 
надане патентом право на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл на використання 
сорту та передавати право власності на сорт іншій особі без згоди на те решти власників прав.

Стаття 40. Передача (відчуження) майнового права на сорт і передача права на використання 
сорту

1. Власник сорту має право передати своє майнове право на сорт на підставі договору будь-якій 
особі, яка стає його правонаступником.

2. Власник сорту має право заповісти своє майнове право на сорт у спадщину.
3. Власник сорту може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі 

ліцензійного договору. За ліцензійним договором власник сорту (ліцензіар) передає право на 
використання сорту іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару 
обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або 
невиключну ліцензію.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання сорту ліцензіату в 
певному обсязі, на визначеній території і в обумовлений строк, залишаючи за собою право 
використовувати сорт в частині, що не передається ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права 
надавати ліцензії на використання сорту іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання сорту 
ліцензіату, залишаючи за собою право на використання сорту і надання ліцензій іншим особам.

4. Впродовж строку чинності патенту власник сорту має право в установленому порядку подати 
до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання 
сорту (відкриту ліцензію). У цьому разі збір за підтримання чинності виключного права власника сорту 
зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви.

Якщо жодна особа не заявила власнику сорту про свої наміри щодо використання сорту і не 
виявила бажання укласти ліцензійний договір, він може подати письмове клопотання про відкликання 
своєї заяви. У такому разі збір за підтримання чинності виключного права власника сорту вноситься у 
повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком опублікування такого клопотання.

5. Ліцензійний договір та договір про передачу виключного права власника сорту вважаються 
дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

6. Видача ліцензії на використання сорту та передача виключного права власника сорту 
вважаються дійсними для третіх осіб з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні, яка 
здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів.

За внесення зазначених відомостей до Реєстру патентів та змін до них за ініціативою сторін 
договору сплачуються збори.
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7. Майнове право на сорт, що належить юридичній особі, яка ліквідується, може бути передане 
(відчужене) іншій юридичній особі у встановленому законом порядку.

Стаття 41. Строк чинності патенту і майнового права власника сорту
1. Чинність патенту і засвідчуваного ним майнового права власника сорту обмежується строком, 

установленим цим Законом, та підтримується за умови належної сплати відповідного збору за 
підтримання чинності патенту.

2. Строк чинності патенту і засвідчуваного ним права власності на сорт починається з наступного 
дня після дати державної реєстрації права та закінчується в останній день:

а) тридцять п'ятого календарного року, що відраховується від року, наступного за роком 
державної реєстрації сорту, для сортів деревних та чагарникових культур та винограду;

б) тридцятого календарного року, що відраховується від року, наступного за роком державної 
реєстрації сорту, для всіх інших сортів.

3. Після завершення строку чинності патенту і засвідчуваного ним права власності на сорт, а 
також його дострокового припинення чи відмови від нього, відповідно до положень статей 50 і 51 цього 
Закону, цей сорт стає суспільним надбанням і його може вільно використовувати будь-яка особа, з 
урахуванням положень частин другої і третьої статті 38 цього Закону.

Стаття 44. Дії, які не визнаються порушенням майнового права власника сорту
Використання сорту без згоди (дозволу) власника не визнаються порушеннями майнового права 

власника сорту у випадках, на які поширюються:
а) вичерпання виключного права власника сорту;
б) право попереднього користування і право при відновленні прав на сорт;
в) обмеження дії виключного права власника сорту.
Стаття 48. Обов'язки власника сорту
1. Власник сорту повинен добросовісно користуватися своїм майновим правом на сорт.
2. Власник сорту забезпечує збереження сорту або його вихідних компонентів протягом усього 

терміну чинності патенту.
3. На запит Установи власник сорту зобов'язаний надати в установлений термін Установі або 

органу, визначеному Установою, інформацію, документи, матеріал, зразки сорту, що охороняється, чи 
його вихідні компоненти з метою:

а) перевірки збереженості сорту;
б) визначення та оновлення офіційного зразка сорту;
в) проведення порівняльної експертизи між сортами.
4. Установа може зобов'язати власника сорту зберігати офіційний зразок.

Розділ V
ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ МАЙНОВОГО ПРАВА НА СОРТ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕЧИННИМ

Стаття 50. Дострокове припинення чинності майнового права на сорт
1. Чинність майнового права власника сорту і патенту, що засвідчує це право, припиняється 

достроково у разі відмови власника сорту від нього у порядку, визначеному статтею 51 цього Закону.
2. Чинність майнового права на сорт припиняється достроково у разі несплати збору за 

підтримання його чинності, відповідно до положень статті 42 цього Закону.
3. Чинність майнового права на сорт може бути припинена достроково центральним органом 

виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства:
а) за заявою будь-якої особи про втрату однорідності чи стабільності сорту внаслідок 

незабезпечення його збереженості власником сорту і підтвердження в установленому порядку факту цієї 
втрати;

б) у разі ненадання власником сорту вчасно на вимогу Установи інформації, документів, 
матеріалів, зразків сорту, необхідних для перевірки однорідності чи стабільності сорту;

в) у разі ненадання вчасно на вимогу закладу експертизи пропозиції щодо нової назви сорту.
4. Чинність права на сорт припиняється з підстав, зазначених у частині третій цієї статті, 

наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру патентів.
5. У разі усунення підстав, зазначених у частині третій цієї статті, з яких припинена чинність 

права на сорт, вона відновлюється наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру 
патентів.
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6. Дострокове припинення чинності прав на сорт відповідно до положень частини третьої цієї 
статті може бути оскаржене до суду.

Стаття 51. Відмова від майнового права на сорт
1. Власник сорту має право відмовитися від наданого йому майнового права на сорт і патенту, 

що засвідчує це право, шляхом подання письмового повідомлення до Установи.
2. Відмова від майнового права і патенту з боку одного із співвласників сорту не призводить до 

припинення дії права і патенту - вони залишаються власністю інших співвласників сорту.
3. Відмова від права і патенту набирає чинності від дати отримання Установою письмового 

повідомлення, на підставі чого вносяться зміни до Реєстру патентів і здійснюється публікація в 
офіційному виданні Установи.

4. Власник сорту, який має намір відмовитися від майнового права на сорт і патенту і водночас 
не є автором сорту (селекціонером), зобов'язаний повідомити автора про цей намір. У цьому випадку 
автор сорту має переважне право на одержання майнового права і патенту впродовж трьох місяців від 
дати отримання ним повідомлення.

5. Якщо є чинним будь-який ліцензійний договір із власником сорту, відмова від майнового права 
і патенту можлива тільки за умови згоди ліцензіата, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 52. Визнання права на сорт недійсним
1. Майнове право власника сорту може бути визнане недійсним повністю або частково у 

судовому порядку в разі, коли:
а) сорт не був вирізненим на дату, на яку заявка вважається поданою;
б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою;
в) за умови набуття права власника сорту головним чином на підставі інформації та документів, 

наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;
г) право власника сорту надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається 

особі, яка має на це право.
2. Разом з визнанням майнового права власника сорту недійсним визнаються недійсними в тому 

ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує.
Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року, N 2986-III

1.8. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

(ВИТЯГ)

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., N 13, ст. 64)
(В редакції Закону України від 11 липня 2001 року N 2627-III, ВВР, 2001, N 43, ст.214)

Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, 
пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права 
виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.

Розділ II
АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Стаття 7. Суб'єкти авторського права
Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, 

їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.
Стаття 8. Об'єкти авторського права
1. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або 

іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
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2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) комп'ютерні програми;
4) бази даних;
5) музичні твори з текстом і без тексту;
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для 

сценічного показу, та їх постановки;
7) аудіовізуальні твори;
8) твори образотворчого мистецтва;
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, 

ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 
(Пункт 11 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 

22.05.2003 ) 
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, 

геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні 

для сценічного показу;
14) похідні твори;
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних 

даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 
упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові 
частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами 
іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.
2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як 

оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, 
жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і 
не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, 
концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Розділ III
СУМІЖНІ ПРАВА

Стаття 35. Об'єкти суміжних прав
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми 

вираження, є:
а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, 

фольклорних та інших творів;
б) фонограми, відеограми;
в) передачі (програми) організацій мовлення.

Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав
1. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник 

відеограми, організація мовлення.
2. Суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, 

виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення.
3. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається виконання будь-яких 

формальностей.
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Виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми для сповіщення про свої суміжні права 
на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що розповсюджуються серед публіки на законних 
підставах, або їх упаковках можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з 
таких елементів:

- латинська літера "P", обведена колом, - (зображення не наводиться);
- імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права;
- рік першої публікації фонограми (відеограми).
За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми чи відеограми вважаються 

особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.
4. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки винагороди за 

використання об'єктів суміжних прав та порядок їх індексації.

Стаття 39. Майнові права виконавців
1. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:
а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);
б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;
в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у 

фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на 
яку вони дали свою згоду;

г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого 
продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали 
дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше відтворення;

д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, 
якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження 
виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом;

е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які 
засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-
який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид 
розповсюдження.

2. Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі 
договору, в якому визначаються спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, 
строк дії договору і використання виконань, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо. 
Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені 
Кабінетом Міністрів України.

3. У разі, коли виконання використовується в аудіовізуальному творі, вважається, що виконавець 
передає організації, яка здійснює виробництво аудіовізуального твору, або продюсеру аудіовізуального 
твору всі майнові права на виконання, якщо інше не передбачено договором.

4. У разі, коли виконавець під час першої фіксації виконання безпосередньо дозволить виробнику 
фонограми чи виробнику відеограми її подальше відтворення, вважається, що виконавець передав 
виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право на розповсюдження фонограм, 
відеограм і їх примірників способом першого продажу або іншої передачі у власність чи володіння, а 
також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та іншої передачі. При цьому 
виконавець зберігає право на одержання справедливої винагороди за зазначені види використання свого 
виконання через організації колективного управління або іншим способом.

Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм
1. До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на 

використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:
а) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і 

будь-яким способом;
б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого 

продажу або іншої передачі права власності;
в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, 

здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;
г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким 

чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх 
власним вибором;

д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;
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е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх 
поширення серед публіки.

2. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм можуть передаватися 
(відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання 
фонограми (відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання 
фонограми (відеограми), територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо. Визначені 
договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом 
Міністрів України.

Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є юридичною особою, можуть бути 
також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної 
особи - суб'єкта суміжних прав.

3. Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи 
за його згодою у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне 
розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його 
правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких 
примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно 
правом виробника фонограми (відеограми).

Стаття 41. Майнові права організацій мовлення
1. До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх 

програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:
а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;
в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.
Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території 

України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із 
супутника не призначався.

2. Майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на 
підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і 
порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо.

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у 
встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи - суб'єкта суміжних прав.

Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій 
мовлення

1. Допускаються використання виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксація, 
відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і 
організацій мовлення у випадках, передбачених Статтями 21-25 цього Закону щодо обмеження 
майнових прав авторів літературних, художніх і наукових творів, якщо задовольняються такі умови:

а) відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових 
досліджень;

б) право на відтворення, передбачене у пункті "а" цієї частини, не поширюється на експорт 
відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України;

в) за суб'єктами суміжних прав зберігається право на справедливу винагороду з урахуванням 
кількості відтворених примірників.

Передбачене цією частиною використання об'єктів суміжних прав без згоди суб'єктів суміжних 
прав є можливим лише за умови дотримання особистих немайнових прав суб'єктів авторського права і 
суміжних прав, передбачених Статтями 14 і 38 цього Закону.

2. Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, 
зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів), виконавців і 
виробників фонограм (відеограм), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною 
четвертою цієї статті.

3. Передбачене частинами першою і другою цієї статті використання об'єктів суміжних прав без 
згоди суб'єктів суміжних прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань, фонограм, 
відеограм і програм мовлення і зачіпати законні інтереси виконавців, виробників фонограм, відеограм і 
програм мовлення чи інших суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

4. Виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та іншим особам, які мають авторське 
право і (або) суміжні права, за передбачені частиною другою цієї статті відтворення, здійснюється у 
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формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв виробниками та (або) 
імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити відтворення 
виключно в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, крім:

а) професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в 
домашніх умовах;

б) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;
в) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України 

виключно в особистих цілях і без комерційної мети.
5. Розміри зазначених у частинах другій і четвертій цієї статті відрахувань (відсотків), що мають 

сплачуватися виробниками та (або) імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, визначаються 
Кабінетом Міністрів України. Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних 
носіїв перераховуються визначеним Установою організаціям колективного управління (далі 
уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, 
які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма 
організаціями колективного управління. Імпортери перераховують ці кошти уповноваженій організації під 
час ввезення товару на митну територію України, а виробники - у кінці кожного місяця після реалізації 
обладнання і матеріальних носіїв.

6. Установа і визначені нею для збору коштів уповноважені організації мають право вимагати від 
виробників та імпортерів інформацію про виробництво, імпорт і реалізацію (продаж) зазначеного у 
частині четвертій цієї статті обладнання і матеріальних носіїв.

7. Зібрані кошти, що зазначені у частинах другій і четвертій цієї статті, розподіляються між 
авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм). Якщо угодами між організаціями 
колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам -
50 відсотків, виконавцям - 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) - 25 відсотків.

Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою
1. Допускається без згоди виробників фонограм (відеограм), фонограми (відеограми) яких 

опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих 
фонограмах (відеограмах), але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне 
використання фонограм і відеограм та їх примірників:

а) публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її 
примірника;

б) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, в 
ефір;

в) публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи відеограмі та їх примірниках, по 
проводах (через кабель).

2. Збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій 
цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються визначеними Установою 
уповноваженими організаціями колективного управління. Зібрані кошти розподіляються між 
організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені 
організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Одержана від уповноваженої 
організації винагорода розподіляється відповідною організацією колективного управління у таких 
пропорціях: виконавцям - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) - 50 відсотків.

3. Розмір винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї 
статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати 
організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання, необхідні для 
збирання і розподілу винагороди.

Стаття 44. Строк дії суміжних прав
1. Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання.
Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою статті 38 цього Закону, 

охороняються безстроково.
2. Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого 

опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма 
(відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.

3. Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами протягом 50 років від дати 
першого публічного сповіщення передачі.
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4. Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року, наступного за роком, у якому 
закінчилися передбачені цією статтею строки захисту.

5. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і відеограм та організацій 
мовлення переходить право дозволяти чи забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, 
публічні сповіщення, а також право на одержання винагороди у межах установленого цією статтею 
строку.

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ СУБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

І СУМІЖНИХ ПРАВ

Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав
Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми правами:
а) особисто;
б) через свого повіреного;
в) через організацію колективного управління.

Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного
Суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав може доручити управління своїми майновими 

правами повіреному на підставі укладеного з ним договору-доручення. Здійснюючи управління 
майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, переданих їй суб'єктом авторського права і 
(або) суміжних прав.

Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами
1. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть доручати управління своїми 

майновими правами організаціям колективного управління.
2. Організації колективного управління створюються суб'єктами авторського права і (або) 

суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом.
3. Допускається утворення окремих організацій, які управляють певними категоріями майнових 

прав певних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або організацій, які управляють 
різними майновими правами в інтересах різних категорій суб'єктів авторського права і (або) суміжних 
прав.

4. Особи, які використовують твори, виконання, програми мовлення, примірники фонограм 
(відеограм), зобов'язані надавати організаціям колективного управління точний перелік використаних 
творів, виконань, примірників фонограм (відеограм), програм мовлення разом з документально 
підтвердженими даними про одержані прибутки від їх використання та повинні виплачувати організаціям 
колективного управління винагороду в передбачений термін і в обумовленому розмірі.

5. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав можуть також доручати управління своїми 
майновими правами на колективній основі відповідним державним організаціям, установчі документи 
яких передбачають здійснення таких функцій.

Стаття 48. Діяльність організацій колективного управління
1. Організація колективного управління після її державної реєстрації зобов'язана протягом 30 

днів стати на облік в Установі.
Про облік організацій колективного управління Установа здійснює публікацію у своєму 

офіційному бюлетені.
Організації колективного управління діють на основі статутів, що затверджуються в 

установленому порядку і в межах повноважень, одержаних від суб'єктів авторського права і (або) 
суміжних прав.

2. Організації колективного управління не мають права займатися комерційною діяльністю чи 
використовувати будь-яким способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручених їм для 
управління. На діяльність таких організацій не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним 
законодавством.

3. Повноваження на колективне управління майновими правами передаються організаціям 
колективного управління авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на 
основі договорів, укладених у письмовій формі.
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4. Організації колективного управління можуть управляти на території України майновими 
правами іноземних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі договорів з аналогічними 
іноземними організаціями, в тому числі й про взаємне представництво інтересів.

Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними 
іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських 
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі й про взаємне представництво інтересів.

5. На основі одержаних повноважень організації колективного управління надають будь-яким 
особам шляхом укладання з ними договорів невиключні права на використання об'єктів авторського 
права і (або) суміжних прав.

6. Організація колективного управління має право вимагати від осіб, які використовують об'єкти 
авторського права і суміжних прав, надання їм документів, що містять точні відомості про використання 
зазначених об'єктів, необхідні для збирання і розподілу винагороди.

7. Організація колективного управління зобов'язана надавати Установі таку інформацію:
а) про зміни, що вносяться до статуту організації;
б) про укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів з іншими організаціями колективного 

управління, в тому числі іноземними;
в) про управління майновими правами осіб, які не передали організації повноважень відповідно 

до частини третьої цієї статті;
г) про укладання договорів управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав; ( Підпункту "г" частини сьомої статті 48 в редакції Закону N 850-ІV ( 850-15 ) від 
22.05.2003 )

д) про річний баланс, річний звіт, результати аудиторських перевірок;
е) про осіб, уповноважених представляти організацію.

Стаття 49. Функції організацій колективного управління
1. Організації колективного управління повинні виконувати від імені суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав і на основі одержаних від них повноважень такі функції:
а) погоджувати з особами, які використовують об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, 

розмір винагороди під час укладання договору;
б) укладати договори про використання прав, переданих в управління. Умови цих договорів 

повинні відповідати положенням статей 31-33 цього Закону;
в) збирати винагороду за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у 

випадках та на підставах, передбачених цим Законом;
г) розподіляти і виплачувати зібрану винагороду суб'єктам авторського права і (або) суміжних 

прав, правами яких вона управляє, а також іншим суб'єктам прав відповідно до цього Закону;
д) здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством, необхідні для охорони прав,

управління якими здійснює організація.
2. Суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, які не передали організаціям колективного 

управління повноважень на управління своїми правами, в тому числі щодо збирання винагороди, мають 
право вимагати від організацій колективного управління, які таку винагороду за використання їхніх творів 
і об'єктів суміжних прав зібрали, виплати цієї винагороди, а також вимагати вилучення своїх творів і 
об'єктів суміжних прав із дозволів на використання, які надаються організаціями колективного управління 
шляхом укладання договорів з особами, які використовують ці об'єкти.

3. Організації колективного управління мають право резервувати на своєму рахунку суми 
незапитаної винагороди, що надійшла їм від осіб, які використовують об'єкти авторського права і (або) 
суміжних прав. Після трьох років від дня надходження на рахунок організації колективного управління 
відповідних сум суми незапитаної винагороди можуть бути використані для чергових виплат суб'єктам 
авторського права і (або) суміжних прав або спрямовані на інші цілі, передбачені їх статутами, в 
інтересах суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Президент України Л. КУЧМАм. Київ, 
11 липня 2001 року, N 2627-III
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Частина ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ОЦІНКИ МАЙНА, МАЙНОВИХ 
ПРАВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТА 

ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. ЗАКОН УКРАЇНИ
”ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНУ ОЦІНОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ”

Цей Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення 
системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів 
правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону 
Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення 

оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України 
та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її 
межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки 
та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.

Стаття 2. Законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються цим Законом, 

іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними 
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правові 
норми щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, застосовуються правила 
міжнародного договору.

Стаття 3. Оцінка майна та майнових прав
Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату 

оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього 
Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб'єкта 
оціночної діяльності.

У цьому Законі:
- майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди 

(включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні 
папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні 
майнові комплекси всіх форм власності;

(Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними  
згідно із Законом N 1378-ІV (1378-15) від 11.12.2003) 

- майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, 
відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності 
(права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на 
провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної 
діяльності - суб'єктом господарювання.

Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У 
випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках 
самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна 
встановлюються відповідно до статті 12 цього Закону.

Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається 
вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту 
про оцінку майна (акта оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником.

Випадки обов'язкового проведення оцінки майна встановлюються цим Законом.
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Стаття 4. Професійна оціночна діяльність
Професійна оціночна діяльність (далі — оціночна діяльність) — діяльність оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, яка полягає в 
організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та 
підготовці висновків щодо вартості майна. 

Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах: 
- практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх 

процедур, пов’язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими 
актами з оцінки майна; 

- консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб’єктам 
оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі; 

- рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді 
та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих 
процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, 
визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна; 

- методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних документів з 
оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх застосування; 

- навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному процесі з професійної 
підготовки оцінювачів. 

Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб’єктами оціночної 
діяльності, визнаними такими відповідно до статті 5 цього Закону. 

Діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, 
передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не 
поширюються на судових експертів.

(Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 1992-ІV від 09.09.2004 ) 

Стаття 5. Суб’єкти оціночної діяльності
Суб’єктами оціночної діяльності є: 
- суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні 

особи — суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у 
складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності відповідно до цього Закону; 

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на 
здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження 
державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють 
оцінювачі. 

Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів оціночної діяльності встановлюються цим та 
іншими законами. 

Стаття 6. Оцінювач
Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали 

кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього 
Закону. 

Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини. 
Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів встановлюються цим та іншими законами. 

Розділ II
ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА 

Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна
Оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними 

угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.
Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:
- створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є 

у комунальній власності;
- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств 

(господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка 

комунального майна);
- визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до 
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зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою 
(часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із 
складу такого товариства;

- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, 
страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення 
цього майна на підставі рішення суду;

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
- оподаткування майна згідно з законом; ( Абзац восьмий частини другої статті 7 із змінами, 

внесеними згідно із Законом N 1255-ІV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
(Абзац дев'ятий частини другої статті 7 виключено на підставі Законів N 898-ІV (898-15) від 

05.06.2003, N 980-ІV (980-15) від 19.06.2003)
- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
- в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.
Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках застави державного та 

комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають 
конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або 
розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або 
за згодою сторін. (Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-ІV (898-15) від 
05.06.2003)

Стаття 8. Обмеження щодо проведення оцінки майна
Не допускається проведення оцінки майна суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами 

господарювання у таких випадках: 
- проведення суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання оцінки майна, що 

належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке 
зазначені особи мають майнові права; 

- проведення оцінки майна фізичної особи — замовника або керівників юридичної особи, яка є 
замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв’язки з зазначеними особами, або 
суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання, керівництво якого має зазначені 
зв’язки; 

- проведення оцінки майна своїх засновників (учасників). 
Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної влади, у тому числі Фондом 

державного майна України, та органами місцевого самоврядування, встановлюються такі обмеження: 
- не може передбачатися виключне право її проведення органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування або оцінювачами, які працюють в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених законом; 

- не можуть передбачатися будь-які форми виключного права на проведення оцінки майна 
суб’єктами оціночної діяльності, які створені зазначеними органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування. 

Результати оцінки майна, проведеної з порушеннями зазначених обмежень, визнаються 
недійсними та підлягають обов’язковому скасуванню. 

Оцінка майна у випадках її обов’язкового проведення, зазначених у статті 7 цього Закону, 
виконана суб’єктами, які не є суб’єктами оціночної діяльності, визнається недійсною. 

Стаття 9. Методичне регулювання оцінки майна
Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з 

оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом 
Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням 
вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом 
державного майна України. 

Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на засадах міжнародних 
стандартів оцінки. До їх розроблення Фонд державного майна України залучає інші органи державної 
влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи. 

Нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості (ціни) майна, не повинні суперечити 
положенням (національним стандартам) оцінки майна. 

Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні містити визначення понять, у тому 
числі поняття ринкової вартості, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення 
оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок 
його рецензування. 

Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають випадки застосування оцінювачами 
методичних підходів оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування 
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методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна. При цьому, якщо законами або 
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або 
ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, 
визначається ринкова вартість. 

Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов’язковими до виконання суб’єктами 
оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках 
її проведення. 

У разі провадження спільної господарської діяльності оцінка частки майна, яке вноситься 
іноземним суб’єктом господарювання, проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінки 
майна, визначених цим Законом. 

Стаття 10. Підстави проведення оцінки майна
Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом 

господарювання та замовником оцінки або на підставі ухвали суду про призначення відповідної 
експертизи щодо оцінки майна. 

У випадках, визначених нормативно-правовими актами з оцінки майна, які затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, суб’єкти оціночної діяльності — органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування здійснюють оцінку майна самостійно на підставі наказу керівника. При цьому, 
якщо законодавством передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки майна, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки 
майна шляхом укладання договорів з суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, 
визначеними на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством. 

Під час укладання органами державної влади та органами місцевого самоврядування договорів 
на проведення оцінки майна застосовуються обмеження, зазначені в статті 8 цього Закону. Не 
допускається встановлення інших обмежень щодо участі суб’єктів оціночної діяльності в проведенні 
оцінки майна, крім тих, що визначені умовами конкурсного відбору відповідно до законодавства. 

Стаття 11. Договір на проведення оцінки майна
Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім 

або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною 
договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності здійснює інша 
особа, а не замовник. У цьому випадку на платника як сторону договору поширюються обмеження, 
зазначені в статті 8 цього Закону. 

Замовниками оцінки майна можуть бути особи, яким зазначене майно належить на законних 
підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку майна за 
дорученням зазначених осіб. Замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб’єкта оціночної діяльності 
до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації 
про зазначене майно для проведення його оцінки. 

Сторони договору на проведення оцінки майна (замовник, платник) мають право вільного вибору 
суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання за умови виконання вимог, встановлених 
Статтями 8 та 9 цього Закону. 

Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є: 
- зазначення майна, що підлягає оцінці; 
- мета, з якою проводиться оцінка; 
- вид вартості майна, що підлягає визначенню; 
- дата оцінки; 
- строк виконання робіт з оцінки майна; 
- розмір і порядок оплати робіт; 
- права та обов’язки сторін договору; 
- умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її 

виконання; 
- відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 
- порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття 

замовником її результатів. 
Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші істотні 

умови. 
Розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін або у 

випадках відбору суб’єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах — за результатами конкурсу. Не 
допускається встановлення у договорі розміру оплати робіт як частки вартості майна, що підлягає оцінці. 
Права, обов’язки та відповідальність оцінювача (суб’єкта оціночної діяльності), який проводить 
експертизу на підставі ухвали (постанови) суду про її призначення, визначаються законодавством 
України про судову експертизу та цим Законом. 
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Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) 
Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує 

виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання 
відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і 
скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності. 

Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування 
встановлюються положеннями (національними стандартами) оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна 
повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених процедур та використаної нормативно-
правової бази з оцінки майна. 

Акт оцінки майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані 
процедури з оцінки майна, здійсненої суб’єктом оціночної діяльності — органом державної влади або 
органом місцевого самоврядування самостійно. Якщо процедурами з оцінки майна для складання акта 
оцінки майна передбачене попереднє проведення оцінки майна повністю або частково суб’єктом 
оціночної діяльності — суб’єктом господарювання, звіт про оцінку такого майна додається до акта оцінки 
майна. Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником органу державної влади або органу 
місцевого самоврядування. 

Зміст, форма, порядок складання, затвердження та строк дії акта оцінки майна встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 13. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) 
Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка 

використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників 
(платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та інших 
осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за 
власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності. Підставою для проведення рецензування є 
письмовий запит до осіб, які відповідно до цієї статті мають право здійснювати рецензування звіту про 
оцінку майна (акта оцінки майна). 

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) може виконувати оцінювач, який має не 
менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна, експертні ради, що спеціально створені 
саморегулівними організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка проводиться 
оцінювачами — членами саморегулівної організації, оцінювачі, які мають не менш ніж дворічний досвід 
практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Фонді державного майна України, а також інших 
органах, зазначених у статті 5 цього Закону. 

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, 
затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є 
обов’язковим. 

Якщо письмовим запитом про необхідність проведення рецензування звіту про оцінку майна 
(акта оцінки майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість майна, така вимога 
задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У цьому випадку рецензент здійснює або 
забезпечує здійснення оцінки майна в порядку, встановленому нормативно-правовими актами з оцінки 
майна. 

Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який працює в органі 
державної влади, на запити органів державної влади або у зв’язку з виконанням своїх посадових 
обов’язків здійснюється в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. Якщо запитом 
органу державної влади передбачено надання висновку про вартість майна і підготовка зазначеного 
висновку вимагає проведення незалежної оцінки, органи державної влади забезпечують її проведення у 
порядку, встановленому цим Законом. 

В інших випадках рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на 
платній основі. 

Розділ III
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ ОЦІНОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Стаття 14. Професійна підготовка оцінювачів
Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про 

співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України. Фонд 
державного майна України повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних 
закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів. 

Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки та 
підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов’язковому 
погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності. Фонд державного майна України та 
саморегулівні організації оцінювачів спільно здійснюють контроль за якістю професійної підготовки 
оцінювачів. 
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Оцінювачі зобов’язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою 
підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача. 

Стаття 15. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (далі - кваліфікаційне свідоцтво) є документом, який 

підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки для 
самостійного проведення оцінки майна. Форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювача встановлюються 
Фондом державного майна України.

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва набувають фізичні особи, які мають закінчену 
вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування протягом одного року у 
складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем, який має не менше ніж дворічний досвід 
практичної діяльності з оцінки майна, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали 
кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційні свідоцтва підтверджують професійну підготовку оцінювача за такими напрямами 
оцінки майна відповідно до програм базової підготовки: оцінка об'єктів у матеріальній формі; оцінка 
цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 
числі прав на об'єкти інтелектуальної власності.

(Частина друга статті 15 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 1378-ІV (1378-15) від 11.12.2003) 

Підвищення кваліфікації відбувається за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві 
оцінювача, за результатами якої видається посвідчення про підвищення кваліфікації, яке є невід'ємною 
частиною кваліфікаційного свідоцтва.

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна України спільно з навчальним 
закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі 
відповідного рішення Екзаменаційної комісії. За видачу кваліфікаційного свідоцтва справляється плата в 
розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначена плата спрямовується на 
покриття організаційних витрат, пов'язаних з видачею кваліфікаційного свідоцтва. У кваліфікаційному 
свідоцтві зазначаються назва органу державної влади та навчального закладу, які його видали, дата 
видачі, номер свідоцтва, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, якій видається свідоцтво, напрям 
програми базової підготовки, відповідно до якої підтверджується фаховий рівень оцінювача та 
дозволяється здійснювати оцінку.

Кваліфікаційне свідоцтво є безстроковим у разі виконання всіх вимог, встановлених цим 
Законом.

Кваліфікаційне свідоцтво видається в двотижневий строк на підставі подання фізичною особою 
до Фонду державного майна України таких документів: заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва, 
зразок якої встановлюється Фондом державного майна України, копії паспорту, копії документа про вищу 
освіту, платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.

Стаття 16. Порядок прийняття рішення про видачу, позбавлення, зупинення дії кваліфікаційного 
свідоцтва

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймається Екзаменаційною комісією, склад 
якої затверджується Фондом державного майна України та формується з числа його представників, 
представників інших органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної 
політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань оцінки майна, та 
представників, делегованих саморегулівними організаціями оцінювачів. При цьому представники 
саморегулівних організацій оцінювачів повинні становити не менше двох третин кількісного складу 
Екзаменаційної комісії виходячи з рівнопропорційного принципу делегування представників кожної з них. 
Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу. 

Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймається 
Екзаменаційною комісією за письмовим поданням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове 
грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна; рішення суду за фактами 
непрофесійної оцінки майна, яка проведена оцінювачем; наявність у оцінювача непогашеної судимості 
за корисливі злочини; з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з’ясування 
факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 цього Закону. 

Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва 
Фонд державного майна України повідомляє оцінювача письмово в двотижневий строк після 
надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії. 

Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в 
судовому порядку. 

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі 
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цього Закону, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення, в 
порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного свідоцтва. 

Рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва приймається Фондом державного майна 
України у разі невиконання оцінювачем вимог частини третьої статті 14 цього Закону, зазначення ним 
свідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації про оцінювача в Державному 
реєстрі оцінювачів. Дія кваліфікаційного свідоцтва поновлюється Фондом державного майна України в 
тижневий строк після усунення оцінювачем наявних зауважень. 

Рішення Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами. Порядок роботи Екзаменаційної 
комісії встановлюється Фондом державного майна України. 

Проведення оцінки майна фізичною особою, яка не отримала кваліфікаційного свідоцтва, яку 
позбавлено кваліфікаційного свідоцтва або дія кваліфікаційного свідоцтва якої зупинена, забороняється. 
Оцінка майна, яка була підписана зазначеною фізичною особою, вважається недійсною. 

Фонд державного майна України може відмовити у видачі кваліфікаційного свідоцтва у випадках 
неподання фізичною особою принаймні одного з документів, зазначених у частині п’ятій статті 15 цього 
Закону, недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо 
неправдивих даних. 

Стаття 17. Державний реєстр оцінювачів
Фонд державного майна України веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне 

свідоцтво. 
У Державному реєстрі оцінювачів зазначається така інформація про оцінювачів: прізвище, ім’я та 

по батькові оцінювача, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального закладу, 
який здійснював підготовку оцінювача, дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про 
видачу кваліфікаційного свідоцтва, напрями оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві, 
інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами, інформація щодо зупинення дії чи 
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва, місце роботи оцінювача. 

Порядок подання оцінювачами інформації до Державного реєстру оцінювачів встановлюється 
Фондом державного майна України. 

Оцінювачі несуть відповідальність за достовірність інформації, яка подається до Державного 
реєстру оцінювачів, у порядку, встановленому цим Законом. 

Стаття 18. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання (далі — сертифікат) є 

документом, що засвідчує право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру 
суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки 
майна та які визнані суб’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна, що в ньому зазначені. 

Сертифікат видається в порядку, встановленому цим Законом, Фондом державного майна 
України. Форма сертифіката встановлюється зазначеним органом. У сертифікаті зазначаються 
найменування органу державної влади, що його видав, найменування суб’єкта оціночної діяльності —
суб’єкта господарювання, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі та строк дії, напрями оцінки майна, щодо яких дозволена 
практична діяльність. Сертифікат підписується керівником Фонду державного майна України та 
засвідчується печаткою. Сертифікат видається строком на три роки та може бути анульований з підстав, 
зазначених у статті 20 цього Закону. 

За видачу сертифіката справляється плата у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України. 

Оцінка майна, яка проведена суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання без 
чинного сертифіката, є недійсною. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5 цього Закону, 
визнаються суб’єктами оціночної діяльності відповідно до положень, що регулюють їх діяльність. 

Стаття 19. Порядок видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Рішення про видачу сертифіката приймається Фондом державного майна України. 
Для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкт господарювання подає до Фонду 

державного майна України такі документи: заяву про видачу сертифіката за формою, встановленою 
Фондом державного майна України; нотаріально посвідчену копію установчого документа (для 
юридичних осіб) або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької 
діяльності; довідку про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, за формою, встановленою 
Фондом державного майна України; нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, 
зазначених у довідці. Розгляд та перевірка документів, поданих суб’єктом господарювання, 
здійснюються Фондом державного майна України у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх 
подання. 

Фонд державного майна України відмовляє у видачі сертифіката у таких випадках: 
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- неподання суб’єктом господарювання принаймні одного з документів; 
- недійсності або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них 

свідомо неправдивих даних; 
- ліквідації суб’єкта господарювання; 
- виявлення порушень статті 8 цього Закону за час дії попереднього сертифіката або в процесі 

розгляду документів та прийняття рішення про видачу сертифіката; 
- набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови 

до суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які працюють у його складі, пов’язані з 
проведенням ними неякісної оцінки майна; 

- наявності серед оцінювачів, які зазначені у довідці, оцінювачів, кваліфікаційні свідоцтва яких 
заявлені в довідках інших суб’єктів господарювання, які подали заяву про видачу сертифіката 
раніше, або кваліфікаційні свідоцтва яких зупинені чи анульовані відповідно до статті 16 цього 
Закону; 

- відсутності у штатному складі суб’єкта господарювання хоча б одного оцінювача, який має 
кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, за якими видається сертифікат; 

- наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на здійснення діяльності, яка відповідно до 
законодавства є виключною. 

Сертифікат видається в двотижневий строк Фондом державного майна України за результатами 
розгляду та перевірки документів, поданих суб’єктом господарювання. Фонд державного майна України 
веде Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності, яким виданий сертифікат. 

Суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання зобов’язані в тижневий строк письмово 
інформувати Фонд державного майна України про зміни у штатному складі оцінювачів суб’єкта з часу дії 
сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається 
рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до цього Закону. 

Спірні питання щодо відмови у видачі сертифіката вирішуються Наглядовою радою з питань 
оціночної діяльності за поданням суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання 
відповідної заяви. 

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено до суду. 

Стаття 20. Анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Сертифікат може бути анульовано Фондом державного майна України виключно з таких підстав: 
- на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної діяльності за наявності порушень 

вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, виявлених шляхом 
рецензування, які призвели до визнання неякісною оцінки майна, проведеної суб’єктом 
оціночної діяльності — суб’єктом господарювання, або оцінювачами, які працюють у його 
штатному складі; 

- звільнення всіх оцінювачів, які були заявлені суб’єктом господарювання у штатному складі під 
час прийняття рішення про видачу сертифіката, або позбавлення чи зупинення дії їх 
кваліфікаційних свідоцтв; 

- набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови 
до оцінювачів (суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання), пов’язані з 
проведенням ними неякісної оцінки; 

- виявлення порушень оцінювачами (суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом 
господарювання) статті 8 цього Закону; 

- ліквідації суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання, який отримав сертифікат; 
- відсутності у штатному складі суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання хоча б 

одного оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямами оцінки майна, які 
зазначені у сертифікаті; 

- неінформування Фонду державного майна України про обставини, зазначені в частині п’ятій 
статті 19 цього Закону, що мають суттєве значення для здійснення контролю за оціночною 
діяльністю. 

Поновлення сертифікатів відбувається у порядку, встановленому цим Законом для їх видачі. 
Порядок розгляду питань про анулювання сертифіката та його поновлення встановлюється 

Фондом державного майна України. 

Стаття 21. Наглядова рада з питань оціночної діяльності
З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб’єктам оціночної діяльності — суб’єктам 

господарювання сертифікатів, анулювання сертифікатів, забезпечення прозорості в питаннях 
державного регулювання оціночної діяльності, підвищення професійного рівня суб’єктів оціночної 
діяльності створюється Наглядова рада з питань оціночної діяльності (далі — Наглядова рада). 
Наглядова рада створюється Фондом державного майна України з числа його представників, 
представників, делегованих іншими органами державної влади, до повноважень яких належить 
реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень підготовки з питань 
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оцінки майна, та представників саморегулівних організацій оцінювачів, які делеговані ними у порядку, 
визначеному цими організаціями. 

Персональний склад Наглядової ради передбачає рівне представництво органів державної 
влади та саморегулівних організацій оцінювачів. 

Наглядова рада є постійно діючим органом. До повноважень Наглядової ради належать: 
- вирішення спірних питань, пов’язаних з видачею або анулюванням сертифіката; 
- погодження загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації; 
- розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб’єктів оціночної 

діяльності — суб’єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення 
рецензування звіту про оцінку майна; 

- погодження нормативно-правових актів з оцінки майна та порядку видачі сертифікатів; 
- надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів. 
Порядок роботи Наглядової ради визначається Наглядовою радою та затверджується Фондом 

державного майна України. 

Стаття 22. Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності
Фонд державного майна України веде Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності, які 

отримали сертифікати. 
У Державному реєстрі суб’єктів оціночної діяльності зазначається інформація про суб’єктів 

оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дата їх видачі, напрями оцінки майна, які зазначені у 
сертифікаті, строк дії сертифіката, місцезнаходження суб’єкта, основна інформація про склад оцінювачів 
суб’єкта та їх кваліфікацію, інша суттєва інформація щодо досвіду та практичної діяльності з оцінки 
майна. 

Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності надається на вимогу органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством. 

Порядок надання довідок з Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності суб’єктам 
господарювання та фізичним особам встановлюється Фондом державного майна України. 

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 23. Зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності
Державне регулювання оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку 

інфраструктури оцінки майна в Україні, об’єктивності та законності її проведення, у тому числі 
відповідності оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику 
оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна, забезпеченні суспільних інтересів у 
питаннях оцінки майна, створення конкурентного середовища серед суб’єктів оціночної діяльності —
суб’єктів господарювання та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, 
проведення оцінки майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування відповідно 
до законодавства. 

Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є: 
- контроль за дотриманням єдності нормативно-правового та організаційного забезпечення 

оцінки майна; 
- забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням; 
- контроль за виконанням оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності умов здійснення 

оціночної діяльності; 
- організаційне забезпечення роботи Наглядової ради та Екзаменаційної комісії; 
- видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів; 
- визнання статусу саморегулівних організацій оцінювачів та контроль за додержанням ними 

правил громадського регулювання оцінки майна, визначених цим Законом, забезпечення їх 
широкого залучення до регулювання оціночної діяльності; 

- контроль за додержанням законодавства суб’єктами оціночної діяльності та іншими 
суб’єктами під час проведення оцінки майна; 

- сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на 
міжнародних нормах і правилах; 

- ведення Державного реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності; 
- інші напрями діяльності для реалізації функцій державного регулювання оціночної діяльності. 

Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності
Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є 

Фонд державного майна України. 
Кабінет Міністрів України в питаннях оціночної діяльності здійснює повноваження, визначені 
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Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
Інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють свої 

повноваження в питаннях оцінки майна відповідно до законодавства. 
Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань 

оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні. 

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та 
оціночну діяльність

Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися вимог цього Закону в частині 
майна, майнових прав, що є у комунальній власності, в тому числі забезпечити єдність нормативно-
правових вимог проведення оцінки зазначеного майна, передбачених цим Законом, сприяти створенню 
конкурентного середовища серед суб’єктів оціночної діяльності — суб’єктів господарювання. 

Посадові особи, громадяни, юридичні особи, оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності, винні в 
порушенні законодавства про оціночну діяльність, несуть відповідальність згідно з цим та іншими 
законами. 

Розділ V
САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ

Стаття 26. Поняття саморегулівної організації оцінювачів
Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об’єднують 

фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус 
відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної 
діяльності. 

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються 
законодавством про об’єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. 

Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, які діють на засадах 
самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку. 

Стаття 27. Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів
Всеукраїнські громадські організації фізичних осіб, які визнані оцінювачами відповідно до цього 

Закону, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні 
відповідати таким критеріям: 

кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів; 
90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у 

будь-якій формі, визначеній статтею 4 цього Закону, у складі суб’єктів оціночної діяльності; 
наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за 

якістю оцінки майна, яка проводиться ними. 
Порядок визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів Фондом державного майна 

України встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів
Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють такі повноваження з громадського регулювання 

оціночної діяльності: 
- контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших 

нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпеченням належної якості оцінки майна, яка 
проводиться оцінювачами — її членами; 

- рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами — членами 
саморегулівної організації оцінювачів, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб 
відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та у порядку, 
встановленому саморегулівною організацією оцінювачів; 

- участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна; 
- участь у професійній підготовці оцінювачів; 
- участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради; 
- захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних з оцінкою 

майна, відповідно до законодавства; 
- сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів; 
- підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої 

сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією; 
- сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню 

суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права; 
- встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, 

забезпечення виконання ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з оцінки майна. 
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Розділ VI
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ 

І СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 29. Права оцінювачів
Оцінювачі мають право: 
- доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має 

суттєве значення для оцінки; 
- отримувати роз’яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та 

складання звіту про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка 
містить державну або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача відповідного дозволу 
або угоди про конфіденційність інформації; 

- відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають 
проведенню об’єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу; 

- страхувати свою цивільну відповідальність, пов’язану з професійною оціночною діяльністю; 
- бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання 

щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва; 
- оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

рішення Екзаменаційної комісії, Наглядової ради в судовому порядку. 

Стаття 30. Права суб’єктів оціночної діяльності
Суб’єкти оціночної діяльності мають право: 
- доступу до майна, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має 

суттєве значення для оцінки; 
- отримувати роз’яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна, 

майнових прав та складання звіту про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо 
інформації, яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у суб’єкта оціночної 
діяльності (оцінювачів, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди 
про конфіденційність інформації; 

- відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають 
проведенню об’єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу; 

- страхувати свою відповідальність перед третіми особами, пов’язану з оціночною діяльністю; 
- залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів 

або інших фахівців, а також суб’єктів підприємницької діяльності; 
- забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової ради під час розгляду 

питання про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; 
- оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

рішення Наглядової ради, Екзаменаційної комісії в судовому порядку. 

Стаття 31. Обов’язки оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності зобов’язані: 
- дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-

правових актів з оцінки майна; 
- забезпечувати об’єктивність оцінки майна, повідомляти замовника про неможливість 

проведення об’єктивної оцінки у зв’язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають; 
- забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника 

та інших осіб; 
- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, 

відповідно до закону; 
- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством. 

Стаття 32. Відповідальність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності
Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення вимог цього 

Закону в порядку, встановленому законами. 
Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання несуть відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ’єктивність 
оцінки майна, відповідно до умов договору та закону. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування і оцінювачі, які працюють у їх 
складі, несуть відповідальність відповідно до законів у межах положень та посадових інструкцій, що 
регламентують їх діяльність. 

Стаття 33. Вирішення спорів
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Спори, пов’язані з оцінкою майна, майнових прав, вирішуються в судовому порядку. 

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України: 
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у 

відповідність з цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх 

нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 
3. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України забезпечити прийняття 

нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 
4. Нормативно-правові акти, якими передбачено проведення експертної оцінки майна, діють до 

внесення змін до них. 
5. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи оцінювачів до набрання чинності цим 

Законом, строк дії яких закінчується не раніше 31 грудня 2001 року, мають право протягом року 
зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів у порядку, встановленому Фондом державного майна 
України. Кваліфікаційні документи оцінювачів, видані фізичним особам у порядку, що діяв до набрання 
чинності цим Законом, які протягом зазначеного строку не зареєструвалися в Державному реєстрі 
оцінювачів, вважаються недійсними. 

6. Угоди на проведення експертної оцінки майна, укладені суб’єктами підприємницької діяльності 
з Фондом державного майна України, є дійсними до закінчення строку їх дії. 

Президент України Л. Кучма 

м. Київ, 12 липня 2001 року, № 2658-III

2.2. ПОЛОЖЕННЯ
(НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 1) ОЦІНКИ МАЙНА

�ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МАЙНА І МАЙНОВИХ ПРАВ�
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2003 р. № 1440

Загальні питання

1. Національний стандарт № 1 (далі — Стандарт) є обов’язковим для застосування під час 
проведення оцінки майна та майнових прав (далі — майно) суб’єктами оціночної діяльності, а також 
особами, які відповідно до законодавства здійснюють рецензування звітів про оцінку майна.

2. Особливості проведення оцінки певних видів майна визначаються окремими національними 
стандартами.

3. Поняття, що вживаються у цьому Стандарті, використовуються в інших національних 
стандартах у значенні, встановленому цим Стандартом, зокрема:

база оцінки — комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають 
певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови 
використання її результатів;

методичні підходи — загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтуються на основних 
принципах оцінки;

метод оцінки — спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур 
якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід;

оціночні процедури — дії (етапи), виконання яких у певній послідовності дає можливість 
провести оцінку;

принципи оцінки — покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна, які 
відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна;
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об’єкти оцінки — майно та майнові права, які підлягають оцінці. Об’єкти оцінки класифікують за 
різними ознаками, зокрема, об’єкти оцінки в матеріальній та нематеріальній формі, у формі цілісного 
майнового комплексу;

об’єкти оцінки у матеріальній формі — нерухоме майно (нерухомість) та рухоме майно;
нерухоме майно (нерухомість) — земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з 

поліпшеннями, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що 
згідно із законодавством належить до нерухомого майна;

рухоме майно — матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. 
До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю;

об’єкти оцінки у нематеріальній формі — об’єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, 
але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об’єктів у нематеріальній формі належать 
фінансові інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і 
кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права;

об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) —
об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними 
майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці 
тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням 
відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності;

бізнес — певна господарська діяльність, яка провадиться або планується для провадження з 
використанням активів цілісного майнового комплексу;

необ’єктивна оцінка — оцінка, яка ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно 
використаних оцінювачем для надання необ’єктивного висновку про вартість об’єкта оцінки;

неякісна (недостовірна) оцінка — оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних 
підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень, що доводиться 
шляхом рецензування;

непрофесійна оцінка — оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що 
визначаються законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

подібне майно — майно, що за своїми характеристиками та (або) властивостями подібне до 
об’єкта оцінки і має таку саму інвестиційну привабливість;

спеціалізоване майно — майно, що, як правило, не буває самостійним об’єктом продажу на ринку 
і має найбільшу корисність та цінність у складі цілісного майнового комплексу;

надлишкове майно — майно, що не використовується у господарській діяльності підприємства і 
максимальна цінність якого досягається внаслідок відчуження;

знос (знецінення) — втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна. Знос за 
ознаками його виникнення поділяють на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній). Фізичний 
та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і таким, що не усувається, або 
усунення його є економічно недоцільним;

фізичний знос — знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних технічних та 
технологічних якостей об’єкта оцінки;

функціональний знос — знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних 
функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки;

економічний (зовнішній) знос — знос, зумовлений впливом соціально-економічних, 
екологічних та інших факторів на об’єкт оцінки; 

дата оцінки — дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його 
вартість;

вихідні дані — документи, в яких містяться характеристики об’єкта оцінки;
ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав - встановлення відповідності об’єкта 

оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього;
вартість — еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей;
ймовірна сума грошей — найбільша сума грошей, яку може отримати продавець та може 

погодитися сплатити покупець;
поточна вартість — вартість, приведена у відповідність із цінами на дату оцінки шляхом 

дисконтування або використання фактичних цін на дату оцінки;
ціна — фактична сума грошей, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно;
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ринкова вартість — вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного 
майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного 
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

строк експозиції — строк, протягом якого об’єкт оцінки може бути виставлений для продажу на 
ринку з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною і тривалість якого залежить від 
співвідношення попиту та пропонування на подібне майно, кількості потенційних покупців, їх купівельної 
спроможності та інших факторів;

подібна угода — цивільно-правова угода, предметом якої є подібне майно і яка має спільні 
ознаки з угодою, для укладення якої проводиться оцінка;

ліквідаційна вартість — вартість, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у 
строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути 
продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;

вартість заміщення — визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення 
(придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

вартість відтворення — визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення 
(придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінки;

залишкова вартість заміщення (відтворення) — вартість заміщення (відтворення) об’єкта 
оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна — з урахуванням ринкової вартості 
земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов’язаних із земельною ділянкою);

вартість ліквідації — вартість, яку очікується отримати за об’єкт оцінки, що вичерпав корисність 
відповідно до своїх первісних функцій;

спеціальна вартість — сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності 
нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об’єкті оцінки;

інвестиційна вартість — вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети 
інвестування в об’єкт оцінки;

вартість у використанні — вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов 
використання об’єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;

оціночна вартість — вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом 
вихідних даних;

прямі збитки — поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової 
вартості об’єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод;

дійсна вартість майна для цілей страхування — вартість відтворення (вартість заміщення) 
або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування;

дисконтування — визначення поточної вартості грошового потоку з урахуванням його вартості, 
яка прогнозується на майбутнє;

капіталізація — визначення вартості об’єкта оцінки на підставі очікуваного доходу від його 
використання. Капіталізація може здійснюватися із застосуванням ставки капіталізації (пряма 
капіталізація) або ставки дисконту (непряма капіталізація чи дисконтування);

ставка капіталізації — коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості об’єкта виходячи 
з очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається незмінним протягом 
визначеного періоду в майбутньому. Ставка капіталізації характеризує норму доходу на інвестований 
капітал (власний та/або позиковий) і норму його повернення;

ставка дисконту — коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості виходячи з 
грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування. 
Ставка дисконту характеризує норму доходу на інвестований капітал та норму його повернення в 
післяпрогнозний період, відповідно до якої на дату оцінки покупець може інвестувати кошти у придбання 
об’єкта оцінки з урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, пов’язаних з інвестуванням;

грошовий потік — сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності 
(використання) об'єкта оцінки;

чистий операційний дохід — прогнозована сума надходжень від використання об’єкта оцінки 
після вирахування усіх витрат, пов’язаних з отриманням цієї суми;

вартість реверсії — вартість об’єкта оцінки, яка прогнозується на період, що настає за 
прогнозним;

право контролю — повноваження, отримані згідно із законодавством або відповідною угодою, 
які впливають на стратегію та/або дають змогу вирішувати питання управління певним підприємством. 
Права контролю враховуються під час проведення оцінки шляхом застосування контрольної надбавки 
або контрольної знижки;
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контрольна надбавка — збільшення вартості об’єкта оцінки через наявність більших прав 
контролю порівняно з вартістю об’єктів, які характеризуються правами контролю в меншому обсязі;

контрольна знижка — зменшення вартості об’єкта оцінки через відсутність права контролю або 
їх меншого обсягу порівняно з вартістю об’єктів, які характеризуються правами контролю в більшому 
обсязі.

4. Оцінка майна проводитися з дотриманням принципів корисності, попиту і пропонування, 
заміщення, очікування, граничної продуктивності, внеску найбільш ефективного використання.

5. Принцип корисності ґрунтується на тому, що майно має вартість тільки за умови корисності 
його для потенційного власника або користувача. Під корисністю слід розуміти здатність майна 
задовольняти потреби власника або користувача протягом певного часу.

З метою визначення корисності під час оцінки:
- розглядається корисність окремого майна у складі об’єкта оцінки як складова частина 

корисності об’єкта оцінки в цілому та корисність майна як окремого об’єкта оцінки;
- враховується сучасний стан використання об’єкта оцінки, що може не відповідати його 

можливому найбільш ефективному використанню, а також випадки, коли окремі об'єкти оцінки 
стають тимчасово зайвими, використовуються з іншою метою або не використовуються;

- прогнозується можливий вплив соціально-економічних та інших факторів на зміни в корисності 
об’єкта оцінки;

- оцінюються витрати на поліпшення об’єкта оцінки з урахуванням впливу цих витрат на 
збільшення його ринкової вартості.

6. Принцип попиту та пропонування відображає співвідношення пропонування та попиту на 
подібне майно. Відповідно до цього принципу під час проведення оцінки враховуються ринкові 
коливання цін на подібне майно та інші фактори, що можуть призвести до змін у співвідношенні 
пропонування та попиту на подібне майно.

7. Принцип заміщення передбачає врахування поведінки покупців на ринку, яка полягає у тому, 
що за придбання майна не сплачується сума, більша від мінімальної ціни майна такої ж корисності, яке 
продається на ринку.

8. Принцип очікування передбачає, що вартість об’єкта оцінки визначається розміром 
економічних вигод, які очікуються від володіння, користування, розпорядження ним.

9. Принцип внеску (граничної продуктивності) передбачає врахування впливу на вартість об’єкта 
оцінки таких факторів, як праця, управління, капітал та земля, що є пропорційним їх внеску у загальний 
дохід. Вплив окремого фактора вимірюється як частка вартості об'єкта оцінки або як частка вартості, на 
яку загальна вартість об'єкта оцінки зменшиться у разі його відсутності.

10. Принцип найбільш ефективного використання полягає в урахуванні залежності ринкової 
вартості об’єкта оцінки від його найбільш ефективного використання. Під найбільш ефективним 
використанням розуміється використання майна, в результаті якого вартість об’єкта оцінки є 
максимальною. При цьому розглядаються тільки ті варіанти використання майна, які є технічно 
можливими, дозволеними та економічно доцільними.

База оцінки та порядок визначення вартості

11. Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим 
видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна.

Вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а 
також нормативних вимог.

У разі коли у нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на проведення оцінки майна 
або ухвалі суду не зазначається вид вартості, який повинен бути визначений у результаті оцінки, 
визначається ринкова вартість.

12. Використання ринкової вартості як бази оцінки під час укладання договору на проведення 
оцінки майна можливе за умови відповідності угоди, у зв’язку з якою проводиться оцінка, змісту поняття 
ринкової вартості. При цьому умови такої угоди не повинні передбачати будь-які додаткові обмеження 
або вимоги, що впливають на майбутню економічну вигоду від використання покупцем об’єкта оцінки.

13. Для визначення ринкової вартості враховується найбільш ефективне використання об’єкта 
оцінки.

14. Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки можливе із застосуванням усіх методичних 
підходів у разі наявності необхідної інформації. 
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15. Методи проведення оцінки, що застосовуються під час визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки у разі використання порівняльного підходу, повинні ґрунтуватися на результатах аналізу цін 
продажу (пропонування) на подібне майно.

Витрати на відтворення (заміщення) повинні визначатися на дату оцінки з урахуванням ринкових 
цін.

Під час прогнозування грошового потоку та відповідної норми доходу повинен бути врахований 
вплив ринкових умов на функціонування (використання) об'єкта оцінки виходячи з принципу його 
найбільш ефективного використання.

16. Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується
на інформації про ціни продажу (пропонування) подібного майна, достовірність якої не викликає сумнівів 
в оцінювача. У разі відсутності або недостатності зазначеної інформації у звіті про оцінку майна 
зазначається, якою мірою це вплинуло на достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки.

За відсутності достовірної інформації про ціни продажу подібного майна ринкова вартість об’єкта 
оцінки може визначатися на основі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням 
відповідних поправок, які враховують тенденції зміни ціни продажу подібного майна порівняно з ціною їх 
пропонування.

За наявності істотного впливу зовнішніх факторів (соціально-економічних, політичних, 
екологічних тощо) на ринок подібного майна, що призводить до фактичної неможливості надання 
аргументованого та достовірного висновку про ринкову вартість, у звіті про оцінку майна даються 
додаткові роз’яснення та застереження. При цьому оцінювач має право надавати висновок про ринкову 
вартість об’єкта оцінки, що ґрунтується, зокрема, на інформації про попередній рівень цін на ринку 
подібного майна або на припущенні про відновлення стабільної ситуації на ринку.

17. У звіті про оцінку майна та у висновку про вартість об’єкта оцінки оцінювач відображає факт 
про включення або невключення до ринкової вартості суми податку на додану вартість. Оціночні 
процедури, пов’язані з визначенням ринкової вартості, здійснюються з урахуванням включення або 
невключення до неї суми податку на додану вартість.

Умова щодо визначення ринкової вартості з включенням суми податку на додану вартість 
зазначається у договорі на проведення оцінки майна.

18. Застосування неринкових видів вартості під час укладання договору на проведення оцінки 
майна можливе у разі невідповідності умов угоди, у зв’язку з якою проводиться оцінка, хоча б одній з 
умов, яка висувається для визначення ринкової вартості, крім випадків, зазначених в абзаці третьому 
пункту 11 цього Стандарту.

Вибір неринкового виду вартості обґрунтовується у звіті про оцінку майна.
19. До неринкових видів належать вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова вартість 

заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість, вартість ліквідації, інвестиційна 
вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста вартість реалізації, оціночна вартість та інші 
види, порядок визначення яких встановлюється окремими національними стандартами.

20. Неринкові види вартості як база оцінки визначаються за допомогою методів та оціночних 
процедур, які ґрунтуються на результатах аналізу корисності або призначення об’єкта оцінки, а також 
вивченні впливу умов використання або способу відчуження об’єкта оцінки.

21. Для визначення неринкових видів вартості як бази оцінки використовується інформація про 
подібне майно в частині, в якій вона відповідає вимогам, що висуваються до певного неринкового виду 
вартості. Неринкові види вартості переважно визначаються на основі інформації щодо угод, які 
укладалися з умовами та обмеженнями, подібними до мети, з якою проводиться оцінка.

22. Залишкова вартість заміщення (відтворення) як база оцінки визначається із застосуванням 
витратного підходу і використовується для проведення оцінки спеціалізованого майна, у тому числі для 
ведення бухгалтерського обліку з метою визначення його справедливої вартості згідно з положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. Якщо умови угод щодо спеціалізованого майна, для укладання 
яких проводиться оцінка, відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості, 
залишкова вартість заміщення (відтворення) може дорівнювати їх ринковій вартості.

23. Визначення вартості у використанні полягає у проведенні оцінки об’єкта оцінки без 
урахування принципу найбільш ефективного використання. Вартість у використанні визначається для 
об’єктів оцінки, щодо яких планується подальше використання специфічним запланованим або існуючим 
способом.

24. Вартість ліквідації розраховується як сума валових доходів, які очікується отримати від 
реалізації об’єкта оцінки як єдиного цілого або його складових частин виходячи з принципу найбільш 
ефективного використання за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з такою ліквідацією. У разі 
коли за результатами розрахунків вартість ліквідації становить від’ємну величину, її значення 
встановлюється у розмірі 1 гривні.
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25. Інвестиційна вартість об'єкта оцінки використовується з метою врахування умов угоди, у 
зв’язку з укладанням якої проводиться оцінка, в частині необхідності додаткового інвестування або 
виконання інших вимог, що потребує додаткових матеріальних витрат.

Інвестиційна вартість об’єкта оцінки у формі цілісного майнового комплексу, фінансових інтересів 
визначається переважно за допомогою дохідного підходу із застосуванням методу дисконтування 
грошових потоків, а об’єкта оцінки у матеріальній формі — шляхом комбінування кількох методичних 
підходів.

26. Під час визначення інвестиційної вартості у звіті про оцінку майна аналізуються умови 
продажу (інвестування) та їх відмінність від типових умов продажу подібного майна на ринку, вплив 
зазначених умов на формування його вартості, у тому числі виходячи з принципу найбільш ефективного 
використання.

Інформаційними джерелами, що дають змогу врахувати зазначені умови, можуть бути бізнес-
план, проектно-кошторисна документація та документи, які підтверджують виконання певних робіт, 
результати аналізу впливу додаткових умов інвестування у процесі продажу об’єкта оцінки тощо.

27. Спеціальна вартість об'єкта оцінки визначається на основі розрахунку його ринкової вартості 
з подальшим збільшенням її на суму надбавки, яка встановлюється з урахуванням особливого інтересу 
потенційного покупця або користувача. Сума надбавки повинна бути обґрунтована у звіті про оцінку 
майна окремо від ринкової вартості.

Спеціальна вартість не може застосовуватися під час оцінки об’єкта застави, визначення розміру 
відшкодування збитків та розміру прямих збитків.

28. У разі продажу майна у строк, який є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, 
переважно визначається його ліквідаційна вартість, якщо інше не передбачено законодавством. Для 
використання ліквідаційної вартості як бази оцінки необхідно проводити додаткове дослідження 
відповідності умов продажу об’єкта оцінки, для якого проводиться оцінка, типовим для ринку умовам 
продажу подібного майна. Визначення ліквідаційної вартості здійснюється на основі інформації щодо 
подібних угод з подібним майном.

Одним із способів визначення ліквідаційної вартості є застосування до визначеної ринкової 
вартості об’єкта оцінки знижувальних коефіцієнтів у порядку, встановленому законодавством, з метою 
стимулювання попиту потенційних покупців до придбання об’єкта оцінки.

29. Під час встановлення ліквідаційної вартості оцінювач повинен додатково визначити ринкову 
вартість об’єкта оцінки та зазначити у звіті про оцінку майна свої застереження щодо використання 
результатів такої оцінки.

30. Ринкова вартість та неринкові види вартості, які визначено для цілей продажу об’єктів оцінки, 
за вирахуванням витрат, що супроводжують продаж, у тому числі пов’язаних із сплатою податку на 
додану вартість, визнаються чистою вартістю реалізації.

31. Імовірний розмір страхової суми визначається на основі результатів аналізу умов договору 
страхування в цілому, для окремого страхового випадку, групи страхових випадків, а також врахування 
особливостей фізичного стану майна, його поточного використання, впливу зовнішніх факторів на 
формування ринкової вартості майна тощо.

Для визначення ймовірної страхової суми можуть використовуватися ринкова вартість або 
неринкові види вартості.

32. У разі виникнення необхідності у визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування 
оцінка застрахованого майна проводиться з урахуванням умов страхування та дотриманням принципів 
корисності і заміщення.

Для застрахованого майна, подібного до майна, що продається (купується) на ринку, оцінка 
розміру ймовірного страхового відшкодування проводиться виходячи з характеристики майна на дату 
заподіяння збитків до настання страхового випадку шляхом розрахунку прямих збитків.

У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта, ймовірний 
розмір страхового відшкодування оцінюється як відповідна частка оцінених прямих збитків, якщо інше не 
передбачено умовами страхування.

33. Оцінка майна з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку в порядку, 
встановленому законодавством про бухгалтерський облік, проводиться з урахуванням того, що:

- справедлива вартість активу дорівнює його ринковій вартості у разі можливості її визначення у 
порядку, встановленому цим та іншими національними стандартами;

- справедлива вартість активу, який може бути віднесено до спеціалізованого майна, майна 
спеціального призначення або спеціальної конструкції, дорівнює його залишковій вартості 
заміщення (відтворення);
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- ліквідаційна вартість активу згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
дорівнює його вартості ліквідації згідно з цим Стандартом;

- надлишкові активи оцінюються з урахуванням принципу їх найбільш ефективного 
використання із застосуванням такої бази оцінки, як ринкова вартість або вартість ліквідації, з 
дотриманням відповідних умов, що висуваються до їх визначення.

Результати проведення оцінки активів для цілей бухгалтерського обліку вважаються їх 
переоціненою вартістю.

34. Об’єкт оцінки у разі його застави оцінюється за ринковою вартістю без включення до неї суми 
податку на додану вартість.

Методичні підходи до оцінки майна та їх 
основні засади

35. Оцінка майна проводиться із застосуванням методичних підходів, методів оцінки, які є 
складовими частинами методичних підходів або є результатом комбінування кількох методичних 
підходів, а також оціночних процедур.

36. Оцінювач застосовує, як правило, кілька методичних підходів, що найбільш повно 
відповідають визначеним меті оцінки, виду вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для 
її проведення.

37. З метою обґрунтування остаточного висновку про вартість об'єкта оцінки результати оцінки, 
отримані із застосуванням різних методичних підходів, зіставляються шляхом аналізу впливу принципів 
оцінки, які є визначальними для мети, з якою проводиться оцінка, а також інформаційних джерел на 
достовірність результатів оцінки.

Неможливість або недоцільність застосування певного методичного підходу, пов’язана з повною 
відсутністю чи недостовірністю необхідних для цього вихідних даних про об’єкт оцінки та іншої 
інформації, окремо обґрунтовується у звіті про оцінку майна. Національними стандартами можуть 
передбачатися також інші випадки обмежень щодо застосування певних методичних підходів для 
визначення ринкової вартості та неринкових видів вартості об'єктів оцінки.

Застереження та обмеження щодо використання результатів оцінки об'єкта оцінки зазначаються 
у звіті про оцінку майна.

38. Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи:
- витратний (майновий — для оцінки об’єктів у формі цілісного майнового комплексу та у формі 

фінансових інтересів);
- дохідний;
- порівняльний.
39. Витратний підхід ґрунтується на врахуванні принципів корисності і заміщення.
40. Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або 

заміщення об'єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму зносу (знецінення).
Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення та метод заміщення.
Метод прямого відтворення полягає у визначенні вартості відтворення з подальшим 

вирахуванням суми зносу (знецінення).
Метод заміщення полягає у визначенні вартості заміщення з подальшим вирахуванням суми 

зносу (знецінення).
За допомогою методів прямого відтворення та заміщення визначається залишкова вартість 

заміщення (відтворення).
Особливості застосування майнового підходу встановлюються відповідними національними 

стандартами щодо оцінки об’єктів у формі цілісних майнових комплексів та у формі фінансових 
інтересів.

41. Під час застосування методу прямого відтворення або методу заміщення використовуються 
вихідні дані про об'єкт оцінки, інформація про відтворення або заміщення об'єкта оцінки чи подібного 
майна в сучасних цінах або середньостатистичні показники, які узагальнюють умови його відтворення 
або заміщення в сучасних цінах.

42. Дохідний підхід базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та 
очікування, відповідно до яких вартість об’єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних 
доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого 
перепродажу.
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Основними методами дохідного підходу є пряма капіталізація доходу та непряма капіталізація 
доходу (дисконтування грошового потоку). Вибір методів оцінки при цьому залежить від наявності 
інформації щодо очікуваних (прогнозованих) доходів від використання об'єкта оцінки, стабільності їх 
отримання, мети оцінки, а також виду вартості, що підлягає визначенню.

За допомогою дохідного підходу визначається ринкова вартість та інвестиційна вартість, а також 
інші види вартості, які ґрунтуються на принципі корисності, зокрема ліквідаційна вартість, вартість 
ліквідації тощо.

43. Інформаційними джерелами для застосування дохідного підходу є відомості про фактичні та 
(або) очікувані доходи та витрати об’єкта оцінки або подібного майна. Оцінювач прогнозує та 
обґрунтовує обсяги доходів та витрат від сучасного використання об’єкта оцінки, якщо воно є найбільш 
ефективним, або від можливого найбільш ефективного використання, якщо воно відрізняється від 
існуючого використання.

44. Метод прямої капіталізації доходу застосовується у разі, коли прогнозується постійний за 
величиною та рівний у проміжках періоду прогнозування чистий операційний дохід, отримання якого не 
обмежується у часі. Капіталізація чистого операційного доходу здійснюється шляхом ділення його на 
ставку капіталізації.

Метод непрямої капіталізації доходу (дисконтування грошових потоків) застосовується у разі, 
коли прогнозовані грошові потоки від використання об'єкта оцінки є неоднаковими за величиною, 
непостійними протягом визначеного періоду прогнозування або якщо отримання їх обмежується у часі. 
Прогнозовані грошові потоки, у тому числі вартість реверсії, підлягають дисконтуванню із застосуванням 
ставки дисконту для отримання їх поточної вартості.

45. Ставка капіталізації та ставка дисконту визначаються шляхом аналізу інформації про доходи 
від використання подібного майна та його ринкові ціни або шляхом порівняльного аналізу дохідності 
інвестування в альтернативні об’єкти (депозити, цінні папери, майно тощо).

46. Для оцінки об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок під забудовою, їх 
поліпшень, окремих складових цілісного майнового комплексу може застосовуватися метод залишку. 
Цей метод грунтується на врахуванні принципу внеску (граничної продуктивності) і є результатом 
комбінування витратного та дохідного підходів.

47. Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та попиту і 
пропонування. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін продажу та пропонування подібного майна з 
відповідним коригуванням відмінностей між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки.

48. Для визначення ринкової вартості об'єкта оцінки у матеріальній формі із застосуванням 
порівняльного підходу інформація про подібне майно повинна відповідати таким критеріям:

умови угод купівлі-продажу або умови пропонування щодо укладення таких угод не 
відрізняються від умов, які відповідають вимогам, що висуваються для визначення ринкової вартості;

продаж подібного майна відбувся з дотриманням типових умов оплати;
умови на ринку подібного майна, що визначали формування цін продажу або пропонування, на 

дату оцінки істотно не змінилися або зміни, які відбулися, можуть бути враховані.
49. Основними елементами порівняння є характеристики подібного майна за місцем його 

розташування, фізичними та функціональними ознаками, умовами продажу тощо. Коригування вартості 
подібного майна здійснюється шляхом додавання або вирахування грошової суми із застосуванням 
коефіцієнта (відсотка) до ціни продажу (пропонування) зазначеного майна або шляхом їх комбінування.

Загальні вимоги до проведення незалежної 
оцінки майна

50. Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснюється:
- ознайомлення з об’єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої 

проводиться оцінка;
- визначення бази оцінки;
- подання замовнику пропозицій стосовно істотних умов договору на проведення оцінки.
51. Незалежна оцінка майна проводиться у такій послідовності:
- укладення договору на проведення оцінки;
- ознайомлення з об'єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, 

необхідної для проведення оцінки;
- ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та 

застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її 
результатів;
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- вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно 
відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх 
застосування;

- узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
- складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об'єкта оцінки на дату оцінки;
- доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об'єкта оцінки на нову дату (у разі 

потреби).
52. Оцінювач самостійно здійснює пошук інформаційних джерел (за винятком документів, 

надання яких повинен забезпечити замовник оцінки згідно з договором), їх аналіз та виклад 
обґрунтованих висновків. При цьому оцінювач повинен проаналізувати всі інформаційні джерела, 
пов'язані з об'єктом оцінки, тенденції на ринку подібного майна, інформацію про угоди щодо подібного 
майна, які використовуються у разі застосування порівняльного підходу, та іншу істотну інформацію. У 
разі неповноти зазначеної інформації або відсутності її взагалі у звіті про оцінку майна зазначається 
негативний вплив цього факту на результати оцінки.

53. Залежно від обраних методичних підходів та методів оцінки оцінювач повинен:
- зібрати та проаналізувати всі істотні відомості про об'єкт оцінки, зокрема вихідні дані про його 

правовий статус, відомості про склад, технічні та інші характеристики, інформацію про стан 
ринку стосовно об'єкта оцінки та подібного майна, відомості про економічні характеристики 
об’єкта оцінки (прогнозовані та фактичні доходи і витрати від використання об'єкта оцінки, у 
тому числі від його найбільш ефективного використання та існуючого використання);

- проаналізувати існуючий стан використання об'єкта оцінки та визначити умови його найбільш 
ефективного використання;

- зібрати необхідну інформацію для обґрунтування ставки капіталізації та (або) ставки 
дисконту;

- визначити правові обмеження щодо об’єкта оцінки та врахувати їх вплив на вартість об'єкта 
оцінки;

- обґрунтувати застосування методичних підходів, методів та оціночних процедур, у разі 
потреби — застосування спеціальних методів оцінки та оціночних процедур (комбінування 
кількох методичних підходів або методів).

54. Зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація повинні відображатися у звіті про оцінку 
майна з посиланням на джерело їх отримання та у додатках до нього із забезпеченням режиму 
конфіденційності згідно з умовами договору на проведення оцінки майна та з дотриманням вимог 
законодавства.

55. Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за недостовірну чи 
необ’єктивну оцінку майна згідно із законодавством.

Особи, що надають недостовірні вихідні дані, використання яких під час оцінки призвело до 
надання необ’єктивного висновку про вартість майна, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки
висновку про вартість майна

56. Звіт про оцінку майна може складатися у повній чи у стислій формі.
Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:
- опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;
- дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби — строк дії звіту та висновку 

про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
- мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;
- перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
- перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
- виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;
- опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення 

оцінки;
- висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта 

оцінки;
- виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також 

відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;
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- письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, 
особистий огляд об'єкта оцінки (у разі неможливості особистого огляду — відповідні 
пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки), 
дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з 
оцінки майна під час її проведення, інші заяви, що є важливими для підтвердження 
достовірності та об'єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;

- висновок про вартість майна;
- додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби — інші інформаційні джерела, 

які роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.
57. Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі доопрацювання 

(актуалізації) оцінки об’єкта оцінки на нову дату оцінки, а також в інших випадках, визначених 
відповідними національними стандартами.

У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні зазначатися етапи проведення 
незалежної оцінки майна, здійснені оціночні процедури, міститися висновок про вартість, а також зібрані 
оцінювачем вихідні дані та інша інформація.

У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі з метою доопрацювання (актуалізації) 
оцінки на нову дату, повинні зазначатися:

- дата оцінки та дата завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії звіту та висновку 
про вартість майна відповідно до вимог законодавства;

- мета проведення оцінки та перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
- перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
- додаткові відомості про зібрані і використані під час доопрацювання (актуалізації) оцінки 

вихідні дані та інша інформація про об’єкт оцінки, які можуть вплинути на достовірність та 
об’єктивність оцінки майна, проведеної на нову дату;

- висновки про існуюче та найбільш ефективне використання об'єкта оцінки, їх зміну порівняно з 
попередньою датою оцінки;

- зміст використаних методичних підходів, методів та оціночних процедур, у разі потреби - з 
наведенням необхідних розрахунків, а також змісту відповідних застережень і припущень;

- висновок про вартість майна;
- додатки з вихідними даними та іншою інформацією, що були використані в процесі 

проведення оцінки.
Відповідними національними стандартами можуть передбачатися додаткові вимоги до змісту 

звіту про оцінку майна у стислій формі. 
Не дозволяється складення у стислій формі звіту про оцінку майна у разі проведення незалежної 

оцінки цілісних майнових комплексів, часток (паїв, акцій) або повторного доопрацювання (актуалізації) 
оцінки майна. Відповідними національними стандартами можуть визначатися інші випадки, коли 
складення звіту про оцінку майна у стислій формі забороняється.

58. Доопрацювання (актуалізація) оцінки майна може здійснюватися у разі закінчення строку дії 
звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна, встановленого законодавством, або на вимогу 
замовника оцінки, коли істотних змін в умовах функціонування та фізичному стані об'єкта оцінки, а також 
стані ринку подібного майна від дати оцінки до дати оцінки, на яку передбачається здійснення 
доопрацювання (актуалізація), не відбулося.

Доопрацювання (актуалізацію) оцінки майна та з цією метою складення у стислій формі звіту про 
оцінку майна здійснює оцінювач та суб'єкт оціночної діяльності, які складали у повній формі звіт про 
оцінку цього майна. У цьому разі попередній звіт про оцінку майна, складений у повній формі, 
розглядається як невід'ємна частина звіту про оцінку майна у стислій формі.

З метою доопрацювання (актуалізації) оцінки із замовником укладається новий договір на 
виконання робіт з доопрацювання (актуалізації) оцінки майна, якщо можливість її проведення не була 
передбачена у договорі на проведення оцінки майна.

59. Звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, 
і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання. 
Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, 
разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта 
господарювання не менше ніж п’ять років, якщо інше не встановлено договором на проведення оцінки 
майна.

60. Висновок про вартість майна повинен містити відомості про:
- замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна;
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- назву об’єкта оцінки та його коротку характеристику;
- мету і дату оцінки;
- вид вартості, що визначався;
- використані методичні підходи;
- величину вартості, отриману в результаті оцінки.
У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої припущення та застереження 

щодо використання результатів оцінки.
Висновок підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо проводив оцінку майна, і 

скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання. 
Законодавством можуть бути встановлені додаткові вимоги до оформлення висновку про вартість 
об'єкта оцінки.

61. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш як у двох примірниках, один з 
яких зберігається в оцінювача, а інші видаються замовнику після реєстрації в книзі обліку виданих 
документів.

Загальні вимоги до рецензування звіту 
про оцінку майна

62. Рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на вимогу особи, яка використовує оцінку 
майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки 
майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та осіб, які заінтересовані у 
неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб’єкта оціночної 
діяльності. Підставою для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до Закону 
України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” мають право 
здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (далі — рецензенти).

63. Рецензування полягає у неупередженому об’єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не 
має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки, відповідно до 
напряму та спеціалізації його кваліфікаційного свідоцтва. 

64. За результатами своєї роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює 
підписом. Рецензія не повинна містити власного висновку про вартість об’єкта оцінки. Будь-які судження 
про вартість об’єкта оцінки, виражені у грошовій формі, можуть відображатися рецензентом виключно у 
формі звіту про оцінку майна, складеному у повній формі відповідно до вимог національних стандартів.

Якщо у письмовому запиті про необхідність рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки 
майна) встановлюється вимога щодо надання висновку про вартість об’єкта оцінки, така вимога 
задовольняється шляхом проведення оцінки майна. У разі рецензування звіту про оцінку майна 
оцінювачем, який працює в органі державної влади або органі місцевого самоврядування — суб’єктах 
оціночної діяльності, вимога щодо надання висновку про вартість майна задовольняється шляхом 
організаційного забезпечення проведення незалежної оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності —
суб’єктом господарювання. У такому разі особи, що вимагають проведення незалежної оцінки майна в 
процесі рецензування, забезпечують укладення договору на проведення оцінки майна в порядку, 
визначеному законодавством.

65. У рецензії повинні зазначатися:
- підстави проведення рецензування;
- повна назва звіту про оцінку майна, що був об’єктом рецензування, відомості про його 

виконавців, їх кваліфікацію та висновок про можливість проведення зазначеними особами 
оцінки майна відповідно до правових вимог провадження професійної оціночної діяльності;

- строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;
- висновок про обґрунтованість вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-

правових актів з оцінки майна;
- висновок про зібрані виконавцем звіту про оцінку майна вихідні дані та іншу інформацію (їх 

повнота, достатність для проведення оцінки майна та розкриття у звіті);
- висновок про відповідність і правильність застосування під час проведення оцінки методичних 

підходів, методів та оціночних процедур з урахуванням мети і бази оцінки, обґрунтованість 
використаних припущень;

- загальний висновок про достовірність оцінки майна.
66. Рецензія може містити перелік аргументованих рецензентом зауважень до звіту про оцінку 

майна, у тому числі застереження про можливість впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна.
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У процесі рецензування рецензент не повинен брати до уваги будь-яку додаткову інформацію 
про об’єкт оцінки або подібне майно, що виникла після дати складення звіту про оцінку майна та 
висновку про вартість майна до дати підписання рецензії.

67. Рецензія повинна містити висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових 
актів з оцінки майна та про можливість його використання з відповідною метою, у тому числі про 
достовірність оцінки майна. Звіт класифікується за такими ознаками:

- звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
- звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні 

недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;
- звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має 

значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, 
визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків;

- звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) 
непрофесійним і не може бути використаний.

2.3. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПРОЕКТ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України 

від ____________2005 р. N _____

Загальні питання

1. Ця Методика застосовуються з метою проведення оцінки об'єктів права інтелектуальної 
власності, які є об'єктами права державної та комунальної власності або які створені за державні кошти, 
для визначення їх справедливої вартості під час проведення інвентаризації та постановки на 
бухгалтерський облік. При цьому оцінюються майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, які 
можуть відчужуватись (передаватись) відповідно до цивільно-правових угод і до яких, зокрема, 
належать: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти 
(забороняти) використання об'єкта права інтелектуальної у той чи інший спосіб.

2. Майнові права інтелектуальної власності, які належать кільком особам спільно, оцінюються з 
урахуванням умов договору між ними. У разі відсутності такого договору майнові права оцінюються як 
рівні частки власності. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт оцінки, створений у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, трудового договору (контракту) чи дорученням роботодавця, 
оцінюються відповідно до умов договору між автором та роботодавцем або законодавства. Оцінка 
особистих немайнових прав інтелектуальної власності не є предметом регулювання цієї Методики. 

3. Відповідно до цієї Методики оцінюються об'єкти права інтелектуальної власності - майно 
суб'єктів права державної власності: державного унітарного підприємства, державного комерційного 
підприємства, казенного підприємства, об'єднання державних підприємств усіх організаційно-правових 
форм, державної установи, організації, закладу; майно комунальних підприємств; майно орендних 
підприємств; майно підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Національної 
та галузевих академій наук (далі - підприємство), відображені та не відображені в бухгалтерському 
обліку підприємства. Ця Методика може застосовуватись для оцінки об'єктів права інтелектуальної 
власності - майна суб'єктів права приватної, комунальної власності з метою визначення справедливої 
вартості об'єктів оцінки для відображення в бухгалтерському обліку.

4. Поняття, які використовуються у цій Методиці, вживаються у значенні, наведеному у 
національних стандартах оцінки майна, положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та інших 
нормативно-правових актах. 

5. До об'єктів права інтелектуальної власності (далі - об'єкти оцінки), які підлягають 
інвентаризації та оцінці, зокрема, належать: 

- об'єкти авторського права (літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції 
даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є 
результатом інтелектуальної діяльності, та інші твори); 

- об'єкти суміжних прав (виконання; фонограми; відеограми; передачі (програми) організацій 
мовлення); 
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- наукові відкриття; 

- винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

- компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

- раціоналізаторські пропозиції; 

- сорти рослин, породи тварин; 

- комерційні (фірмові) найменування; 

- торговельні марки (знаки для товарів і послуг); 

- географічні зазначення; 

- комерційні таємниці. 
Результати завершених науково-дослідних, пошукових, дослідно-конструкторських, дослідно-

технологічних робіт, комплекти конструкторської і технологічної документації тощо розглядаються як 
об'єкти авторського права.

Підготовчий етап до проведення оцінки

6. На підготовчому етапі проводиться інвентаризація об'єктів оцінки у загальному порядку, 
встановленому законодавством, з урахуванням таких особливостей: 

1) утворення підприємством на підставі відповідного наказу суб'єкта оціночної діяльності -
органу, до сфери управління якого відноситься підприємство, комісії з інвентаризації та оцінки об'єктів 
права інтелектуальної власності (далі - комісія). Головою комісії призначається керівник підприємства. У 
разі потреби до роботи комісії можуть залучатися компетентні фахівці підприємств, установ, організацій, 
які входять до сфери управління органу, а також фахівці закладів, що входять до державної системи 
правової охорони інтелектуальної власності, відповідно до їх спеціалізації за їх згодою. 

Інвентаризація проводиться за станом на визначену органом, до сфери управління якого 
відноситься підприємство, дату інвентаризації. Дата інвентаризації є останнє число місяця, який передує 
місяцю, в якому проводиться інвентаризації. Дата інвентаризації збігається з датою оцінки і визначається 
наказом керівника підприємства;

2) проведення комісією інвентаризації об'єктів оцінки, під час якої перевіряється фактична 
наявність об'єктів оцінки, які відповідно до даних бухгалтерського обліку використовуються у 
господарській діяльності підприємства або зберігаються на підприємстві, та виявляються об'єкти оцінки, 
які не відображені в бухгалтерському обліку. Під час інвентаризації проводиться обстеження та 
ідентифікація об'єктів оцінки. За результатами інвентаризації окремо складаються інвентаризаційні 
описи для об'єктів оцінки, відображених та не відображених у бухгалтерському обліку.

Під час проведення інвентаризації винаходи (корисні моделі), на які видані авторські свідоцтва 
СРСР, ураховуються у тому випадку, коли не закінчився 20-річний строк дії зазначеного свідоцтва від 
дати подання заявки на винахід, корисну модель.

Проведення інвентаризації та оцінки секретних об'єктів права інтелектуальної власності 
проводиться з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

При обстеженні об'єктів оцінки комісія перевіряє наявність відповідних матеріальних носіїв, 
якими можуть бути письмовий та (або) образотворчий опис з формулою, креслення, схема, зразок, 
дискета, аудіо- відеокасета та інше, договори, які стосуються права суб'єкта на об'єкт оцінки, інші 
документи.

При проведенні ідентифікації об'єктів оцінки комісія перевіряє наявність та чинність дії 
документів, що засвідчують правомірне набуття права авторства, права власності, права на 
використання об'єкта оцінки, а саме:

- патентів (деклараційний патент) - для винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 
сортів рослин, порід тварин;

- свідоцтв - для комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і 
послуг), об'єктів авторського права, компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

- дипломів - для наукових відкриттів; 

- ліцензій (ліцензійних договорів; авторських договорів);

- договорів про передачу права власності на об'єкт права інтелектуальної власності; 
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- виписок з державних реєстрів, які підтверджують права на об'єкт оцінки; 

- актів приймання-передачі прав на об'єкт оцінки; 

- рішення органів державної, судової влади, прийняті стосовно об'єктів оцінки під час їх 
застави, реорганізації, банкрутства підприємства тощо;

- інші документи;
3) складання комісією за результатами інвентаризації протоколу засідання комісії і затвердження 

його керівником підприємства.
Інвентаризаційні описи, звіряльні відомості та інші матеріали інвентаризації складаються за 

встановленою формою відповідно до вимог бухгалтерського обліку та фінансової звітності і є 
невід'ємною частиною протоколу засідання інвентаризаційної комісії.

Методи та порядок проведення оцінки

7. Відповідно до цієї Методики визначається оціночна вартість об'єкта оцінки шляхом 
проведення стандартизованої оцінки. Стандартизована оцінка об'єктів права інтелектуальної власності 
проводиться комісією за станом на дату оцінки на підставі затвердженого протоколу. Дата оцінки 
призначається наказом керівника підприємства. 

8. Ураховуючи мету оцінки (постановка на бухгалтерський облік), вимоги положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності щодо балансової вартості об'єктів права інтелектуальної вартості, що відображається в 
регістрах бухгалтерського обліку підприємства, стандартизована оцінка об'єктів права інтелектуальної 
власності грунтується на застосуванні витратного підходу.

9. В основі витратного підходу лежить процедура визначення вартості витрат, необхідних для 
відтворення або заміщення об'єкта оцінки, з урахуванням його зносу.

Застосування витратного підходу передбачає наявність інформації про витрати, понесені 
підприємством на створення або придбання об'єкта оцінки (його первісна вартість), витрати на створення 
(придбання) подібних об'єктів. 

10. Під час оцінки застосовуються такі методи:

- метод прямого відтворення;

- метод заміщення.
11. За методом прямого відтворення залишкова вартість відтворення (оціночна вартість) -

поточна вартість витрат, пов'язаних безпосередньо зі створенням (розробкою) або придбанням у 
сучасних умовах об'єкта оцінки, з урахуванням його зносу, визначається за формулою:

ЗB KBB  ,        (1)
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де: B - вартість прав на об'єкт оцінки, грн.;

BB - загальна вартість приведених до дати оцінки витрат на створення (розробку) або 
придбання об'єкта оцінки, здійснених підприємством у різні періоди t ;

ЗK - - коефіцієнт зносу об'єкта оцінки, що визначається на дату оцінки за формулою (7);

tB - сума витрат на створення (розробку) об'єкта оцінки в t-тому періоді, яка визначається 
за формулою:

ktmtptt BBBB  , (3)

де: ptB - витрати на розробку об'єкта оцінки, грн.;

mtB - витрати на маркетингові дослідження стосовно об'єкта оцінки, грн.;

ktB - витрати на доведення об'єкта оцінки до стану, придатного для промислового та 
комерційного використання, у тому числі витрати, пов'язані з реєстрацією, 
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отриманням та підтриманням чинності підтверджуючого документу (патенту, 
свідоцтва, диплому тощо), грн.

У випадку визначення вартості відтворення об'єкта оцінки, що був придбаний підприємством, 
сума витрат на придбання об'єкта оцінки в t-тому періоді, визначається за формулою:

ktmtpt BBBB  ,        (4)

де: pB - витрати на придбання об'єкта оцінки в t-тому періоді, зазначена в   
підтверджувальному документі: договорі, платіжному документі тощо, грн.

У свою чергу:

КТДНДРpt ВBB  ,        (5)

де: НДРВ - фактичні витрати на проведення науково-дослідних робіт (далі - НДР), що 
включають у себе витрати: на пошукові роботи, на проведення теоретичних 
досліджень, на проведення експериментів, на проведення випробувань, на 
складання та затвердження звітів та інші;

КТДВ - фактичні витрати на розробку конструкторсько-технічної документації (далі -
КТД), технологічної та/або проектної документації (далі - ТД), а саме: на 
виконання ескізного, технічного, робочого проектів, розрахунків, на проведення 
випробувань, авторського нагляду, на дизайн. 

У разі коли певні роботи, зазначені в абзаці сьомому пункту 13 не проводились підприємством, 
до розрахунку включаються тільки ті витрати, які були понесені підприємством фактично і підтверджені 
документально; 

tI - коефіцієнт приведення витрат, пов'язаних зі створенням (розробкою) або придбанням 
об'єкта оцінки в період t ; при цьому періодом визнається календарний місяць. Коефіцієнт дорівнює 
сукупному індексу інфляції за період з місяця, в якому були здійснені витрати на створення (розробку) 
або придбання об'єкта оцінки, до місяця, на останнє число якого призначена дата оцінки, включно і 
визначається за формулою:

tntt III  ...1 , (6)

де: 1tI - індекс інфляції за перший місяць 1t періоду;

tnI - індекс інфляції за останній місяць tn періоду.

12. Коефіцієнт зносу об'єкта оцінки Кз визначається на дату оцінки за формулою:

)/(1 нфЗ TTK  ,       (7)

де: нТ - строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на об'єкта оцінки, 
встановлений законодавством, місяці; Значення показника для різних видів об'єктів 
приведені в додатку 1 до цієї Методики. У разі продовження відповідно до 
законодавства зазначеного строку нТ збільшується на строк такого продовження; 

фТ - фактичний строк використання об'єкта оцінки з початку виникнення майнових прав 
інтелектуальної власності на об'єкт оцінки, встановленого законодавством, до дати 
оцінки, місяці. Початок виникнення майнових прав інтелектуальної власності для 
об'єктів, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації, набувається з дати 
подання заяви на реєстрацію; для об'єктів, які визнаються об'єктами права 
інтелектуальної власності без виконання будь-яких формальностей, - з дати їх 
створення (вироблення) або здійснення (виконання).

13. За наявності інформації про вартість витрат на створення (придбання) подібних об'єктів 
застосовується метод заміщення, за результатами якого визначається залишкова вартість заміщення 
(оціночна вартість). Вартість заміщення визначається за формулами, які використовуються для 
визначення залишкової вартості відтворення. При цьому під час розрахунку замість витрат на створення 
(розробку) або придбання об'єкта оцінки використовується інформація про витрати на створення 
(придбання) об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який за своїми споживчими, функціональними 
характеристиками може бути його рівноцінною заміною. 
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Оцінка виявлених під час інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності, які не 
відображені в даних бухгалтерського обліку підприємства і дані про витрати на створення або придбання 
яких підприємством відсутні, проводиться переважно методом заміщення.

14. Усі розрахунки з визначення оціночної вартості об'єктів оцінки виконуються пооб'єктно і 
оформляються Розрахунком оціночної вартості, форма якого приведена в додатку 2 до цієї Методики. 
Розрахунок оціночної вартості складається по кожному об'єкту оцінки окремо і підписується всіма 
членами комісії. 

Оформлення результатів оцінки

15. За результатами оцінки складається акт оцінки об'єктів права інтелектуальної власності, 
форма якого наведена в додатку 3 до цієї Методики. Акт оцінки підписується членами комісії з оцінки і 
подається на затвердження керівнику органу, до сфери управління якого відноситься підприємство. До 
акта оцінки додаються Розрахунки оціночної вартості, копії усіх вихідних даних, протокол засідання 
комісії щодо результатів інвентаризації, документально оформлена інша інформація, яка 
використовувалась під час проведення оцінки. Акт оцінки затверджується керівником органу, до сфери 
управління якого відноситься підприємство, на підставі відповідної рецензії на акт оцінки.

16. У разі потреби з метою визначення справедливої вартості об'єктів права інтелектуальної 
власності для відображення в бухгалтерському обліку підприємства може проводитись незалежна 
оцінка. Таку оцінку проводять суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання відповідно до 
національних стандартів оцінки в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна та оціночну 
діяльність. Замовником такої оцінки виступає підприємство. Після складання суб'єктом оціночної 
діяльності звіту про оцінку та висновку про вартість об'єктів оцінки і проведення рецензування звіт про 
оцінку подається на затвердження органу, до сфери управління якого відноситься підприємство. 
Висновок про вартість затверджується керівником органу на підставі відповідної рецензії на звіт про 
оцінку. 

17. Затверджений акт оцінки складається не менш ніж у двох примірниках. Один примірник 
залишається в органі, до сфери управління якого відноситься підприємство, другий передається 
підприємству. 

Звіт про оцінку з затвердженим висновком про вартість складається не менш як у трьох 
примірниках, один з яких зберігається в органі, до сфери управління якого відноситься підприємство, 
другий - у суб'єкта оціночної діяльності, який проводив оцінку, третій - на підприємстві.

18. На підставі затверджених акта оцінки або звіту про оцінку підприємство забезпечує 
відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації та оцінки об'єктів права 
інтелектуальної власності за станом на дату інвентаризації (оцінки) у тому звітному періоді (місяці, 
кварталі, році), в якому був затверджений акт оцінки або висновок про вартість. 

19. Про результати проведення інвентаризації та оцінки об'єктів права інтелектуальної власності 
підприємство звітує за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України. 

Додаток 1 
до Методики визначення 
вартості обєктів права 
інтелектуальної 
власності 

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на обєкти оцінки ( нТ )

№
п/п Назва об’єкта права інтелектуальної власногсті Значення ( нТ ), 

років
1 Об’єкти авторського права (літературні та художні твори) *
2 Комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин результатом інтелектуальної діяльності, та 
інші твори

**

3 Об’єкти суміжних прав (виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) 
організацій мовлення)

50

4 Патент на винахід 20
5 Деклараційний патент на винахід 6
6 Деклараційний патент на корисну модель 10
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7 Патент (деклараційний патент) на секретний винахід Строк 
засекречування

8 Деклараційний патент на секретну корисну модель Строк 
засекречування

9 Патент на промисловий зразок 10
10 Свідоцтво про реєстрацію топографії інтегральних мікросхем 10
11 Патент для сортів деревних та чагарникових культур та винограду 35
12 Патент лдля всіх інших сортів (крім деревних та чагарникових культур та 

винограду)
30

13 Свідоцтва на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) 10
14 Наукові відкриття **
15 Комерційні (фірмові) найменування **
16 Раціоналізаторські пропозиції **
17 Свідоцтво, що засвідчує право на використання кваліфікованого зазначення 

походження товару
10

18 Комерційні таємниці **

Примітки: * - відповідно до вимог статті 28 Закону України “Про авторське право і суміжні 
права”.

** - визначається комісією за формулою офн ТТТ  , де оТ - очікуваний строк 
використання об’єкта права інтелектуальної власності, але не більше терміну, встановленого пунктом 25 
П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”



Додаток 2 
до Методики визначення вартості 
обєктів права інтелектуальної 
власності 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
(посада керівника підприємства)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“____”______________________ 200__ р.

Розрахунок №___________ від _____________
оціночної вартості обєктів права інтелектуальної власності

Витрати

№
п/п

Інвентарний 
номер*

Найменування 
об’єкта права 

інтелектуальної 
власності

Рік і місяць 
виникнення 
майнового 

права 
інтелектуальної 

власності

вид
вартість 

tB ,
грн.

Коефіцієнт 
приведення 

витрат 

tI

Вартість 
відтворення 
(заміщення) 

BB

Фактичний 
строк

використання 
об’єкта 

фТ
, 

місяців

Строк чинності 
майнових прав 
інтелектуальної 

власності на 
об’єкт оцінки, 
встановлений 

законодавством 

нТ

Коефіцієн
т зносу 
об’єкта 
оцінки 

ЗK

Оціночна 
вартість

(залишкова 
вартість 

відтворенн
я 

(заміщення
)

B ,
грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* У випадку відсутності на момент складання Розрахунку щодо інвентарного номеру виявленого об’єкта права інтелектуальної власності інвентарний 

номер не зазначається

Голова комісії ______________________________ ____________________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Члени комісії ______________________________ ____________________________________
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(підпис) (розшифрування підпису)



Додаток 3 
до Методики визначення вартості 
обєктів права інтелектуальної 
власності 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
(посада керівника органу, до сфери управління якого

належить державне майно)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“____”______________________ 200__ р.

АКТ
оціночної об’єктів права інтелектуальної власності

(код згідно з ЄДРПОУ)

Юридична адреса:

Комісія, утворена згідно з наказом ____________________________________________________________
(посада керівника підприємства, що утворив комісію)

від “____”_______________200__ р. № ____,
провела інвентаризацію (протокол від “____”_______________200__ р. № ____) і оцінку обєктів права
інтелектуальної власності з метою постановки їх на бухгалтерський облік.
На підставі проведення оцінки (Розрахунки додаються) комісія зазначає, що станом на 
________________

(дата оцінки)

оціночна вартість відображених та не відображених у бухгалтерському обліку обєктів права 
інтелектуальної власності становить:

№
п/п

Інвентарний 
номер

Найменування об’єкта права 
інтелектуальної власності

Реквізити Розрахунку оціночної 
вартості обєктів права 

інтелектуальної власності

Оціночна 
вартість 

об’єкта, грн.
1 2 3 4 5

Загальна вартість __________________________________________________________________________
(сума прописом)

Голова комісії __________________________ _________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

Члени комісії __________________________ _________________________
(підпис) (розшифрування підпису)
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2.4. МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАЙНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2003 р. № 1891

Загальні питання

1. Ця Методика застосовується для проведення оцінки майна у таких випадках:
 приватизації (корпоратизації);
 створення підприємств (господарських товариств) на базі державного та комунального майна, 

а також майна господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у 
статутному фонді та у разі відчуження такого майна у випадках, встановлених 
законодавством, крім випадків відчуження майна згідно із Законом України "Про правовий 
режим майна у Збройних Силах України" (1075-14);

 визначення вартості внесків учасників (засновників) господарських товариств у разі, коли до 
статутних фондів зазначених товариств вноситься державне (комунальне) майно, майно 
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) у статутному 
фонді;

 визначення вартості цілісних майнових комплексів господарських товариств, до статутних 
фондів яких вноситься державне (комунальне) майно;

 виділення або визначення часток майна у спільному майні, в якому є державна (комунальна) 
частка;

 застави державного та комунального майна, а також майна господарських товариств з 
державною часткою (часткою комунального майна) у статутному фонді;

 повернення об'єктів приватизації у державну власність, у тому числі за рішенням суду.
Відповідно до цієї Методики проводиться оцінка об'єктів у матеріальній формі (крім земельних 

ділянок), об'єктів у нематеріальній формі та цілісних майнових комплексів.
2. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:
незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності -

суб'єктом господарювання за договором із замовником;
стандартизована оцінка - оцінка, що здійснюється самостійно державними органами 

приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної 
методології та стандартного набору вихідних даних;

початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими 
законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців;

переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи відображаються в передавальному 
балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на 
засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених цією Методикою;

дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація майна підприємства. Дата 
інвентаризації у випадках приватизації (корпоратизації) збігається з датою оцінки. При цьому датою 
оцінки є останнє число місяця;

дата попередньої інвентаризації необоротних активів - дата (будь-яке число місяця), на яку 
проводиться інвентаризація необоротних активів з метою складення їх основного переліку для 
проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального балансу. Попередня інвентаризація 
проводиться до дати оцінки;

невід'ємні поліпшення орендованого майна - здійснені орендарем заходи, спрямовані на 
покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, 
відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;

сукупна вартість цілісного майнового комплексу - сума вартості активів підприємства, що 
відображені у його передавальному балансі;

чиста вартість цілісного майнового комплексу - сукупна вартість цілісного майнового 
комплексу, зменшена на суму зобов'язань;



72

окреме індивідуально визначене майно - об'єкти у матеріальній формі (інвентарні об'єкти або 
групи інвентарних об'єктів та інше окреме майно), що приватизуються відповідно до Закону України "Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (2171-12);

передавальний баланс підприємства - баланс підприємства, складений на дату оцінки 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у 
випадках, визначених цією Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів.

3. Інші поняття, які використовуються у цій Методиці, вживаються у значенні, наведеному у 
національних стандартах оцінки майна (далі - національні стандарти), положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актах.

4. Незалежна оцінка майна проводиться відповідно до вимог національних стандартів з 
урахуванням положень цієї Методики та міжнародних стандартів оцінки.

5. За зверненнями правоохоронних органів оцінка майна проводиться відповідно до нормативно-
правових актів, що були чинні на визначену відповідним органом дату, з використанням їх термінології.

Підготовчий етап до оцінки майна

6. Для визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що 
створюється на базі державного (комунального) майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна 
радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, 
холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації), здійснюються такі роботи:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним 
майном) інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог пункту 12, визначення дати попередньої 
інвентаризації необоротних активів з метою складення їх основного переліку та дати оцінки;

2) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів та 
затвердження її результатів у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати попередньої 
інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати оцінки;

3) складення інвентаризаційною комісією та затвердження державним органом приватизації 
(органом, уповноваженим управляти державним майном) основного переліку необоротних активів, що 
підлягають незалежній оцінці (перелік необоротних активів N 1), у 5-денний строк після затвердження 
результатів попередньої інвентаризації;

4) подання матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт N 1 та перелік необоротних 
активів N 1) державному органу приватизації у строк, що не перевищує 26 календарних днів від дати 
оцінки;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних засадах суб'єкта оціночної діяльності 
- суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, та укладення з 
ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий строк, але не пізніше ніж за п'ять днів до 
дати оцінки;

6) проведення повної інвентаризації інших активів та зобов'язань, складення додаткового 
переліку необоротних активів за наслідками уточнення інвентаризаційною комісією результатів 
попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки (перелік необоротних активів N 2). 
Матеріали повної інвентаризації та перелік необоротних активів N 2 подаються комісії з приватизації 
(корпоратизації) з метою їх розгляду та схвалення у строк, що не перевищує 20 календарних днів від 
дати оцінки;

7) подання схвалених протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) та 
затверджених керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти 
державним майном) матеріалів повної інвентаризації (зведений акт N 2 та перелік необоротних активів N 
2) державному органу приватизації у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки.

У разі несвоєчасного подання державному органу приватизації переліків необоротних активів 
підприємства та зведених актів інвентаризації майна і (або) складення їх з порушенням вимог цієї 
Методики зазначені документи підлягають поверненню з метою призначення нової дати оцінки;

8) подання підприємством державному органу приватизації (замовнику незалежної оцінки) в 
повному обсязі вихідних даних щодо необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у строк, що 
не перевищує 15 календарних днів від дати оцінки.

7. З метою визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайового 
фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, 
інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства, під час 
приватизації на підготовчому етапі проводиться повна інвентаризація майна в такому порядку:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії з урахуванням вимог 
пункту 12 та визначення дати оцінки;
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2) проведення інвентаризаційною комісією повної інвентаризації майна в один етап та подання 
до комісії з приватизації її результатів;

3) перевірка комісією з приватизації зведеного акта інвентаризації майна та його затвердження 
державним органом приватизації в місячний строк від визначеної дати оцінки;

4) у разі прийняття рішення державним органом приватизації - проведення аудиторської 
перевірки з урахуванням вимог пункту 14;

5) підготовка підприємством відомостей згідно з додатками 11-14 та подання їх до комісії з 
приватизації у строк, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки;

6) складення за результатами повної інвентаризації майна, з урахуванням переоцінки повністю 
зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів, передавального балансу підприємства на 
дату оцінки та подання його разом з аудиторським висновком комісії з приватизації у строк, що не 
перевищує 45 календарних днів від дати оцінки.

8. З метою визначення вартості окремого індивідуально визначеного майна, об'єктів 
незавершеного будівництва та цілісних майнових комплексів, що підлягають приватизації, на 
підготовчому етапі здійснюється:

1) визначення державним органом приватизації дати оцінки та утворення інвентаризаційної 
комісії з урахуванням вимог пункту 12;

2) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна в один етап у строк, що не 
перевищує 15 календарних днів від дати інвентаризації;

3) для об'єктів незавершеного будівництва - проведення обстеження будівельного майданчика і 
технічного стану об'єкта;

4) відбір державним органом приватизації на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності -
суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку у разі прийняття рішення про її 
проведення, та укладення з ним договору на проведення оцінки майна у строк, що не перевищує 20 
календарних днів від дати інвентаризації;

5) складення і подання підприємством (балансоутримувачем) до державного органу приватизації 
зведеного акта інвентаризації та передавального балансу за результатами інвентаризації на дату оцінки 
(щодо цілісних майнових комплексів), у разі прийняття відповідного рішення державним органом 
приватизації - разом з висновками аудиторської перевірки фінансової звітності; акта обстеження 
будівельного майданчика згідно з додатком 8, інвентаризаційних описів згідно з додатками 9 і 10;

6) затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, 
що не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки;

7) підготовка та затвердження державним органом приватизації переліку майна, вартість якого 
вилучається з вартості цілісного майнового комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів 
від дати оцінки;

8) подання підприємством (балансоутримувачем) державному органу приватизації (замовнику 
незалежної оцінки) вихідних даних щодо індивідуально визначеного майна, цілісного майнового 
комплексу підприємства, необоротних активів, що приватизуються в складі цілісного майнового 
комплексу, у строк, що не перевищує 25 календарних днів від дати оцінки.

9. Щодо об'єктів у матеріальній формі, об'єктів у нематеріальній формі, часток (паїв, акцій), які 
належать підприємству (господарському товариству) з державною часткою (часткою комунального 
майна) у статутному фонді, та цілісних майнових комплексів, що відчужуються або передаються в 
заставу відповідно до законодавства, підготовчий етап передбачає:

1) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на 
проведення оцінки майна;

2) надання замовником оцінки вихідних даних, необхідних для проведення оцінки суб'єктом 
оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до умов договору з ним.

10. Щодо часток (паїв, акцій) господарського товариства, що приватизуються, підготовчий етап 
передбачає:

 визначення державним органом приватизації дати оцінки та утворення інвентаризаційної 
комісії у складі представників господарського товариства;

 проведення інвентаризації на дату оцінки у строк, що не перевищує 25 календарних днів від 
дати оцінки (для господарських товариств, розмір державної частки в яких становить не 
менше ніж 25 відсотків). В інших випадках та у разі проведення оцінки часток (паїв, акцій) 
господарських товариств, розташованих за кордоном, використовуються результати останньої 
повної інвентаризації з урахуванням руху активів та зобов'язань до дати оцінки.

 Інвентаризація проводиться в один етап. До зведеного акта інвентаризації майна додаються 
оформлені в установленому порядку інвентаризаційні описи, довідка щодо врегулювання 
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інвентаризаційних різниць, інші матеріали інвентаризації, а також перелік майна, що 
перебуває на відповідальному зберіганні, тимчасово ввезеного на митну територію України, 
майна (у тому числі суми коштів на придбання майна), додатково наданого господарському 
товариству іншими недержавними співзасновниками, але на дату оцінки не внесеного до 
статутного фонду. Зведений акт інвентаризації майна підлягає затвердженню керівником 
державного органу приватизації;

 проведення аудиторської перевірки з метою підтвердження правильності ведення 
бухгалтерського обліку господарським товариством (щодо господарських товариств з 
державною часткою не менше ніж 25 відсотків). Аудиторська перевірка проводиться за 
рахунок коштів господарського товариства у межах загального строку підготовки об'єкта до 
приватизації;

 відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на 
проведення оцінки майна у місячний строк від дати оцінки;

 надання господарським товариством суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання 
вихідних даних, необхідних для проведення оцінки відповідно до умов договору, у тому числі 
балансу, складеного на дату оцінки.

11. Щодо об'єктів, які повертаються у державну власність, у тому числі за рішенням суду, 
підготовчий етап передбачає:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної комісії, до складу якої 
включаються представники державного органу приватизації, керівник підприємства та особа, на яку 
покладено ведення бухгалтерського обліку. Очолює комісію представник державного органу 
приватизації;

2) визначення державним органом приватизації дати оцінки.
Якщо об'єкт приватизації повертається у державну власність на виконання відповідного рішення 

суду, датою оцінки є день набрання чинності відповідним рішенням суду. Дата оцінки є датою 
інвентаризації;

3) проведення інвентаризації в один етап та у строк, що не перевищує 15 календарних днів від 
дати оцінки, і подання її результатів на розгляд комісії з повернення об'єкта у державну власність. 
Інвентаризація проводиться у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності;

4) затвердження державним органом приватизації зведеного акта інвентаризації майна у строк, 
що не перевищує 25 днів від дати оцінки;

5) відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та укладення з ним договору на
проведення незалежної оцінки.

12. У випадках, визначених цією Методикою, інвентаризація майна проводиться в загальному 
порядку, встановленому законодавством, з урахуванням таких особливостей:

 представники державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним 
майном) до складу інвентаризаційної комісії не включаються, крім випадків, зазначених у 
пункті 11;

 інвентаризація майна, що проводиться згідно з вимогами пункту 6, здійснюється в два етапи;
 відповідальність за правильність проведення інвентаризації, своєчасність подання та 

достовірність її результатів покладається на голову інвентаризаційної комісії та її членів;
 за результатами інвентаризації складається зведений акт інвентаризації майна за формою 

згідно з додатком 6, що підписується головою та членами інвентаризаційної комісії і 
затверджується керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого 
управляти державним майном);

 до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в установленому порядку 
інвентаризаційні описи та інші матеріали інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують 
вжиття максимально можливих заходів згідно із законодавством щодо стягнення з дебіторів 
простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та безнадійної), довідка з підтвердними 
документами щодо списання, продажу, передачі в оренду, до статутних фондів господарських 
товариств майна (у тому числі основних засобів), довідка про вибуття необоротних активів за 
період від дати прийняття рішення про приватизацію (включення до переліку підприємств, що 
підлягають корпоратизації) до дати оцінки, інші додаткові матеріали на вимогу комісії з 
приватизації (корпоратизації) або державного органу приватизації (органу, уповноваженого 
управляти державним майном), довідка щодо врегулювання інвентаризаційних різниць, 
виявлених під час інвентаризації.



75

13. У разі порушення порядку проведення інвентаризації майна або виявлення фактів 
невідповідності даних інвентаризації майна даним бухгалтерського обліку, неповноти або 
недостовірності матеріалів, поданих інвентаризаційною комісією комісії з приватизації (корпоратизації) 
чи державному органу приватизації, незаконності здійснених підприємством операцій щодо списання, 
оренди, відчуження чи переоцінки майна комісія з приватизації (корпоратизації) або відповідальний 
працівник державного органу приватизації повідомляє про це керівника державного органу приватизації 
(органу, уповноваженого управляти державним майном) та інвентаризаційну комісію.

Інвентаризаційна комісія у 5-денний строк від дати офіційного повідомлення про виявлені факти 
невідповідності або порушень здійснює заходи щодо приведення у відповідність матеріалів 
інвентаризації та подає виправлені матеріали комісії з приватизації (корпоратизації) на повторну 
перевірку. Незаконно списане, списане, але фактично наявне майно підлягає включенню до 
інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.

Державні органи приватизації (органи, уповноважені управляти державним майном) разом з 
керівництвом підприємства до реєстрації відкритого акціонерного товариства (продажу майна) 
здійснюють заходи щодо приведення у відповідність із законодавством правовідносин оренди 
державного майна, повернення в державну власність незаконно відчуженого майна або визначають 
механізм компенсації державі його вартості. У разі неможливості здійснення таких заходів державний 
орган приватизації (орган, уповноважений управляти державним майном) повідомляє правоохоронні 
органи про виявлені факти порушень.

14. Аудиторська перевірка під час проведення оцінки цілісних майнових комплексів підприємств, 
що приватизуються, проводиться за кошти таких підприємств. Метою аудиторської перевірки є 
підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату оцінки, складення 
передавального балансу на дату оцінки за результатами переоцінки необоротних активів підприємства; 
а для підприємств, які орендують державне майно, - також підтвердження джерел придбання орендарем 
за час оренди необоротних активів, що належать державі.

Аудиторська перевірка проводиться у межах строків підготовки об'єкта до приватизації.
15. Для проведення незалежної оцінки майна суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти 

господарювання визначаються державними органами приватизації у таких випадках:
 приватизації (корпоратизації);
 внесення державного або комунального майна до статутних фондів господарських товариств, 

у тому числі холдингових і державних акціонерних компаній;
 повернення об'єктів приватизації у державну власність.
Відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється на конкурсних 

засадах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
В інших випадках проведення незалежної оцінки майна відповідно до вимог цієї Методики відбір 

суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється замовником такої оцінки 
самостійно.

16. Укладення договору на проведення оцінки майна здійснюється в порядку, встановленому 
Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (2658-
14).

При цьому державні органи приватизації виступають замовниками оцінки майна, яка проводиться 
для цілей приватизації (корпоратизації), у тому числі для створення холдингових і державних 
акціонерних компаній, а також у випадках повернення об'єктів приватизації у державну власність.

Державні органи приватизації можуть виступати замовниками оцінки майна, яка проводиться у 
разі внесення державного майна до статутних фондів господарських товариств.

В інших випадках замовниками оцінки майна виступають особи, яким зазначене майно належить 
на законних підставах або у яких майно перебуває на законних підставах, а також ті, які замовляють 
проведення оцінки майна за дорученням зазначених осіб.

За результатами виконання умов договору на проведення оцінки майна укладається акт 
приймання-передачі робіт з незалежної оцінки майна.

Порядок погодження та затвердження оцінки майна

17. Прийняття, погодження та затвердження оцінки майна державними органами приватизації, 
органами, уповноваженими управляти державним майном, чи виконавчими органами відповідних органів 
місцевого самоврядування здійснюється на підставі результатів рецензування звіту про оцінку майна 
(акта оцінки майна) згідно із Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні" (2658-14) та національними стандартами.
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18. Затвердження оцінки майна здійснюється шляхом видання наказу про затвердження акта 
оцінки майна або скріплення печаткою та підписом керівника державного органу приватизації (органу, 
уповноваженого управляти державним майном), чи виконавчого органу відповідного органу місцевого 
самоврядування висновку про вартість майна.

Погодження висновку про вартість майна здійснюється шляхом скріплення його печаткою та 
підписом керівника відповідного органу або іншої уповноваженої на це особи.

19. Державні органи приватизації затверджують оцінку майна у випадках приватизації; 
погоджують висновки про вартість майна, що належить державі та іншим засновникам, у випадках 
внесення державного майна до статутних фондів господарських товариств (визначення вартості внесків), 
а також у випадках відчуження державного майна (за винятком випадків примусового відчуження майна 
відповідно до законодавства), застави майна відкритих акціонерних товариств з державною часткою у 
статутному фонді в порядку, визначеному законодавством.

20. Акти оцінки майна, складені під час корпоратизації підприємств, затверджуються органами, 
уповноваженими управляти державним майном цих підприємств.

Акти оцінки майна та висновки про вартість майна, складені під час приватизації комунального 
майна, затверджуються виконавчими органами органів місцевого самоврядування.

21. Висновок про вартість майна повинен відповідати вимогам, встановленим Національним 
стандартом N 1.

Вимоги до змісту, форми та порядку складення актів оцінки майна, у тому числі пакетів акцій 
відкритих акціонерних товариств, встановлюються нормативно-правовими актами з питань оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяльності.

22. Акти оцінки майна, складені для цілей приватизації (корпоратизації), для реєстрації статуту 
відкритих акціонерних товариств, підписання договору купівлі-продажу майна, крім пакетів акцій 
відкритих акціонерних товариств, оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу,
дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.

Акти оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств для приватизації конкурентними 
способами відповідно до законодавства, для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного 
продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затвердження.

Дію акта оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, може бути 
продовжено наказом відповідного органу, який його затвердив, на строк, що не перевищує одного року 
від дати затвердження.

Акти оцінки майна, у тому числі пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, строк дії яких 
закінчився, є недійсними.

23. Висновок про вартість майна, складений для цілей приватизації майна шляхом викупу або 
продажу конкурентними способами (для договору купівлі-продажу, оголошення умов продажу, у тому 
числі повторного продажу), дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження.

Дія висновку про вартість майна продовжується наказом відповідного органу, який його 
затвердив, на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

24. Висновок про вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, що підлягає продажу 
одному покупцю відповідно до вимог законодавства, дійсний протягом місяця від дати його
затвердження.

25. Висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту 
господарського товариства, що створюється на базі державного та комунального майна, або уточнення 
його розміру в частині вартості внесків учасників (засновників) відповідно до пункту 57 дійсний протягом 
шестимісячного строку від дати оцінки.

26. Строк дії висновку про вартість майна, складеного для інших випадків проведення оцінки 
майна, що передбачаються цією Методикою, може визначатися відповідними органами, що 
використовують результати цієї оцінки.

Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що
створюється в процесі приватизації (корпоратизації)

27. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі 
державного та комунального майна (крім майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських 
підприємств та підприємств рибного господарства), у тому числі переданого в оренду, визначається 
шляхом проведення стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу. Розмір статутного фонду 
відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі комунального майна, визначається згідно з 
цим розділом Методики.
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Стандартизована оцінка цілісного майнового комплексу для визначення розміру статутного 
фонду відкритого акціонерного товариства проводиться на підставі даних передавального балансу 
підприємства, складеного на дату оцінки за результатами інвентаризації майна, в якому відображено 
результати переоцінки необоротних активів, проведеної у порядку, встановленому цією Методикою; 
договору оренди з додатками до нього (у тому числі балансу, що додається до договору оренди); іншої 
інформації, необхідної для проведення оцінки майна, згідно з додатком 1.

За результатами проведення стандартизованої оцінки складається акт згідно з додатком 2.
28. Проведення оцінки з метою визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного 

товариства передбачає:
1) проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання незалежної оцінки 

необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками і подання висновку про вартість майна 
та звіту про оцінку майна державному органу приватизації для рецензування у строк, що не перевищує 
35 календарних днів від дати оцінки;

2) проведення державним органом приватизації рецензування звіту про оцінку майна у строк, що 
не перевищує 13 календарних днів від дати його надходження;

3) подання державним органом приватизації комісії з приватизації (корпоратизації) матеріалів 
незалежної оцінки необоротних активів з метою їх надання підприємству для складення передавального 
балансу у строк, що не перевищує 48 календарних днів від дати оцінки;

4) складення підприємством передавального балансу на дату оцінки за результатами 
інвентаризації та переоцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської 
перевірки та іншими матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з приватизації 
(корпоратизації) у строк, що не перевищує 52 календарних дні від дати оцінки;

5) складення комісією з приватизації (корпоратизації) акта оцінки майна підприємства, подання 
його для рецензування державному органу приватизації (органу, уповноваженому управляти державним 
майном) та за наслідками рецензування - їх затвердження керівниками цих органів у строк, що не 
перевищує 55 календарних днів від дати оцінки.

Підготовка та затвердження акта оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки. У разі 
неможливості затвердження з поважних причин акта оцінки майна в установлені строки або виникнення 
необхідності у додатковому рецензуванні звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) строк подання та 
затвердження акта оцінки майна за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого 
управляти державним майном) продовжується, але не більше ніж на 45 календарних днів.

29. До майна, що включається у сукупну вартість цілісного майнового комплексу, належать:
 необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, 

довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені 
податкові активи, інші необоротні активи);

 оборотні активи (запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська 
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні 
активи);

 витрати майбутніх періодів.
Об'єкти фінансового лізингу, що обліковуються на балансі державного підприємства 

(лізингоодержувача), у сукупну вартість цілісного майнового комплексу не включаються. Сума 
довгострокових зобов'язань, що включає зобов'язання з фінансового лізингу, зменшується на суму 
зобов'язання, яка виникла у державного підприємства (лізингоодержувача) з одержанням такого об'єкта, 
і не включається в суму довгострокових зобов'язань, на які відповідно до вимог цієї Методики 
зменшується сукупна вартість цілісного майнового комплексу.

30. Чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства (ЧВ) визначається за формулою:
ЧВ = (Н + О + М) - (В + Д + П),
де Н - вартість необоротних активів; 
О - вартість оборотних активів; 
М - вартість витрат майбутніх періодів; 
В - вартість забезпечень наступних витрат і платежів; 
Д - вартість довгострокових зобов'язань; 
П - вартість поточних зобов'язань.
Якщо чистої вартості цілісного майнового комплексу, одержаної за результатами розрахунку, не 

вистачає для реєстрації відкритого акціонерного товариства в порядку, визначеному законодавством, 
державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) 
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розглядається питання про зупинення приватизації (корпоратизації) підприємства шляхом створення 
відкритого акціонерного товариства та визначення іншого способу його приватизації.

31. Для визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства чиста вартість 
цілісного майнового комплексу зменшується на вартість державного житлового фонду, об'єктів, що не 
підлягають приватизації, та іншого майна, щодо якого комісією з приватизації (комісією з корпоратизації) 
приймається рішення про його вилучення з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється на базі майна 
державного підприємства (СФдп), визначається за формулою:

СФдп = ЧВ - ЖФ - НП - ІМ,
де ЖФ - вартість державного житлового фонду; 
НП - вартість об'єктів, що не підлягають приватизації; 
ІМ - вартість іншого майна, щодо якого комісією з приватизації (комісією з корпоратизації) 

приймається рішення про його вилучення з чистої вартості цілісного майнового комплексу.
32. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється в процесі 

приватизації на базі державного майна, переданого в оренду, та майна орендаря (СФор), визначається 
за формулою:

СФор = Чд + Чор,
де Чд - вартість державної частки в статутному фонді товариства;
Чор - вартість частки орендаря в статутному фонді товариства.
При цьому величина Чд визначається за формулою:
Чд = Н + ВО + АМ + Р,
де Н - вартість необоротних активів, що належать державі, у тому числі вартість необоротних 

активів, придбаних під час оренди за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендовані 
необоротні активи, якщо інше не передбачено договором оренди, та коштів від реалізації орендованих 
необоротних активів, а також за рахунок коштів державного цільового фінансування та державних 
цільових надходжень (далі - придбані під час оренди необоротні активи); 

ВО - оціночна вартість оборотних активів, зданих в оренду; 
АМ - амортизаційні відрахування, нараховані на орендовані необоротні активи та не використані 

на дату оцінки; 
Р - залишок коштів від реалізації орендованих необоротних активів (не використаних для 

придбання необоротних активів та не врахованих при визначенні показника Н) та залишок коштів 
державного цільового фінансування і державних цільових надходжень.

При визначенні вартості частки держави (комунального майна) в статутному фонді відкритого 
акціонерного товариства враховується передбачений умовами договору оренди порядок використання 
амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи.

Вартість частки орендаря (Чор) визначається за формулою:
Чор = ЧВ - Чд.
33. Оціночна вартість оборотних активів, зданих в оренду, договір оренди цілісних майнових 

комплексів яких був укладений до набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98 (98/95-
ВР) "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та 
організацій", визначається за показниками балансу, який був складений під час передачі цих активів в 
оренду, шляхом індексації чистої вартості оборотних активів за формулою:

ВО = (Зз + Фа - Кр) х Кі,
де Зз - вартість запасів і затрат, включених до валюти балансу;
Фа - вартість фінансових активів (інші позаоборотні активи, грошові кошти, розрахунки та інші 

активи); Кр - кредиторська заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові 
пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів); Кі - коефіцієнт індексації вартості оборотних засобів, 
зданих в оренду, залежно від дати укладення договору оренди.

Коефіцієнт індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду (Кі), визначається шляхом 
множення розрахованого станом на 1 січня 2001 р. базового коефіцієнта індексації залежно від дати 
укладення договору оренди згідно з додатком 5 на річний індекс інфляції починаючи з 2001 року до року, 
в якому визначено дату оцінки, якщо річний індекс інфляції перевищує 110 відсотків.

У разі коли кредиторська заборгованість перевищує суму вартості запасів і затрат та фінансових 
активів, зданих в оренду, значення показника ВО дорівнює нулю.

34. За наявності заборгованості орендаря щодо викупу оборотних активів для підприємств, 
договір оренди з якими було укладено після набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 
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98 (98/95-ВР) "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних 
підприємств та організацій", а також у разі наявності простроченої заборгованості орендаря за оренду 
державного майна державний орган приватизації має право прийняти рішення про визначення дати 
оцінки після повного погашення орендарем цієї заборгованості.

35. У разі коли частка орендаря, розрахована відповідно до вимог пункту 32, становить від'ємну 
величину, комісія з приватизації може прийняти рішення:

 щодо включення до акта оцінки майна зобов'язань орендаря пооб'єктно у сумі, що не 
перевищує вартість майна орендаря, яке включено до акта оцінки майна. Першочерговому 
включенню підлягають зобов'язання перед бюджетами всіх рівнів та трудовим колективом. У 
разі невключення комісією до акта оцінки майна зобов'язань, які забезпечені заставою майна 
орендаря, зазначене майно орендаря до статутного фонду також не включається. При цьому 
відкрите акціонерне товариство стає правонаступником тільки тих зобов'язань орендаря 
(пооб'єктно та у сумі), що зазначені в акті оцінки майна, а до акта оцінки майна додається 
довідка - розшифрування складу та вартості зазначених зобов'язань, яку складено на підставі 
результатів інвентаризації;

 щодо визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства виключно на 
базі державного майна;

 щодо порушення питання про зупинення процесу приватизації до поліпшення фінансового 
стану орендаря.

36. У разі відмови орендаря виступити засновником відкритого акціонерного товариства або 
прийняття рішення комісією з приватизації щодо визначення розміру статутного фонду відкритого 
акціонерного товариства виключно на базі державного майна розмір статутного фонду такого товариства 
(СФдм) визначається на базі державного майна, що передавалось в оренду, та придбаних під час 
оренди необоротних активів, залишку коштів від реалізації орендованих необоротних активів, залишку 
коштів державного цільового фінансування та державних цільових надходжень у порядку, визначеному 
цим розділом Методики, за формулою:

СФдм= Нд - ЖФ - НП - ІМ + А,
де Нд - необоротні активи, що належать державі, у тому числі джерелом придбання яких за час 

оренди були амортизаційні відрахування на державне майно, кошти, отримані від реалізації 
орендованих необоротних активів, а також кошти державного цільового фінансування та державних 
цільових надходжень; 

А - активи (необоротні та оборотні) на суму невикористаних амортизаційних відрахувань на 
орендовані необоротні активи, залишку коштів, отриманих від реалізації орендованих необоротних 
активів, а також невикористаних коштів державного цільового фінансування та державних цільових 
надходжень.

У разі виявлення комісією з приватизації фактів незаконно здійснених за час оренди операцій 
стосовно списання орендованого майна, передачі його в суборенду, відчуження тощо компенсація 
орендарем вартості такого майна здійснюється відповідно до законодавства.

37. Незалежній оцінці підлягають необоротні активи підприємства, зазначені в переліках 
(основному та додатковому), що підлягають внесенню до статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства, яке створюється. Необоротні активи, що підлягають вилученню з чистої вартості цілісного 
майнового комплексу, не переоцінюються. Додатково виявлені під час проведення незалежної оцінки 
майна необоротні активи, у тому числі нематеріальні активи, оцінюються (переоцінюються) та 
включаються у звіт про оцінку та висновок про вартість необоротних активів.

Переоцінка необоротних активів та оформлення звіту про оцінку майна здійснюється в порядку 
та на методичних засадах, визначених національними стандартами.

Оцінці підлягають необоротні активи як зазначені у переліках, так і виявлені безпосередньо 
оцінювачами під час обстеження об'єктів оцінки.

Необоротні активи переоцінюються шляхом визначення їх ринкової вартості, залишкової вартості 
заміщення (відтворення), вартості ліквідації. При цьому спеціалізоване майно оцінюється за залишковою 
вартістю заміщення.

Висновок про вартість необоротних активів оформлюється згідно з додатком 3.
Необоротні активи, які не переоцінюються, включаються до зазначеного висновку за їх 

залишковою вартістю, наведеною в основному та додатковому переліках необоротних активів.
38. Вихідними даними про фізичні характеристики основних засобів, що можуть бути віднесені до 

нерухомого майна (крім земельних ділянок), та незавершеного будівництва є:
 документи бюро технічної інвентаризації;
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 проектно-кошторисна документація щодо будівництва об'єкта оцінки у разі, якщо під час 
ідентифікації об'єкта оцінки оцінювачем не виявлено розбіжностей між фактичними фізичними 
характеристиками об'єкта оцінки та такою документацією;

 документи натурних обмірів об'єкта оцінки та документи, що засвідчують фізичний (технічний) 
стан поліпшень, здійснених спеціалізованими організаціями, які відповідно до вимог 
законодавства мають право проводити зазначені роботи;

 у разі відсутності будь-яких із зазначених вище документів - документ, що засвідчує 
здійснення натурних обмірів або обстеження фізичного (технічного) стану, що виконані 
власником майна (балансоутримувачем) або особою, що уповноважена управляти цим 
майном, скріплений печаткою та підписом керівника суб'єкта господарювання, або 
безпосередньо оцінювачем, який проводить оцінку, скріплений печаткою та підписом 
керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Вихідними даними про технічні та функціональні характеристики основних засобів, що належать 
до рухомого майна (машин, обладнання, транспортних засобів тощо), є:

 надані підприємством паспорти або інші документи з відомостями про технічні характеристики 
майна;

 у разі визначення вартості ліквідації майна - відомості про наявність дорогоцінних металів та 
каміння, що містяться у його складі, тощо;

 акти технічного стану;
 інші документи, що містять відомості про технічні характеристики, склад, необхідні витрати на 

відновлювальний ремонт або ліквідацію тощо.
Зазначені вихідні дані додаються до звіту про оцінку майна.
39. Будь-яке майно (частка майна), придбане орендарем за час оренди за рахунок державних 

коштів або таких, що визнані комісією з приватизації державними (у тому числі майно, придбане за 
рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендовані необоротні активи, якщо інше не 
передбачено договором оренди, коштів, отриманих орендарем за рахунок реалізації орендованого 
майна, а також за рахунок коштів державного цільового фінансування та державних цільових 
надходжень); а також невід'ємні поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем без згоди 
орендодавця, включається до вартості державної частки. Підставою для визнання комісією з 
приватизації правильності розподілу майна, набутого за час оренди, між орендарем та державою є 
договір оренди з додатками до нього, висновки аудиторської перевірки, проведеної на дату оцінки, інші 
додаткові матеріали, що можуть вимагатися нею для прийняття відповідного рішення.

40. Вартість нематеріальних активів, узятих на облік під час оренди, або наявність у складі 
майна орендаря довгострокових фінансових інвестицій, що отримані орендарем шляхом внесення 
нематеріальних активів, можуть бути підставою для прийняття рішення державним органом приватизації 
або комісією з приватизації про проведення додаткової експертизи щодо вартості та права власності 
орендаря на зазначене майно шляхом залучення інших кваліфікованих та уповноважених осіб.

У разі виявлення за результатами експертизи нематеріальних активів, що містяться у складі 
майна орендаря, або зазначених вище довгострокових фінансових інвестицій, які не можуть бути 
ідентифіковані як нематеріальні активи або фактично не належать орендарю, комісія з приватизації 
приймає рішення про невключення вартості зазначеного майна до частки орендаря в статутному фонді 
відкритого акціонерного товариства, яке створюється, та інформує про це державний орган приватизації.

41. Нематеріальні активи, відображені і не відображені в бухгалтерському обліку, 
ідентифікуються та оцінюються в процесі проведення незалежної оцінки пооб'єктно із застосуванням 
витратного та дохідного підходів.

42. У разі коли комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства прийнято рішення про 
вилучення вартості об'єкта незавершеного будівництва (державного майна або майна орендаря) з чистої 
вартості цілісного майнового комплексу, вилученню підлягає також вартість устаткування для монтажу, 
придбаного для забезпечення його функціонування. При цьому зазначені вище об'єкти не 
переоцінюються, а вилучаються за вартістю, відображеною в бухгалтерському обліку.

43. У разі коли орендарем за час оренди були освоєні капітальні інвестиції, здані в оренду, або 
зазначені капітальні інвестиції здійснювалися за рахунок державних коштів, для визначення державної 
частки та частки орендаря у вартості об'єкта, введеного орендарем до складу основних засобів, 
здійснюється розрахунок поточної вартості витрат на створення (придбання) цього об'єкта окремо за 
витратами держави та орендаря. Зазначений розрахунок є підставою для врахування часток держави та 
орендаря під час визначення вартості об'єкта.

У такому ж порядку визначається розподіл вартості об'єктів незавершеного будівництва 
(включаючи обладнання для монтажу), що містить витрати держави та орендаря, у разі прийняття 
рішення про включення зазначеного майна до статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що 
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створюється. Комісія з приватизації відображає вартість частки держави та частки орендаря в об'єкті у 
відповідному рядку акта оцінки майна підприємства та включає до сукупної вартості цілісного майнового 
комплексу.

44. Довгострокові фінансові інвестиції переоцінюються відповідно вимог національних 
стандартів. При цьому довгострокові фінансові інвестиції, крім тих, що обліковуються за методом участі 
в капіталі інших підприємств, у разі прийняття рішення про їх включення до статутного фонду відкритого 
акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації), переоцінюються:

 шляхом застосування порівняльного підходу;
 іншими обґрунтованими у звіті про оцінку майна способами.
45. Матеріальні носії інформації, яка є державною таємницею, вилучаються з чистої вартості 

цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації (корпоратизації).
46. Необоротні активи, що не включаються до статутного фонду, довгострокова дебіторська 

заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи відображаються у висновку про 
вартість необоротних активів згідно з додатком 3 та передавальному балансі підприємства за вартістю, 
що відображена у даних бухгалтерського обліку.

47. Запаси під час складання передавального балансу відображаються підприємством за 
вартістю, що відображена у даних бухгалтерського обліку з урахуванням вимог положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку.

Вартість дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння включається до акта оцінки вартості майна 
підприємства за ціною, що визначається у порядку, який встановлюється Мінфіном та Фондом 
державного майна.

48. Резерв сумнівних боргів, що визначається у порядку, встановленому положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", під час приватизації 
(корпоратизації) у процесі складання передавального балансу державного підприємства та акта оцінки 
майна під час приватизації (корпоратизації) визнається у сумі, підтвердженій державним підприємством 
шляхом надання комісії з приватизації (корпоратизації) додаткових матеріалів, що свідчать про 
застосування ним вичерпних заходів до боржників з метою повернення ними заборгованості.

49. Результати оцінки розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що 
створюється на базі державного майна (на базі державного майна та майна орендаря), фіксуються в акті 
оцінки майна підприємства під час приватизації (корпоратизації), складеному згідно з додатком 2. Акт 
оцінки майна складається та підписується комісією з приватизації (корпоратизації) підприємства та 
затверджується керівником державного органу приватизації (керівником органу, уповноваженого 
управляти державним майном) у строк, що не перевищує двох місяців від визначеної дати оцінки.

50. До акта оцінки майна під час приватизації (корпоратизації), складеного за формою згідно з 
додатком 2, додаються такі матеріали:

 накази державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним 
майном) про утворення інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації, визначення 
дати оцінки та проведення оцінки вартості майна з метою створення відкритого акціонерного 
товариства;

 матеріали інвентаризації майна підприємства (протоколи засідання інвентаризаційної комісії, 
зведений акт інвентаризації майна, складений згідно з додатком 6, інвентаризаційні описи 
тощо);

 переліки необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, складені згідно з додатком 4;
 передавальний баланс підприємства;
 висновок аудиторської перевірки, складений з урахуванням вимог цієї Методики;
 висновок про вартість майна та звіт (звіти) про оцінку майна з додатками до нього;
 оформлені в установленому порядку протоколи засідання комісії з приватизації 

(корпоратизації) щодо розгляду та схвалення матеріалів інвентаризації згідно з вимогами цієї 
Методики;

 інші додаткові матеріали, які роз'яснюють результати оцінки майна, у тому числі наведені у 
додатку 1.

51. У разі прийняття рішення про збільшення статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства на суму збільшення вартості його власного капіталу відповідно до вимог пункту 140 
Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (1723-14) розрахунок приросту вартості власного 
капіталу здійснюється у такому порядку:
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1) подання відкритим акціонерним товариством державному органу приватизації (органу, 
уповноваженому управляти державним майном) таких документів:

 копій засновницьких документів та змін до них, пов'язаних із змінами розміру статутного 
фонду товариства від дня його державної реєстрації;

 затвердженого акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу під час приватизації 
(корпоратизації);

 балансу, що додавався до зазначеного вище акта оцінки, та засвідченого аудитором його 
варіанту, трансформованого згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення 
підприємствами та організаціями показників вступного сальдо балансу (графа 3) у 2000 році 
(v18-4201-00);

 копії балансу товариства на останню звітну дату, складеного згідно з вимогами, 
встановленими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" (z0396-99);

 довідки про суму попередніх збільшень розміру статутного фонду на суму індексації 
балансової вартості основних фондів, підписаної головою правління товариства, та 
документів, що підтверджують розрахунок зазначених сум;

2) вартість власного капіталу відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі 
приватизації (корпоратизації), визначається як сума коштів статутного капіталу, пайового капіталу, 
додаткового капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, 
зменшена на суму непокритого збитку, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу.

Зміна вартості власного капіталу відкритого акціонерного товариства розраховується як різниця 
між вартістю власного капіталу, зафіксована на дату оцінки під час приватизації (корпоратизації) та на 
останню звітну дату, що передує здійсненню розрахунку. Позитивний показник зміни вартості власного 
капіталу відкритого акціонерного товариства є його сумою збільшення.

У разі здійснення відкритим акціонерним товариством додаткового випуску акцій на суму 
індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до його статутного фонду, зазначена сума 
вираховується з розрахованої суми збільшення вартості власного капіталу;

3) акт розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу відкритого акціонерного 
товариства складається за формою згідно з додатком 17 та подається разом з необхідними 
документами на затвердження керівнику державного органу приватизації (органу, уповноваженого 
управляти державним майном).

Визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайового 
фонду колективного сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі 

майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств 
рибного господарства

52. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайовий фонд колективного 
сільськогосподарського підприємства), що створюється на базі майна радгоспів, інших державних 
сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, розраховується на підставі 
передавального балансу підприємства, складеного за результатами повної інвентаризації з урахуванням 
переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів.

Для розрахунку розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства (пайового фонду 
колективного сільськогосподарського підприємства) застосовується стандартизована оцінка.

53. Переоцінка повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних засобів 
здійснюється комісією з приватизації на підставі вихідних даних, наведених у відомості згідно з 
додатком 14, з урахуванням строку їх корисного використання, визначеного підприємством, виходячи з 
технічного стану об'єкта та можливості його подальшого використання.

Оціночна вартість повністю зношеного основного засобу визначається шляхом множення його 
первісної вартості на коефіцієнт придатності.

Коефіцієнт придатності (Кпр) розраховується за формулою:

,
С
СК

З

К
пр 

де Ск - очікуваний строк корисного використання основного засобу від дати оцінки, у місяцях; 
Сз - загальний строк експлуатації основного засобу залежно від класифікації, у місяцях.
Значення показника Сз залежно від класифікації основних засобів дорівнюють для:
 будинків, споруд та передавальних пристроїв - 480 місяців;
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 машин, обладнання та транспортних засобів - 96 місяців;
 інструментів, приладів - 60 місяців;
 меблів - 120 місяців;
 інших об'єктів - 108 місяців.
54. За результатами переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського обліку основних 

засобів комісія з приватизації в п'ятиденний строк від дати надання підприємством вихідних даних 
складає акт переоцінки за формою згідно з додатком 15. Акт переоцінки надається підприємству для 
відображення даних переоцінки в передавальному балансі та подання його комісії з приватизації у строк, 
встановлений цією Методикою.

55. Акт оцінки майна складається комісією з приватизації за формою згідно з додатком 2 та 
подається державному органу приватизації не пізніше ніж за десять календарних днів до дати 
завершення підготовки та затвердження плану приватизації.

56. За результатами рецензування акт оцінки майна подається комісією з приватизації на розгляд 
та затвердження керівником державного органу приватизації у строк, передбачений законодавством для 
складання проекту плану приватизації.

Особливості визначення вартості внесків учасників та засновників до статутних
фондів господарських товариств

57. Порядок оцінки майна відповідно до цього розділу застосовується у разі створення 
господарських товариств, у тому числі державних акціонерних та холдингових компаній, на базі 
державного майна та майна, що є у комунальній власності, для визначення вартості внесків учасників та 
засновників, якщо до статутного фонду господарського товариства вноситься державне майно (майно, 
що є у комунальній власності) або майно господарського товариства з державною часткою (часткою 
комунального майна).

58. Вартість внесків усіх учасників та засновників господарських товариств, у тому числі у разі їх 
створення, визначається за результатами проведення незалежної оцінки.

Незалежній оцінці передує проведення інвентаризації майна та аудиторської перевірки (щодо 
цілісних майнових комплексів, які є внеском) у порядку згідно із законодавством з урахуванням 
особливостей, визначених цією Методикою.

Незалежну оцінку державного майна та майна, що є у комунальній власності, проводить суб'єкт 
оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, якого відібрано на конкурсних засадах у порядку, 
визначеному Фондом державного майна. Інші учасники та засновники господарського товариства 
визначають суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який проводитиме незалежну 
оцінку, самостійно.

59. Незалежна оцінка проводиться з використанням методичних підходів, методів, оціночних 
процедур та баз оцінки у порядку, передбаченому національними стандартами.

60. У разі коли внеском учасника (засновника) є цілісний майновий комплекс, його ринкова 
вартість визначається переважно із застосуванням майнового та дохідного підходів з подальшим 
узгодженням результатів оцінки, отриманих за цими підходами.

У разі коли внеском учасника (засновника) з боку держави є пакет акцій відкритого акціонерного 
товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), його вартість не може бути нижчою 
вартості, яка визначена в порядку, встановленому цією Методикою для початкової вартості пакетів акцій, 
що підлягають продажу на конкурсі.

Вартість внеску учасника з боку держави у формі частки (паю, акції) в статутному фонді 
господарського товариства не може бути нижчою номінальної вартості частки (паю, акцій) згідно із 
статутними документами, збільшеної на відповідну частку вартості власного капіталу такого товариства 
(без урахування вартості статутного капіталу), що відповідає державній частці.

61. У разі коли державна акціонерна або холдингова компанія стає правонаступником прав та 
обов'язків державного підприємства, цілісний майновий комплекс якого вноситься до статутного фонду, 
його розмір визначається засновником згідно із загальними методичними засадами формування 
статутних фондів відкритих акціонерних товариств на базі державного майна, встановленими цією 
Методикою. За результатами такої оцінки складається акт оцінки майна згідно з додатком 2. Акт оцінки 
майна підписується відповідальними особами засновника та затверджується його керівником у порядку, 
передбаченому пунктом 18.

У разі внесення до статутного фонду господарського товариства, що створюється (створене) за 
участю орендаря, цілісного майнового комплексу державного підприємства, переданого в оренду, 
внесенню до статутного фонду з боку держави також підлягає державне майно - амортизаційні 
відрахування на орендовані необоротні активи, невикористані за час оренди, кошти від реалізації 
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орендованих необоротних активів, кошти державного цільового фінансування та державних цільових 
надходжень, а також придбане за час оренди майно за рахунок зазначених джерел.

62. При використанні загальних методичних засад, визначених у цій Методиці для формування 
статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна, у разі 
прийняття рішення про внесення до статутного фонду відкритого акціонерного товариства 
(господарського товариства) оцінюється державне майно або майно, що є у комунальній власності 
(необоротні та оборотні активи), яке:

 не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації);
 щодо якого знято заборону на приватизацію;
 отримане (придбане) державним підприємством у період між датою оцінки та датою його 

державної реєстрації як відкритого акціонерного товариства;
 отримане відкритим акціонерним товариством (господарським товариством).
Дата оцінки визначається наказом керівника державного органу приватизації (органу, 

уповноваженого управляти державним майном або майном, що є у комунальній власності).

Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі

63. Вимоги цього розділу поширюються на випадки проведення оцінки об'єктів у матеріальній 
формі (крім земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва) з метою їх приватизації як 
окремого індивідуально визначеного майна, застави та іншого відчуження відповідно до законодавства.

64. До об'єктів у матеріальній формі застосовується незалежна оцінка. Незалежна оцінка 
окремого індивідуально визначеного майна, що приватизується, проводиться у двомісячний строк від 
дати оцінки. При цьому звіт про оцінку та висновок про вартість подаються до державного органу 
приватизації на рецензування та затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення 
вищезазначеного строку.

65. Вибір баз оцінки об'єктів у матеріальній формі регулюється вимогами національних 
стандартів з урахуванням особливостей, встановлених цією Методикою. При цьому враховується строк 
корисного використання таких об'єктів, належність їх до спеціалізованого майна, майна спеціального 
призначення або спеціальної конструкції.

У випадках викупу або обміну об'єктів у матеріальній формі одночасно з ринковою вартістю може 
визначатися також їх спеціальна вартість.

Вихідними даними про фізичні, технічні та функціональні характеристики об'єктів у матеріальній 
формі є дані, зазначені в документах згідно з пунктом 38.

66. Для визначення початкової вартості окремого індивідуально визначеного майна, що 
приватизується шляхом продажу на аукціоні (конкурсі), застосовується ринкова вартість, а 
спеціалізованого майна, майна спеціального призначення або спеціальної конструкції - залишкова 
вартість заміщення (відтворення).

67. Вартість орендованого нерухомого майна під час приватизації на аукціоні (конкурсі) або 
шляхом викупу у разі прийняття рішення про компенсацію орендарю вартості невід'ємних поліпшень, 
здійснених за рахунок власних коштів за час оренди, визначається на підставі оцінки його ринкової 
вартості та ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого майна.

Для визначення ринкової вартості невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна 
розраховується різниця між ринковою вартістю нерухомого майна на дату оцінки виходячи з ринкової 
вартості подібного майна з урахуванням невід'ємних поліпшень, що здійснені орендарем, та його 
ринковою вартістю на дату оцінки виходячи з ринкової вартості подібного майна, яке не містить 
зазначених поліпшень. Ринкова вартість невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна 
визнається у сумі, що не перевищує фактично сплаченої суми коштів орендаря у здійснення 
ідентифікованих невід'ємних поліпшень. Під час оцінки встановлюється питома вага часток держави та 
орендаря у ринковій вартості орендованого нерухомого майна.

Для продажу нерухомого майна, яке перебуває в оренді, на аукціоні (конкурсі) та щодо якого 
прийнято рішення про компенсацію невід'ємних поліпшень, його ринкова вартість та ринкова вартість 
поліпшень, визначені на дату оцінки, є початковою вартістю такого майна.

У разі коли в процесі продажу початкова вартість орендованого нерухомого майна зросла, 
покупець оплачує кошти за державну частку в об'єкті приватизації, які дорівнюють фактичній ціні 
продажу орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, за вирахуванням ринкової 
вартості таких поліпшень, визначеної під час оцінки.

У разі коли в процесі продажу ціна продажу орендованого нерухомого майна зменшилася 
порівняно з його початковою вартістю, покупець сплачує кошти за державну частку в об'єкті приватизації, 
яка дорівнює фактичній ціні продажу орендованого нерухомого майна, скоригованій з урахуванням 
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питомої ваги державної частки у ньому, визначеній у процесі оцінки. Втрата вартості орендованого 
нерухомого майна в процесі такого продажу визнається його економічним зносом.

Порядок оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійснені за 
час його оренди, під час приватизації, встановлюється Фондом державного майна. Цим Порядком також 
визначається процедура ідентифікації невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря.

68. Продаж об'єкта у матеріальній формі одному покупцю, що зареєстрований учасником 
аукціону (конкурсу), може відбуватися за ціною не нижче його початкової вартості, визначеної для 
проведення цього аукціону (конкурсу), якщо звіт про оцінку та висновок про вартість такого об'єкта 
дійсний на дату укладення такої угоди купівлі-продажу.

69. У разі коли процедурою продажу об'єкта оцінки передбачаються додаткові умови (вимоги, що 
потребують додаткових матеріальних витрат, зокрема збереження існуючого напряму використання, 
якщо такий напрям не може бути визнаний найбільш ефективним використанням), може визначатися 
інвестиційна вартість такого об'єкта. У такому разі у звіті про оцінку дається аналіз найбільш 
ефективного використання об'єкта оцінки та розрахунок впливу додаткових умов продажу на його 
вартість.

70. Оцінка об'єктів у матеріальній формі для інших випадків їх відчуження шляхом продажу на 
конкурентних та неконкурентних засадах проводиться шляхом визначення їх ринкової вартості. Якщо 
законодавством встановлено знижувальні коефіцієнти та порядок їх застосування для визначення 
початкової вартості таких об'єктів, такі коефіцієнти застосовуються до ринкової вартості. Початкова 
вартість, отримана в результаті застосування знижувальних коефіцієнтів, визнається ліквідаційною 
вартістю об'єкта у матеріальній формі. У цьому випадку у висновку про вартість одночасно зазначається 
ринкова та ліквідаційна вартість такого об'єкта.

71. Оцінка об'єктів у матеріальній формі для випадків їх відчуження неконкурентними способами, 
зокрема шляхом обміну, передачі від одного суб'єкта до іншого, здійснюється шляхом визначення 
ринкової вартості об'єктів обміну (передачі). Під час обміну об'єктів повинна забезпечується 
еквівалентність їх вартісних показників.

72. Об'єкти у матеріальній формі у разі їх застави оцінюються за ринковою вартістю без 
включення до неї суми податку на додану вартість.

73. Повернення об'єктів у матеріальній формі (об'єктів приватизації) у державну власність, у тому 
числі за рішенням суду, відбувається за їх ринковою вартістю, визначеною на дату оцінки (день 
набрання чинності відповідним рішенням суду).

Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

74. Оцінка цілісних майнових комплексів для випадків їх відчуження способами, визначеними 
законодавством, проводиться на засадах незалежної оцінки. Підготовчий етап до проведення оцінки 
цілісних майнових комплексів передбачає здійснення робіт, визначених у пункті 8. В інших випадках, 
крім приватизації цілісних майнових комплексів, роботи на підготовчому етапі здійснюють замовники 
оцінки.

Незалежна оцінка цілісного майнового комплексу, що приватизується, проводиться у 
двомісячний строк від дати оцінки.

При цьому звіт про оцінку майна подається державному органу приватизації на рецензування та 
затвердження не пізніше ніж за 15 календарних днів до закінчення вищезазначеного строку.

Затвердження оцінки здійснюється у двомісячний строк від дати оцінки.
75. Основною базою оцінки, що застосовується, є ринкова вартість.
Якщо процедури продажу передбачають наявність додаткових умов (додаткового інвестування 

або виконання інших вимог, що потребують додаткових матеріальних витрат, зокрема збереження 
існуючого напряму діяльності об'єкта оцінки, якщо такий напрям не відповідає принципу найбільш 
ефективного використання), може визначатися інвестиційна вартість.

Майновий підхід застосовується у порядку, встановленому для визначення розміру статутного 
фонду відкритого акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації).

При цьому не оцінюються активи цілісного майнового комплексу, які не включаються у його 
вартість.

Дохідний підхід передбачає використання методу непрямої капіталізації (дисконтування 
грошового потоку). При цьому під час прогнозування валового доходу враховуються доходи, що можуть 
бути отримані від найбільш ефективного використання надлишкових активів.

У разі відчуження цілісного майнового комплексу як сукупності активів без зобов'язань його 
оцінка базується на майновому підході з урахуванням принципу найбільш ефективного використання 
таких активів.
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Особливості застосування методичних підходів визначаються у національних стандартах.
76. Під час визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, 

до вартості державної частки включаються амортизаційні відрахування на орендоване майно, не 
використані на дату оцінки, кошти державного цільового фінансування та державних цільових 
надходжень, вартість майна, що придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на орендовані 
необоротні активи та коштів від продажу орендованого майна. Якщо покупцем цілісного майнового 
комплексу, переданого в оренду, є орендар, до державної частки у ринковій вартості включається сума 
заборгованості за оренду цілісного майнового комплексу, у тому числі з викупу оборотних активів.

Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у 
ринковій вартості цілісного майнового комплексу, переданого в оренду, встановлюється Фондом 
державного майна.

77. У плані приватизації цілісного майнового комплексу зазначається його початкова вартість, 
визначена на підставі затвердженої оцінки.

78. Повернення цілісних майнових комплексів (об'єктів приватизації) у державну власність, у 
тому числі за рішенням суду, відбувається за їх ринковою вартістю, визначеною на дату оцінки (день 
набрання чинності відповідним рішенням суду).

Особливості оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), що належать державі

79. Вимоги цього розділу поширюються на проведення оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі (далі - пакетів акцій), 
під час їх продажу державними органами приватизації на конкурентних засадах способами, визначеними 
законодавством про приватизацію.

Оцінка пакетів акцій здійснюється переважно шляхом проведення стандартизованої оцінки. В 
окремих випадках, визначених у цьому розділі, застосовується незалежна оцінка пакетів акцій. За 
результатами проведення стандартизованої оцінки відповідно до цієї Методики складаються акти оцінки 
пакетів акцій, форма та порядок заповнення яких визначається Фондом державного майна. Акти оцінки 
пакетів акцій підлягають затвердженню керівником державного органу приватизації.

80. Початкова вартість пакетів акцій під час їх продажу через організаторів торгівлі цінними 
паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових регіональних аукціонах,
спеціалізованих аукціонах за гроші визначається державним органом приватизації відповідно до 
встановлених законодавством процедур, що регулюють такий продаж, шляхом проведення 
стандартизованої оцінки з урахуванням таких особливостей:

 початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутний фонд яких 
визначено без урахування індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 
1995 р., розраховується на підставі їх номінальної вартості, збільшеної на коефіцієнт 
індексації. Коефіцієнт індексації номінальної вартості пакета акцій дорівнює відношенню 
розрахункового розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства з урахуванням 
суми індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до статутного фонду, 
станом на 1 січня 1995 р., до розміру статутного фонду, визначеного без урахування 
зазначеної суми;

 початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутний фонд яких 
визначено з урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 
1995 р., та початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутний фонд 
яких враховує індексацію балансової вартості основних засобів станом на 1 квітня 1996 р., 
дорівнює їх номінальній вартості;

 початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутний фонд яких 
визначено на підставі вимог цієї Методики, встановлюється на рівні номінальної вартості;

 для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і котируються на фондових 
біржах та їх філіях або першій фондовій торгівельній системі (далі - ПФТС), дозволяється 
встановлювати початкову вартість пакетів акцій на рівні середньозваженої вартості акцій за 
результатами угод, укладених у процесі котирування, але не нижче початкової вартості 
пакетів акцій, розрахованої з урахуванням вищезазначених особливостей.

81. Початкова вартість пакетів акцій, що підлягають продажу на конкурсах, крім тих, які 
проводяться із залученням радників, визначається державним органом приватизації шляхом проведення 
стандартизованої оцінки у порядку, що затверджується Фондом державного майна. Порядком повинно 
передбачатися застосування основних методичних підходів (майнового, дохідного та порівняльного).

Майновий підхід базується на визначенні вартості власного капіталу відкритого акціонерного 
товариства за даними балансу, складеного на останню звітну дату. Вартість власного капіталу 
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зменшується на суму індексації основних засобів, що не увійшли до статутного фонду, станом на 1 
квітня 1996 року.

В основу розрахунку початкової вартості пакетів акцій з використанням дохідного підходу 
покладається капіталізація усередненого розміру грошового потоку за два попередні повні роки до дати 
оцінки та прогнозованого грошового потоку за рік, в якому проводиться оцінка, з поправкою на коефіцієнт 
властивостей пакета акцій, що оцінюється.

Порівняльний підхід базується на застосуванні ринкових мультиплікаторів та середньозваженої 
вартості продажу акцій за результатами угод, укладених на фондових біржах та в їх філіях або ПФТС за 
рік до дати оцінки початкової вартості, а також за результатами продажу на конкурсах за кошти з 
поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється. Основним у межах порівняльного 
підходу є метод ринкових мультиплікаторів.

Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується розрахунок середньозваженої 
вартості продажу акцій за результатами укладених угод.

У разі неможливості застосування певного методичного підходу через відсутність необхідних 
вихідних даних розрахунок початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств 
здійснюється з використанням методичних підходів, вихідних даних для застосування яких достатньо.

Початкова вартість пакета акцій відкритого акціонерного товариства, що пропонується на конкурсі 
для першого продажу, визначається на підставі узгодження результатів оцінки, отриманих за майновим, 
дохідним та порівняльним підходами, що були використані в процесі оцінки. Початкова вартість пакета 
акцій відкритого акціонерного товариства, розрахована для першого продажу на конкурсі, не може бути 
нижчою його номінальної вартості.

82. Початкова вартість пакета акцій, конкурс з продажу якого не відбувся, під час його повторного 
продажу на конкурсі, крім продажу із залученням радника, за рішенням конкурсної комісії може бути 
зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків початкової вартості, визначеної для першого продажу 
на конкурсі. Якщо у цьому випадку через відсутність попиту пакет акцій повторно не був проданий, 
конкурсна комісія може рекомендувати державному органу приватизації провести незалежну оцінку 
цього пакета акцій для визначення його початкової вартості.

83. Початкова вартість пакетів акцій державних акціонерних та холдингових компаній 
визначається за результатами незалежної оцінки з урахуванням вартості пакетів акцій та іншого майна, 
що передані до їх статутних фондів, результатів фінансово-господарської діяльності тощо. Якщо строк з 
дати затвердження акта оцінки майна з метою визначення розміру статутного фонду державної 
акціонерної або холдингової компанії до дати оцінки пакета акцій не перевищує один рік, дозволяється 
визначати початкову вартість такого пакета на рівні його номінальної вартості.

84. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на 
відкритих торгах за процедурою тендеру, міжнародних фондових ринках та конкурсах із залученням 
радників для їх підготовки до продажу, пошуку потенційних покупців та організації продажу, 
встановлюється за результатами незалежної оцінки.

За результатами незалежної оцінки радник подає державному органу приватизації звіт про оцінку 
для затвердження оцінки пакета акцій. Рецензування наданих матеріалів здійснюється у місячний строк 
з дня їх надходження.

85. Якщо на конкурс надійшла заява від одного покупця, ціна продажу пакета акцій відкритого 
акціонерного товариства визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути нижчою 
ціни, яку запропонував покупець у своїй конкурсній пропозиції.

86. Незалежна оцінка пакетів акцій проводиться згідно з національними стандартами. При цьому
суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання визначає ринкову вартість пакета акцій.

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, що проводить незалежну оцінку пакета 
акцій, визначається державним органом приватизації на конкурсних засадах. Якщо до підготовки пакета 
акцій для продажу, у тому числі для забезпечення проведення його оцінки, залучався радник, заходи 
щодо укладення договору із суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання на проведення 
такої оцінки та її фінансування здійснюються радником.

87. На підставі отриманих результатів незалежної оцінки початкової вартості пакетів акцій 
державний орган приватизації готує рекомендації конкурсній (тендерній) комісії щодо їх початкової 
вартості. Акт оцінки, який містить рекомендації щодо початкової вартості пакета акцій, використовується 
конкурсною комісією для визначення умов конкурсу (повторного конкурсу) протягом строку його дії.

Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

88. Вимоги цього розділу застосовуються під час проведення оцінки часток (паїв, акцій), що 
належать державі або господарським товариствам з державною часткою (часткою комунального майна) 
у разі їх відчуження способами, визначеними законодавством.
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Визначення вартості часток (паїв, акцій) здійснюється переважно із застосуванням незалежної 
оцінки. В окремих випадках, визначених у цій Методиці, оціночна вартість часток (паїв, акцій) 
визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки.

Стандартизовану оцінку проводять державні органи приватизації.
Базою оцінки, що визначається під час проведення незалежної оцінки, є ринкова вартість.
89. Початкова вартість (ціна продажу) часток (паїв, акцій), що належать державі у статутних 

фондах господарських товариств, створених після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 1998 р. N 1114 ( 1114-98-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під 
час приватизації", розмір яких не перевищує 10 відсотків статутного фонду, а номінальна вартість 5000 
гривень, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки.

Стандартизована оцінка проводиться на підставі номінальної вартості частки (паю, акції), яка 
збільшується на відповідну частку чистого прибутку господарського товариства, отриманого з початку 
календарного року, в якому проводиться оцінка, та на коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації 
розраховується виходячи із зміни офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого 
Національним банком, від дати створення господарського товариства до дати оцінки часток (паїв, акцій) 
під час їх приватизації. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки частки (паю, 
акцій) за формою згідно з додатком 16.

90. Початкова вартість акцій, що належать державі у статутних фондах комерційних банків у 
формі відкритих акціонерних товариств, номінальна вартість яких згідно з результатами останньої емісії 
акцій комерційного банку не перевищує 5000 гривень, визначається шляхом проведення 
стандартизованої оцінки в порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 89. При цьому коефіцієнт 
індексації розраховується виходячи із зміни офіційного обмінного курсу гривні до долара США, 
встановленого Національним банком, від дати реєстрації останньої емісії акцій комерційного банку до 
дати їх оцінки під час приватизації. За результатами стандартизованої оцінки складається акт оцінки 
частки (паю, акції) за формою згідно з додатком 16.

91. У разі повторного продажу початкова вартість акцій, що належать державі, комерційних 
банків у формі відкритих акціонерних товариств, які пройшли лістинг і котируються на фондових біржах 
(їх філіях) або у ПФТС, може встановлюватися на рівні середньозваженої вартості акцій за результатами 
укладених угод, але не нижче їх номінальної вартості. Розрахунок середньозваженої вартості акцій 
проводиться з урахуванням вимог пункту 80.

92. У разі повторного проведення аукціону (конкурсу) з продажу часток (паїв, акцій), початкова 
вартість яких визначалася шляхом проведення стандартизованої оцінки відповідно до вимог пунктів 89 і 
90, дія актів оцінки часток (паїв, акцій) за рішенням державного органу приватизації може бути 
продовжена на строк не більше трьох місяців, якщо від дати оцінки до дати видання відповідного наказу 
державним органом приватизації коефіцієнт індексації змінився не більш як на 10 відсотків.

93. Інші частки (паї, акції) під час приватизації або в інших випадках їх відчуження згідно із 
законодавством оцінюються шляхом проведення незалежної оцінки згідно з національними 
стандартами.

94. Частки (паї, акції), що належать державі в міжгосподарських підприємствах та у статутних 
фондах господарських товариств, створених на їх базі, визначаються у порядку, встановленому Фондом 
державного майна, та оцінюються незалежно від способу їх приватизації з урахуванням таких 
особливостей:

 частки (паї, акції), віднесені до сільськогосподарської або рибної галузей агропромислового 
комплексу, оцінюються згідно з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому 
встановлюється порядок визначення розміру статутного фонду (пайового фонду колективних 
сільськогосподарських підприємств) щодо підприємств цих галузей;

 частки (паї, акції), віднесені до інших галузей агропромислового комплексу, оцінюються згідно 
з вимогами відповідного розділу цієї Методики, у якому встановлюється загальний порядок 
визначення розміру статутного фонду відкритих акціонерних товариств, що створюються в 
процесі приватизації (корпоратизації).

95. Вартість часток (паїв, акцій), що належать державі у міжгосподарських підприємствах та у 
статутних фондах господарських товариств, визначається незалежно від способу їх приватизації як 
відповідна частка чистої вартості цілісного майнового комплексу міжгосподарського підприємства або 
господарського товариства згідно з додатком 2.

Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва

96. Вимоги цього розділу поширюються на випадки визначення вартості об'єктів незавершеного 
будівництва і законсервованих об'єктів, що приватизуються окремо від цілісного майнового комплексу у 
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порядку, встановленому Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного 
будівництва" (1953-14), а також на інші випадки відчуження таких об'єктів.

Оцінка об'єктів незавершеного будівництва проводиться шляхом стандартизованої оцінки або 
незалежної оцінки у випадках, визначених цим розділом Методики. Об'єкти нерухомого майна, які 
перебувають у стадії капітального будівництва або реконструкції і первісна вартість яких обліковується у 
складі основних засобів підприємства, оцінюються у порядку, встановленому відповідним розділом цієї 
Методики для об'єктів у матеріальній формі.

Під час проведення оцінки об'єктів незавершеного будівництва ураховується вартість матеріалів, 
виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для цього об'єкта незавершеного будівництва 
і не використаних для будівництва, а також з урахуванням вартості устаткування для монтажу, 
придбаного для функціонування об'єкта незавершеного будівництва після завершення будівництва.

97. Процедура оцінки об'єкта незавершеного будівництва для цілей його приватизації 
передбачає передачу балансоутримувачем державному органу приватизації бухгалтерської інформації 
щодо фактичних витрат на будівництво об'єкта незавершеного будівництва (включаючи інформацію про 
фактичні витрати на придбання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування, зазначених у пункті 96) 
за періодами їх здійснення із зазначенням джерел фінансування. Фактичні витрати на будівництво 
об'єкта незавершеного будівництва зазначаються наростаючим підсумком з розподілом їх за видами -
будівельно-монтажні роботи (з урахуванням інших витрат), устаткування та інвентар.

Для підтвердження фактів та джерел фінансування будівництва об'єкта незавершеного 
будівництва проводиться аудиторська перевірка даних бухгалтерського обліку.

98. Оцінка об'єкта незавершеного будівництва під час приватизації проводиться залежно від 
способу приватизації:

 для продажу на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а також для 
передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною 
приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами 
товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта -
шляхом проведення стандартизованої оцінки на підставі балансу без урахування суми 
індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, 
встановленими Держкомстатом для складання підприємствами та організаціями балансу 
станом на 1 січня 1997 р. у зв'язку із запровадженням національної грошової одиниці. За 
результатами оцінки складається акт за формою згідно з додатком 7. У разі відсутності у 
балансоутримувача інформації, зазначеної у пункті 97, або її неповноти державний орган 
приватизації може прийняти рішення про визначення вартості об'єкта незавершеного 
будівництва із застосуванням незалежної оцінки. При цьому визначається його ринкова 
вартість;

 для приватизації зазначених у пункті 96 матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування на 
аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і 
окремо - шляхом визначення ринкової вартості;

 для продажу під розбирання - може визначатися вартість ліквідації шляхом проведення 
незалежної оцінки із застосуванням незалежної оцінки.

99. Під час приватизації об'єкта незавершеного будівництва за наявності на ньому зазначених у 
пункті 96 матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування складається зведений акт за результатами 
проведення стандартизованої та незалежної оцінки згідно з додатком 7. При цьому звіт про оцінку 
матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування приймається державним органом приватизації за 
результатами його рецензування і є невід'ємною частиною зведеного акта оцінки.

100. Акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, складений відповідно до вимог цієї 
Методики, або висновок про його вартість (у разі проведення незалежної оцінки) затверджується 
керівником державного органу приватизації у строк, що не перевищує двох місяців від визначеної дати 
оцінки.

Зведений акт оцінки об'єкта незавершеного будівництва, складений відповідно до вимог цієї 
Методики, затверджується керівником державного органу приватизації у строк, що не перевищує трьох 
місяців від визначеної дати оцінки.

101. У разі застави об'єкта незавершеного будівництва та в інших випадках його відчуження 
проводиться незалежна оцінка відповідно до методичних засад, визначених національними 
стандартами. Незалежна оцінка проводиться із застосуванням переважно витратного або дохідного 
підходів, а також шляхом їх комбінування.

Базами оцінки можуть бути ринкова вартість, вартість ліквідації, залишкова вартість заміщення 
(відтворення), інвестиційна вартість та ліквідаційна вартість. Порядок їх вибору регулюється 
національними стандартами.
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102. У разі повернення об'єктів незавершеного будівництва (об'єктів приватизації) у державну 
власність, у тому числі за рішенням суду, їх вартість визначається на дату оцінки (день набрання 
чинності відповідним рішенням суду) у порядку, встановленому для їх приватизації.
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Додаток 1
до Методики

ПЕРЕЛІК
документів, необхідних для проведення оцінки

цілісного майнового комплексу

Назва документа Примітка
1. Передавальний баланс підприємства за підписом керівника підприємства та головного 

бухгалтера, завірений аудитором
2. Баланс підприємства, що додається до договору 
оренди

для орендних підприємств

3. Договір оренди державного майна (з додатками) -"-
4. Довідка про відображення в бухгалтерському 
обліку операцій з фінансової оренди індивідуально 
визначеного майна

за підписом керівника підприємства та головного 
бухгалтера

5. Довідка про наявність на обліку підприємства 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та їх 
вартість

-"-

6. Акти про завершені види поліпшення основних 
засобів та інших необоротних матеріальних 
активів, довідка про розмір витрат, пов'язаних з 
поліпшенням основних засобів

-"-

7. Довідка про рух коштів амортизації орендованих 
основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів на дату оцінки, а також 
коштів від реалізації орендованих необоротних 
активів

для орендних підприємств;
за підписом керівника підприємства та головного 
бухгалтера

8. Довідка про довгострокові фінансові інвестиції (з 
розшифруванням за видами)

за підписом керівника підприємства та головного 
бухгалтера

9. Висновок про вартість майна за підписом оцінювача, скріплений печаткою та 
підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності -
суб'єкта господарювання

10. Інвентаризаційні описи основних засобів, інших 
необоротних активів, запасів та інших активів

у разі прийняття рішення державним органом 
приватизації про проведення інвентаризації

11. Основний та додатковий переліки необоротних 
активів

затверджені керівником державного органу 
приватизації (органу, уповноваженого управляти 
державним майном)

12. Аудиторський висновок у разі проведення аудиторської перевірки
13. Довідка про розрахунок суми дооцінки запасів 
на дату оцінки

за підписом керівника підприємства та головного 
бухгалтера

14. Відомості згідно з додатками 11-15 -"-
15. Інші додаткові матеріали (на вимогу комісії з 
приватизації (корпоратизації)
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Зразок 

Додаток 2
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________________
(посада керівника державного органу

приватизації (органу,

__________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)

МП ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _______________ 200__ р.

АКТ
оцінки майна

______________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства під час приватизації (корпоратизації)

___________________________ Адреса ____________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________________________________

____________________________________________________

Комісія, утворена згідно з наказом
______________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

від ______ ______________ 200__ р. N _____, у складі

голови комісії ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

і членів комісії ________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)

________________________________________________
________________________________________________

на засіданні (протокол від ___________ 200__ р. N___) розглянула документи, необхідні для проведення 
оцінки майна, результати проведення інвентаризації майна 
_______________________________________ 

(повна назва підприємства)

_________________________________________________________________________________________
та підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації (розмір статутного фонду відкритого 
акціонерного товариства, що створюється під час приватизації (корпоратизації), визначена станом на 
_____ _____________ 200__ р. на підставі вимог Методики оцінки майна, даних передавального балансу 
підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить:

У тому числіНомер 
рядка Показник Усього, тис 

гривень що належать 
державі

що належать 
орендарю

1 Необоротні активи, усього
у тому числі:
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1.1. Залишкова вартість нематеріальних активів, усього
у тому числі:
 права користування природними ресурсами
 права користування Майном
 права на знаки для товарів і послуг
 права на об'єкти промислової власності
 авторські та суміжні з ними права
 гудвіл
 інші нематеріальні активи

1.2. Незавершене будівництво
1.3. Залишкова вартість основних засобів, усього

у тому числі:
 земельні ділянки
 капітальні витрати на поліпшення земель 
 будинки та споруди
 машини та обладнання
 транспортні засоби
 інструменти, прилади, інвентар
 робоча і продуктивна худоба
 багаторічні насадження
 інші основні засоби

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції, усього
у тому числі:
 ті, що обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств
 інші фінансові інвестиції

1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість
1.6. Відстрочені податкові активи
1.7. Інші необоротні активи
2. Оборотні активи, усього

у тому числі:
2.1. Запаси

2.2. Векселі одержані
2.3. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, 

послуги), усього
у тому числі:
 первісна вартість
 резерв сумнівних боргів

2.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками
2.5. Інша поточна дебіторська заборгованість
2.6. Поточні фінансові інвестиції
2.7. Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

у тому числі:
 у національній валюті
 в іноземній валюті

2.8. Інші оборотні активи
3. Витрати майбутніх періодів
4. Сукупна вартість цілісного майнового комплексу 

(сума рядків 1, 2 і 3)
5. Забезпечення наступних витрат і платежів, усього

у тому числі:
5.1. Залишок коштів державного цільового Х
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фінансування та державних цільових надходжень
6. Довгострокові зобов'язання
7. Поточні зобов'язання
8. Чиста вартість цілісного майнового комплексу

(ряд. 4 - ряд. 5 - ряд. 6 - ряд. 7)
9. Вартість майна, що вилучається, усього

у тому числі:
9.1. Вартість державного житлового фонду
9.2. Вартість об'єктів, що не підлягають приватизації
9.3. Вартість іншого майна, щодо якого прийнято 

рішення про його вилучення
10. Чиста вартість цілісного майнового комплексу для 

визначення розміру статутного фонду 
(ряд. 8 - ряд. 9)

11. Вартість державного майна, що підлягає 
приватизації (статутний фонд відкритого 
акціонерного товариства, що створюється на базі 
майна державного підприємства)
(графа 3 ряд. 10)

12. Вартість оборотних засобів, зданих в оренду, з 
урахуванням індексації ((ряд. 12.1 + ряд. 12.2) -
ряд. 12.3) х ряд. 12.4)
(у разі коли сума ряд. 12.1 та 12.2 менша від 
показника ряд. 12.3, показники ряд. 12 дорівнюють 
нулю)
у тому числі:

Х

12.1. Запаси і затрати, які входять у валюту балансу Х
12.2. Фінансові активи Х
12.3. Кредиторська заборгованість Х
12.4. Коефіцієнт індексації оборотних засобів, зданих в 

оренду Х

13. Залишок амортизації, нарахованої на орендовані 
необоротні активи, не використаний на дату оцінки Х

14. Залишок коштів від реалізації орендованих 
необоротних активів Х

15. Частка держави
(графа 4 ряд. 10 + графа 4 ряд. 12 + графа 4 ряд. 
13 + графа 4 ряд. 14 + графа 4 ряд. 5.1)

Х Х

16. Частка орендаря
(графа 3 ряд. 10 - графа 4 ряд. 15)

Х Х

17. Статутний фонд відкритого акціонерного 
товариства, що створюється на базі державного 
майна та майна, що належить орендарю
(графа 4 ряд. 15 + графа 5 ряд. 16)

Примітка. Під час оцінки розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що 
створюється на базі державного підприємства, заповнюються графи 1-4 рядків 1-11.

Голова комісії _____________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____________ _______________________
_____________ _______________________
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______ _____________ 200__ р.
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Зразок 

Додаток 2
до Методики

ВИСНОВОК
про вартість майна

____________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

__________________________ Адреса ______________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ______________________________________________________

______________________________________________________

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________,

(повна назва юридичної особи)

що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
_________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

від ___ ___________ 200__ р. N ____, укладеного з
_________________________________________________________________________________________,

(державний орган приватизації)

провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками, 
затвердженими ____ ____________ 200__ р.
_________________________________________________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном)

та схваленими рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) (протокол від __ ______ 200__ р.
N ____), та на підставі вивчення господарської діяльності підприємства і надає висновок про вартість 
майна станом на ___ __________ 200__ р.:

Вартість, гривень

№
п/п

Ін
ве

нт
ар

ни
й 

№ Показник за даними бухгалтерського 
обліку, що включається у 

підсумок балансу

за результатами 
переоцінки на засадах 

незалежної оцінки

Залишкова вартість 
нематеріальних активів, усього
у тому числі:

1.1. Права користування природними 
ресурсами, усього
у тому числі:

1.2. Права користування майном, 
усього
у тому числі:

1.3. Права на знаки для товарів і 
послуг, усього
у тому числі:

1.4. Права на об'єкти промислової 
власності, усього
у тому числі:
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1.5. Авторські та суміжні з ними 
права, усього
у тому числі:

1.6. Гудвіл
1.7. Інші нематеріальні активи, усього

у тому числі:

2. Незавершене будівництво, усього
у тому числі:

2.1. Капітальне будівництво
2.2. Устаткування для монтажу
3. Залишкова вартість основних 

засобів, усього
у тому числі:

3.1. Земельні ділянки
3.2. Капітальні витрати на 

поліпшення земель
3.3. Будинки та споруди
3.4. Машини та обладнання
3.5. Транспортні засоби
3.6. Інструменти, прилади, інвентар
3.7. Робоча і продуктивна худоба
3.8. Багаторічні насадження
3.9. Інші основні засоби
4. Довгострокові фінансові 

інвестиції, усього
у тому числі:

5. Довгострокова дебіторська 
заборгованість

6. Відстрочені податкові активи
7. Інші необоротні активи
8. Необоротні активи, що не 

включаються до статутного 
фонду відкритого акціонерного 
товариства

X

Усього

______________________ _____________ _________________________
(оцінювач) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________________ _____________ _________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)

оціночної діяльності -

суб'єкта

господарювання)

МП
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Зразок 

Додаток 4
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________

(посада керівника державного органу

приватизації (органу,

____________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)

МП ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _______________ 200__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ __________ 200__ р. N _____)

ПЕРЕЛІК
необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

___________________________ Адреса _______________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ______________________________________

______________________________________

На підставі результатів _____________________ інвентаризації майна
(попередньої/повної)

станом на _____ ____________ 200___ р. ____________________________________________________,
(повна назва підприємства)

проведеної інвентаризаційною комісією, що утворена наказом ____ _____________________ 200___ р.
________________________________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

від ____ ____________ 200__ р. N____, незалежній оцінці підлягають такі необоротні активи:

Вартість, гривень
№
п/п

Інвентарни
й номер Назва активу Дата введення в 

експлуатацію первісна зносу
залишкова

(на дату
оцінки)

Нематеріальні активи, 
усього у тому числі:
Незавершене 
будівництво, усього у 
тому числі:
Основні засоби, усього у 
тому числі:
Довгострокові фінансові 
інвестиції, усього
у тому числі:
Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість
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Відстрочені податкові 
активи
Інші необоротні активи
Необоротні активи, що 
не включаються до 
статутного фонду 
відкритого акціонерного 
товариства

Керівник підприємства _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

__________________________________ ________________ _________________________
(посада відповідального (підпис) (ініціали та прізвище)

працівника державного органу
приватизації (органу,

уповноваженого управляти
державним майном) або голова

комісії з приватизації
(корпоратизації)

_____ ___________ 200__ р.

Додаток 5
до Методики

БАЗОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
індексації вартості оборотних засобів,

зданих в оренду, станом на 1 січня 2001 року

Дата укладення договору оренди, період Коефіцієнт збільшення, разів
До 1 жовтня 1992 р. 9393
1 жовтня 1992 р. - 1 січня 1993 р. 5501
1 січня 1993 р. - 1 квітня 1993 р. 2598
1 квітня 1993 р. - 1 липня 1993 р. 1249
1 липня 1993 р. - 1 жовтня 1993 р. 489
1 жовтня 1993 р. - 1 січня 1994 р. 178
1 січня 1994 р. - 1 квітня 1994 р. 67
1 квітня 1994 р. - 1 липня 1994 р. 45
1 липня 1994 р. - 1 жовтня 1994 р. 34
1 жовтня 1994 р. - 1 січня 1995 р. 23
1 січня 1995 р. - 1 квітня 1995 р. 10,4
1 квітня 1995 р. - 1 липня 1995 р. 6,7
1 липня 1995 р. - 1 жовтня 1995 р. 5,2
1 жовтня 1995 р. - 1 січня 1996 р. 4,1
1 січня 1996 р. - 1 квітня 1996 р. 2,7
1 квітня 1996 р. - 1 липня 1996 р. 2,7
1 липня 1996 р. - 1 жовтня 1996 р. 2,5
1 жовтня 1996 р. - 1 січня 1997 р. 2,2
З 1 січня 1997 р. 1,8
Індекс інфляції:
за 2001 рік 106,1
за 2002 рік 99,4
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Зразок 

Додаток 6
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________

(посада керівника державного органу

приватизації (органу,

____________________________________________
уповноваженого управляти державним майном)

МП ______________ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _______________ 200__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)
(протокол від ___ __________ 200__ р. N _____)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
інвентаризації майна

________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

складено ____ ____________ 200___ р. ______________________________________________________,
(місце складення акта)

Ми, що нижче підписалися, голова і члени інвентаризаційної комісії, утвореної згідно з наказом 
________________________________________________________________________________________

(назва органу, що видав наказ)

________________________________________________________________________________________

від ___ __________ 200___ р. N ____, у складі

голови інвентаризаційної комісії ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членів комісії ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________
____________________________________________________________

склали цей акт про те, що під час інвентаризації розглянуто первинні матеріали попередньої (повної) 
інвентаризації, станом на ____ ________ 200__ р., які узагальнено в таблиці:

Фактична наявність За дпними бухгалтерського 
облікуНомер 

типової 
форми

Назва 
типової 
флорми кількість, 

одиниць
вартість, 
гривень

кількість, 
одиниць

вартість, 
гривень

Кількість 
сторінок 
типової 
форми

Інвентаризаційною комісією встановлено нестачі (надлишки) на суму:
основні засоби ___________________________________________________________________________
незавершене будівництво __________________________________________________________________
запаси __________________________________________________________________________________
грошові кошти ____________________________________________________________________________
розрахунки ______________________________________________________________________________

Нестачі (надлишки) зафіксовано у відповідних типових формах первинної облікової документації 
з інвентаризації (додаються) для врегулювання розбіжностей та стягнення суми нестач з винних осіб 
відповідно до законодавства.

Голова комісії _____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
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Зразок 

Додаток 7
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

МП ______________ __________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _______________ 200__ р.

АКТ (ЗВЕДЕНИЙ АКТ)
оцінки об'єкта незавершеного будівництва

________________________________________________________________________________________
(повна назва і місцезнаходження об'єкта та керівного органу підприємства,

________________________________________________________________________________________
на балансі якого перебуває об'єкт)

станом на ____ __________ 200__ р.

1. Сума фактичних витрат на об'єкт незавершеного будівництва у цінах відповідних періодів 
становить:

У тому числі, гривень
Джерело 

даних Період Одиниця 
виміру

Усього, 
гривень

будівельно-
монтажні та інші 

роботи

устаткування та 
інвентар

_______________
Усього

2. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на будівельний майданчик, але не 
використаних для будівництва, _____________________ гривень*.

(сума)

3. Вартість устаткування для монтажу, придбаного для функціонування об'єкта незавершеного 
будівництва після завершення будівництва ____________________ гривень*.

(сума)

Разом вартість об'єкта незавершеного будівництва становить ___________________ гривень.
(сума)

__________________________ ____________ __________________________
(посада відповідального (підпис) (ініціали та прізвище)

працівника державного органу 

приватизації)

______ ______________ 200__ р.

______________
* Заповнюється на підставі висновку про вартість за результатами незалежної оцінки.
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Зразок 

Додаток 8
до Методики

АКТ
обстеження будівельного майданчика і технічного

стану об'єкта незавершеного будівництва

________________________________________________________________________________________
(назва об'єкта, адреса)

складено ____ _________ 200__ р. _________________________________
(місце складення акта)

Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________________
(назва державного органу приватизації)

в особі __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, і представники балансоутримувача ______________________________________________
(назва)

в особі _________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

в особі _________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

в особі _________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з другого боку, склали цей акт про те, що сьогодні нами проведено огляд будівельного майданчика і 
визначено технічний стан розташованого на ньому об'єкта незавершеного будівництва ______________
_______________________________________________________________________________________,

(назва об'єкта)

а також відповідність виконаних у натурі конструкцій і робіт, передбачених проектною 
документацією. При цьому встановлено: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Додаток. Виконавчі схеми окремих конструкцій і видів (у разі потреби).

Від державного органу ____________ __________________________
приватизації (підпис) (ініціали та прізвище)

Від балансоутримувача ____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ __________________________
____________ __________________________
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Зразок 

Додаток 9
до Методики

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаних для об'єкта незавершеного будівництва

матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на
будівельний майданчик і не використаних для будівництва

________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження матеріалів, назва об'єкта і організації, на балансі якої перебуває майно)

____ _____________ 200__ р.

Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
________________________________________________________________________________________

(назва)

________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)

підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію, обмір та оцінку з урахуванням придатності для 
подальшого використання матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на майданчик і не використаних 
для будівництва, які підлягають включенню у вартість об'єкта незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є такі матеріали, вироби, конструкції, 
завезені на майданчик і не використані для будівництва:

Вартість за даними балансу, 
гривеньN

п/п
Найменування 

матеріалів
Одиниц
я виміру Кількість

одиниці усього
Примітка

___________________
Усього

Від балансоутримувача ____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ __________________________
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Зразок 

Додаток 10
до Методики

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва

устаткування, не переданого до монтажу,
або такого, що не потребує монтажу

________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та організації, на балансі якої перебуває майно)

______ _______________ 200__ р.

Ми, що нижче підписалися, представники балансоутримувача
________________________________________________________________________________________

(назва)

________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________________________________________________________,
(посада, ініціали та прізвище)

________________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)

підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не переданого до монтажу, або такого, 
що не потребує монтажу, придбаного для об'єкта незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не передане до монтажу або таке, що 
не потребує монтажу, устаткування:

Вартість за даними балансу, 
гривеньN

п/п
Найменування 

матеріалів
Одиниц
я виміру Кількість

одиниці усього
Примітка

___________________
Усього

Від балансоутримувача ____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____________ __________________________
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Зразок 

Додаток 11
до Методики

ВІДОМІСТЬ
розрахунку первісної вартості засобів

________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

Коефіцієнти збільшення первісної 
вартості основних засобів станом на

№
п/п Найменування

Інвен-
тарний 
номер

Дата 
введення в 

експлуа-
тацію, 

місяць, рік

Первісна 
вартість, 

тис. 
гривень

1 травня 
1992 р.

1 серпня 
1993 р.

1 січня 
1995 р.

1 квітня 
1996 р.

Первісна 
вартість 
на дату 
оцінки, 

тис. 
гривень

Керівник підприємства _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок 

Додаток 12
до Методики

ВІДОМІСТЬ
розрахунку залишкової вартості основних засобів

_________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

N
п/п

Найменування 
об'єкта

Ін
ве

нт
ар

ни
й 

но
м

ер

П
ер

ві
сн

а 
ва

рт
іс

ть
 

на
да

ту
оц

ін
ки

, т
ис

. г
ри

ве
нь

Ш
иф

рн
ор

м
и 

ам
ор

ти
за

ці
ї

Р
іч

на
 н

ор
м

а 
ам

ор
ти

за
ці

ї,в
ід

со
тк

ів

М
іс

яч
на

 
но

рм
аа

м
ор

ти
за

ці
ї,в

ід
со

тк
ів

Тр
ив

а-
лі

ст
ье

кс
пл

уа
-

та
ці

ї,м
іс

яц
ів

(к
ва

р-
та

лі
в)

Р
ів

ен
ь 

зн
ос

у,
 в

ід
со

тк
ів

С
ум

аз
но

су
, т

ис
.гр

ив
ен

ь

За
ли

ш
ко

ва
 в

ар
ті

ст
ь 

на
 д

ат
у 

оц
ін

ки
, т

ис
. г

ри
ве

нь

Керівник підприємства _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
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Зразок 

Додаток 13
до Методики

ВІДОМІСТЬ
розрахунку балансової вартості незавершенного

будівництва та устаткування для монтажу

________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

Вартість на дату оцінки,
тис. гривеньВартість витрат за 

їх видами
у тому числі

№
п/п

Найменування 
об'єкта

Рік і 
квартал 

освоєння 
вират 
(прид-
бання)

вид 
витрат 
(буді-

вельно-
монтаж-

ні та 
інші 

роботи, 
устат-
кува-
ння), 

всього

вартість

Ко
еф

іц
іє

нт
 ф

нд
ек

са
ці

ї усього

за
 р

ах
ун

ок
 д

ер
ж

ав
ни

х 
ко

ш
ті

в

за
 р

ах
ун

ок
 к

ош
ті

в 
ор

ен
да

ря

Керівник підприємства _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

______________
У грошовій одиниці на момент здійснення витрат.

Зразок 

Додаток 14
до Методики

ВІДОМІСТЬ
(вихідні дані) для переоцінки

повністю зношених основних засобів

________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

№
п/п

Найменування об'єкта

Ін
ве

нт
ар

ни
й 

но
м

ер

П
ер

ві
сн

а 
ва

рт
іс

ть
 н

а 
да

ту
 о

ці
нк

и,
 т

ис
. 

ги
ве

нь

Тр
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іс

ть
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лу
ат

ац
ії 

м
іс

яц
ів

 
(к
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рт

ал
ів

)

С
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а 
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ос
у,

 т
ис

. 
гр

ив
ен

ь

За
ли

ш
ко

ва
 в
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ті

ст
ь 
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 д

ат
у 

оц
ін

ки
, т

ис
. 

гр
ив

ен
ь

О
чі

ку
ва

ни
й 

ст
ро

к 
ко
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сн

ог
о 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 
ос

но
вн

ог
о 
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со

бу
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да
ти

 о
ці

нк
и,

 м
іс

яц
ів

За
га

ль
ни

й 
ст

ро
к 

сл
уж

би
 о

сн
ов

но
го

 
за

со
бу

 з
ал
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но

 в
ід

 
кл

ас
иф

іка
ці

ї 
ос

но
вн

их
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ас
об

ів
, 

м
іс

яц
ів

Керівник підприємства _____________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____________ _________________________
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(підпис) (ініціали та прізвище)

Зразок 

Додаток 15
до Методики

АКТ
переоцінки повністю зношених основних засобів

________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)

№
п/п

Найменування об'єкта

Ін
ве

нт
ар

ни
й 

но
м

ер

П
ер

ві
сн
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іс
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бу
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 гр
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ь

Голова комісії _____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____________ ____________________________

_____________ ____________________________
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Зразок 

Додаток 16
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

МП ______________ __________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ _______________ 200__ р.

АКТ
оцінки частки (паю, акції)

_________________________________________________________________________________________
(повна назва господарського товариства, розмір частки, що оцінюється)

___________________________ Адреса _________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) _________________________________________________

_________________________________________________

Дата оцінки _____ _____________ 200__ р.

Назва показника Значення
1. Офіційний курс гривні до долара США, встановлений 
Національним банком на дату оцінки
2. Офіційний курс гривні до долара США, встановлений 
Національним банком на дату реєстрації господарського 
товариства
_____ ______________ 200__ р.
3. Коефіцієнт індексації (ряд. 1 : ряд. 2)
4. Номінальна вартість акцій (частки, паю)*, гривень
5. Чистий прибуток господарського товариства з початку 
календарного року згідно з офіційною довідкою, підписаною 
керівником та головним бухгалтером, тис. гривень
6. Частка чистого прибутку, що враховується, тис. гривень
7. Початкова вартість (ціна продажу)* частки (паю, акції)*, гривень

__________________________________ __________ _________________
(посада відповідального працівника (підпис) (ініціали

державного органу приватизації) та прізвище)

______ ______________ 200__ р.

______________
* Підкреслити необхідне.
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Зразок

Додаток 17
до Методики

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

___________________________________________________
(органу, уповноваженого управляти державним майном)

МП _________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвища)

_______ ________________ 200__ р.

АКТ
розрахунку суми збільшення вартості власного

капіталу відкритого акціонерного товариства

_________________________________________________________________________________________
(повна назва)

___________________________ Адреса _________________________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) _________________________________________________

_________________________________________________

1. Відкрите акціонерне товариство _____________________________________________________,
(повна назва)

що утворено у процесі 
______________________________________________________________________,

(приватизації/корпоратизації)

зареєстровано _______ _______________ ______ р.
_________________________________________________________________________________________

(орган, що зареєстрував відкрите акціонерне товариство)

2. Статутний фонд у процесі __________________________________________________________
(приватизації/корпоратизації)

визначено станом на ________________________ у сумі _____________________ тис. гривень.
(дата оцінки)

3. Збільшення статутного фонду проводилося на суму індексації балансової вартості основних 
засобів станом на __________________________________________________________________________

(1 січня 1995 р.,

_________________________________________________________________________________________
1 квітня 1996 р. - зазначити необхідне)

у сумі _____________________ тис. гривень. Додатковий випуск акцій зареєстровано у порядку, 
визначеному законодавством
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Так Ні

4. Розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства після здійснення додаткового 
випуску акцій становить _________________________ тис. гривень.

(сума)

На підставі наданих відкритим акціонерним товариством 
___________________________________
_________________________________________________________________________________________

(повна назва)

документів державний орган приватизації (орган, уповноважений управляти державним майном) 
підтверджує такі показники:

№
п/п

Показник Сума за даними 
трансформованого 

балансу, що додається 
до акта оцінки, тис. 

гривень

Сума за 
даними 

балансу на 
останню 

звітну дату, 
тис. гривень

Приріст 
(зменшення) 

показника (різниця 
між графами 4 та 3 
фіксується із своїм 

знаком)
1. Статутний капітал
2. Пайовий капітал
3. Додатковий капітал (усього)
4. Резервний капітал
5. Нерозподілений прибуток
6. Непокритий збиток
7. Неоплачений капітал
8. Вилучений капітал
9. Власний капітал, усього (ряд. 1 + 

ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 -
ряд. 6 - ряд. 7 - ряд. 8)

10. Збільшення статутного фонду 
відкритого акціонерного товариства 
у зв'язку з індексацією балансової 
вартості основних фондів

Х

11. Сума збільшення вартості власного 
капіталу (графа 5 ряд. 9 - графа 4 
ряд. 10)

Х

Голова правління _____________________ ____________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________
(посада відповідального працівника державного органу приватизації

__________________________________________________ _________________ ________________
(органу, уповноваженого управляти (підпис) (ініціали та

державним майном) прізвище)

_____ ______________ 200__ р.
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2.5. ПОРЯДОК ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Затверджено наказом Фонду 
державного майна України та 

Державного комітету з питань 
науки і технологій  

від 27 липня 1995 року № 969/97 

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1995 року № 36. 
2. Експертна оцінка нематеріальних активів відповідно до цього Порядку проводиться щодо 

об'єктів приватизації незалежно від галузі господарства, до якої вони належать, у разі створення на їх 
основі акціонерних товариств. Рішення про експертну оцінку нематеріальних активів приймає комісія по 
приватизації (корпоратизації). 

3. Експертній оцінці згідно з цим Порядком підлягають нематеріальні активи, не відображені в 
балансі підприємства. 

4. Нематеріальні активи, перелічені в пункті 8, підлягають інвентаризації відповідно до пункту 21 
Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна 
державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 1993 року № 158 ( 158-93-п ). 

5. Нематеріальні активи, перелічені в пунктах 9, 10, 11 цього Положення, оцінюються комісією по 
приватизації (корпоратизації). За рішенням органу приватизації в окремих випадках для експертної 
оцінки вартості нематеріальних активів, перелічених в пунктах 8-11 цього Порядку, можуть залучатися 
експерти відповідно до Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна України 
від 2 лютого 1995 року № 100 ( z0074-95 ). 

6. У разі виявлення нематеріальних активів, що згідно з законодавством не підлягають 
приватизації, орган приватизації вирішує питання вилучення їх вартості із вартості цілісного майнового 
комплексу для вирішення організаційно-правових питань їх використання. 

II. Види та характеристики нематеріальних активів
7. Нематеріальні активи - об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності 

та користування. 
8. До нематеріальних активів - об'єктів права інтелектуальної власності, належать: 
8.1. Право власності на винахід. 
Право власності на винахід засвідчується патентом. Об'єктом винаходу може бути: продукт 

(пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб. 
8.2. Право власності на корисну модель. 
Право власності на корисну модель засвідчується патентом. Об'єктом корисної моделі може бути 

конструктивне виконання пристрою. 
8.3. Право власності на промисловий зразок. 
Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Об'єктом промислового зразка 

може бути форма, малюнок чи разфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд 
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. 

8.4. Право власності на знаки для товарів і послуг. 
Право власності на знаки для товарів і послуг засвідчується свідоцтвом. Об'єктом права 

власності на знак можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, 
виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. 

8.5. Право власності на сорт рослин. 
Право власності на сорт засвідчується патентом. Патент на сорт засвідчує авторство на сорт і 

виключне право на його використання. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

8.6. Право власності на фірмове найменування. 
Юридична особа має своє найменування. Право і обов'язки господарських організацій, пов'язані 

з користуванням фірмовим найменуванням, виробничими марками і товарними знаками, що 
визначаються діючим законодавством. 

8.7. Право власності на програми для ЕОМ. 
Право на публікування, відтворювання, розповсюдження та інші дії по введенню в господарський 
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обіг сукупності даних та команд, що призначені для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних 
пристроїв з метою отримання певного результату. 

8.8. Право власності на базу даних. 
Право на публікування, відтворювання, розповсюджування та інші дії по введенню у 

господарський обіг сукупності даних (статей, розрахунків, тощо), які систематизовані для пошуку і 
обробки за допомогою ЕОМ. 

8.9. Право власності на науково-технічну інформацію. 
Об'єктом науково-технічної інформації можуть бути: результати науково-технічних, виробничих 

робіт та іншої науково-технічної діяльності, що зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, 
використання та поширення. 

9. До нематеріальних активів - об'єктів права користування ресурсами природного середовища, 
належать: 

9.1. Право користування земельною ділянкою. 
Право покупця на подальше господарське або інше використання земельної ділянки. До цього 

права належить також право оренди земельної ділянки. 
9.2. Право користування надрами. 
Право користування надрами, у тому числі на розробку корисних копалин. 
9.3. Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище. 
Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан та можливості 

господарського використання елементів природного середовища, природного середовища в цілому, яка 
міститься в звітах, картах та інших матеріалах. 

9.4. Право на користування іншими ресурсами природного середовища. 
Право на використання водних, біологічних та інших ресурсів, яке будь-яким чином впливає на 

рівень екологічної безпеки життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону, тощо. 
10. До нематеріальних активів об'єктів права користування економічними, організаційними та 

іншими вигодами, належать: 
10.1. Економічні вигоди від користування монопольним положенням ринку. 
Факт монопольного панування на ринку виробництва товарів та здійснення послуг. Визначається 

на підставі інформації, наданої Антимонопольним комітетом України. 
10.2. Права на використання економічних та інших привілей. 
Право на користування податковими, господарськими та іншими привілеями та користування 

майном. Визначаються на підставі документів, що засвідчують ці права. Право користування 
податковими привілеями визначається на підставі інформації, наданої податковою інспекцією. 

11. Гудвіл (ділова репутація) - комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку 
підприємств без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих 
управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології. При 
приватизації експертній оцінці підлягає лише позитивна ділова репутація. 

III. Способи експертної оцінки вартості нематеріальних активів
12. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів може здійснюватися такими способами: 
- шляхом визначення сучасної вартості відтворення щодо нематеріальних активів, які взяті на 

облік в результаті проведеної інвентаризації на дату приватизації; 
- шляхом капіталізації прибутків для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, що 

не відображені в бухгалтерському балансі на дату приватизації; 
- шляхом поєднання двох способів. 
13. Експертна оцінка виявлених при інвентаризації нематеріальних активів при прийнятті їх на 

облік, на підставі п.17 Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що 
приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду ( 158-
93-п ), здійснюється комісією по інвентаризації об'єкта приватизації відповідно до їх сучасної вартості 
відтворення. 

14. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів, що не відображені в бухгалтерському 
балансі об'єкта приватизації, здійснюється за формулою: 

Вна = (Пп/Ск) - Вб,
де: Вна - вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, млн. крб.; 
Пп - балансовий прибуток об'єкта приватизації після вирахування податку на прибуток за перше 

півріччя 1995 року з урахуванням помісячної індексації, млн.крб.; 
Ск - ставка капіталізації, яка дорівнює 0,12; 
Вб - вартість цілісного майнового комплексу, що визначається за балансом, складеним на дату 

приватизації, млн. крб. 
Врахуванню підлягає лише позитивне значення Вна. 
15. Помісячна індексація балансового прибутку об'єкта приватизації за перше півріччя 1995 року 

проводиться за формулою: 
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Пп=П1*К1+П2*К2+П3*К3+П4*К4+П5*К5+П6*К6;
де: П1 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за січень 1995 року; 
П2 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за лютий 1995 року; 
П3 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за березень 1995 року; 
П4 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за квітень 1995 року; 
П5 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за травень 1995 року; 
П6 - балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за червень 1995 року; 
К1 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до січня 1995 року; 
К2 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до лютого 1995 року; 
К3 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до березня 1995 року; 
К4 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до квітня 1995 року; 
К5 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до травня 1995 року; 
К6 - добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до червня 1995 року. 
16. Визначена експертним шляхом вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, 

додається до державної частки в статутному фонді акціонерного товариства. У разі, якщо серед 
нематеріальних активів, перелічених в пунктах 9-11 цього Порядку виявлені активи, що придбані за 
рахунок власних коштів орендаря, вони підлягають інвентаризації і оцінці відповідно до п.13 цього 
Порядку. 

17. Визначена відповідно до п.14 та п.15 цього Порядку вартість нематеріальних активів, не 
відображених в балансі, записується в рядок 15.1 акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу та 
в рядок 20.1 акта оцінки вартості майна орендного підприємства. 

18. Подальше врахування в бухгалтерському обліку визначеної вартості нематеріальних активів, 
що міститься в акті оцінки, здійснюється відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і 
звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств, який затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 року № 109. 

19. У випадку прийняття рішення про експертну оцінку нематеріальних активів, дооцінка 
статутного фонду створюваного акціонерного товариства на суму, що враховує потенційну 
прибутковість, не проводиться. 

2.6. ДОГОВОР О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

г. ____________ "__" _____ 200__ г.

Закрытое акционерное общество ÊКвантË, именуемое в дальнейшем "Представляющая сторона" 
в лице Генерального Директора Шуляка В.Н., действующего на основании Устава с одной стороны и 
Закрытое акционерное общество Ê Институт керамического машиностроенияË, г. Славянск, именуемое в 
дальнейшем "Получающая сторона", в лице директора Бегунова Н.П., действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем "Договор" о 
нижеследующем:

Статья 1 (Предмет договора).
1.1. Предоставляющая сторона передает Получающей стороне определенную информацию, 

которую считает конфиденциальной или секретом фирмы, а именно касающуюся изготовления 
Установки для подготовки минерального сырья УПМС-1000.

Получающая сторона может ПОЛУЧИТЬ эту информацию для доработки, изготовления и поставки 
УПМС-1000.

Передача информации обусловлена сотрудничеством сторон согласно договора №___ от 
Ê__Ë__________200_ года.

Статья 2.
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя 

следующие обязательства:
2.1. В течение _____ лет со дня даты заключения Договора Получающая сторона не будет 

разглашать никакой информации, полученной ею от Представляющей стороны, являющейся секретом 
фирмы или конфиденциальной, какому-либо другому лицу, предприятию, организации, фирме и не 
будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, названной 
выше в явном виде.
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2.2. Получающая сторона будет иметь столь же высокую степень секретности во избежание 
соглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в 
разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом 
фирмы информации такой же степени важности.

Статья 3.
3.1. Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена обеими 

сторонами к Договору считается конфиденциальной или секретом фирмы (протокол о передаче 
информации, Приложение 1).

3.2. Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом фирмы и Получающая 
сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она 
удовлетворяет одному из следующих пунктов:

1. Уже известна Получающей стороне;
2. Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или 

намеренного действия Предоставляющей стороны;
3. Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения Договора;
4. Представлена третьей стороне Предоставляющей стороной без аналогичного ограничения на 

права третьей стороны;
5. Разрешена к выпуску письменным разрешением Предоставляющей стороны;
6. Раскрыта правительству по требованию правительственного органа и Получающая сторона 

прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с 
конфиденциальной или являющейся секретом фирмы, либо если раскрытия требует Закон.

Статья 4.
4.1. Получающая сторона будет ответственна за:
1. Неумышленное разглашение или пользование конфиденциальной информацией, если она не 

соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в 
отношении своей собственности конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации 
аналогичной важности и после обнаружения неумышленного разглашения или использования этой 
информации она не пытается прекратить ее неумышленное разглашение или использование.

2. Несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или являющейся 
секретом фирмы информации лицам, которые работают или работали на нее по найму, если ей не
удастся охранять эту информацию со столь же высокой степенью тщательности, какую бы она 
соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся 
секретом фирмы информации аналогичной важности.

4.2. Получающая сторона назначает указанное ниже лицо своим ответственным за секретность 
для получения по ее поручению всей конфиденциальной или являющейся секретом фирмы 
информации согласно Договору. Получающая сторона может сменить своего ответственного за 
секретность путем письменного уведомления Предоставляющей стороны от имени и адреса ее вновь 
назначенного ответственного за секретность в _______ дневный срок после назначения.

4.3. Вся информация, выдаваемая Предоставляющей стороной Получающей стороне в какой-
либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Предоставляющей 
стороны, и данные, и любые их копии должны немедленно возвращаться Предоставляющей стороне по 
письменному требованию или уничтожаться по усмотрению Предоставляющей стороны.

4.4. После окончания работ по изготовлению установки УПМС-1000, вся конструкторская 
документация и чертежи, пояснительные записки на изготовление, в полном объеме должна быть 
передана Предоставляющей стороне одновременно с установкой УПМС-1000.

Статья 5.
5.1. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования договора без предварительного 

согласия другой стороны.
5.2. Договор не может быть поручен или передан Получающей стороной в силу Закона или 

смены руководства. Любая попытка Получающей стороны поручить Договор без предварительного 
письменного соглашения Предоставляющей стороны будет недействительной. Если третья сторона 
возбудит субиск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной 
информации, Получающая сторона немедленно уведомит Предоставляющую сторону и обеспечит ей в 
разумных пределах такую помощь, какую Предоставляющая сторона потребует для предотвращения 
разглашения.

Статья 6.
Настоящий договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами
_______________________________________________________________________________
6.1. Выигравшая сторона в любом иске или судебном разбирательстве между сторонами, 

вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, имеет право на возмещение гонораров ее 
адвокатам и издержек, понесенных в связи с любым таким иском или судебным разбирательством.
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6.2. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной или 
являющейся секретом фирмы информации Предоставляющая сторона по своему усмотрению имеет 
право возместить убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации 
либо получить от Получающей стороны штраф в размере, оговоренном в письменном виде при 
передаче информации.

Статья 7.
7.1. Все устные оговорки по настоящему Договору не имеют силы. Договор может быть 

видоизменен или дополнен только в письменной форме, подписанной обеими сторонами.
7.2. Стороны согласились, что споры между ними будут решаться путем переговоров или в 

установленном законом Украины порядке.
7.3. Подписанный текст вводит настоящий Договор в силу с Ê__Ë_______200_ г. по Ê___Ë 

_______ 200__г.
7.4. Ответственный за секретность: _________________

Статья 8.
Юридические адреса и подписи сторон: 
Предоставляющая сторона _________________________________________________

Получающая сторона______________________________________________________

В случае изменения юридического адреса, расчетного счета пли обслуживающего банка 
стороны обязуются в __ -дневный срок уведомить об этом друг друга.

От Предоставляющей стороны От Получающей стороны

Ê___Ë___________________200_ года Ê____Ë_________________200_ 
года.

Комментарии к договору о конфиденциальности и неразглашении информации
1. Рассматриваемый договор но своему содержанию направлен на предотвращение фактов 

разглашения конфиденциальной информации и предназначен для широкого использования 
предпринимателями, организациями, фирмами, а также другими хозяйствующими субъектами (банками, 
биржами, акционерными обществами, ассоциациями ...) в процессе осуществления делового 
сотрудничества в коммерческой, торговой и производственной деятельности.

2. Поскольку правовое регулирование этих вопросов окончательно не сложилось, то
взаимоотношения сторон в основном целесообразно определять условиями договора, заключаемыми 
между заинтересованными сторонами (контрагентами).

3. Договор может носить как двусторонний, так и многосторонний характер, т.е. заключаться на двухсторонней и 
многосторонней основе.

При заключении многостороннего договора договаривающиеся стороны могут выступать в 
качестве обладателей (владельцев), так и пользователей информации.

В связи с этим условия договора должны претерпевать соответствующие редакционные 
изменения, т.к. права и обязанности сторон носят общий характер.

4. Договор, как правило, должен заключаться на длительный период времени (срок), а в случае 
необходимости (по волеизъявлению сторон) он может носить и бессрочный характер, исходя из 
перспектив делового сотрудничества и коммерческих интересов.

5. В прилагаемой к Договору форме бланка, разработанной сторонами, указывается 
(оговаривается), что данная информация является конфиденциальной. Бланки должны быть строгой 
отчетности. В них необходимо указать срок, в течение которого переданную информацию нельзя 
разглашать. Как правило, информация не подлежит разглашению в течение 5-10 лет и определяется 
стороной (срок охраны), исходя из экономических, коммерческих и иных рыночных факторов.

6. Целесообразно оговаривать размеры штрафов, взимаемых за разглашение информации.
7. В формах-бланках (протоколах) имеет смысл оговаривать также условия и пределы 

пользования информацией.

Коммерческая тайна и конфиденциальная информация Компании
В соответствии со статьей 30 Закона Украины ÊО предприятиях в УкраинеË под коммерческой 

тайной предприятия понимаются сведения, связанные с производством, технологической информацией, 
управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, не являющиеся государственной 
тайной, разглашение (передача, утечка) которых может причинить ущерб его интересам.
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Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты 
определяются руководителем предприятия.

В этой связи обычно рекомендуют систему защиты коммерческой тайны предприятия строить на 
основе разработки целого ряда нормативных документов предприятия, к которым относятся:

• Положение о коммерческой тайне предприятия;
• Методика выделения на предприятии сведений, составляющих коммерческую тайну;
• Положение о подразделении безопасности предприятия;
• Положение о разрешительной системе доступа исполнителей к документам и сведениям, 

составляющим коммерческую тайну предприятия;
• Инструкция по организации и ведению на предприятии делопроизводства документов с 

грифами ¥коммерческая тайна¦, ¥конфиденциально¦ и др.

Положение о коммерчиской тайне
Настоящее Положение составлено в целях защиты Компании от недобросовестной конкуренции 

со стороны лиц, могущих причинить вред правоохраняемым интересам предприятия.
1.Коммерческой, тайной Компании являются сведения, связанные с производством, 

технологической информацией, управлением, финансами, иной деятельностью предприятия, 
разглашение (передача, утечка) которых может причинить вред его интересам. Такими, сведениями 
являются:

а) в сфере основной уставной деятельности:
1. сведения об эффективности основой деятельности;
2. сведения о производственных возможностях;
3. сведения о планах развития предприятия и других коммерческих замыслах;
4. объемы предстоящих закупок по срокам, ассортименту, ценам, фирмам;
5. сведения о перспективных методах управления;
б) в сфере финансов:
1. сведения, раскрывающие плановые и фактические показатели финансового плана;
2. имущественное положение , стоимость товарных запасов;
3. бюджет, обороты;
4. банковские счета и операции, банковские связи;
5. сведения о финансовых операциях;
6. специфика международных расчетов с иностранными фирмами;
7. данные о валютных операциях и валютных счетах;
8. долговые обязательства;
9. источники и размеры предоставляемых предприятию кредитов;
в) в сфере партнерских отношений и переговоров:
1. списки представителей, посредников, поставщиков, покупателей, консигнаторов, 

комиссионеров и других контрагентов;
2. сведения о финансовом состоянии, репутации, иные характеристики партнеров,
3. сведения о получаемых и прорабатываемых заказах и предложениях;
4. сведения о фактах подготовки и проведения переговоров, в том числе о лицах, ведущих 

переговоры, директивы по проведению переговоров, включая тактику,
5. границы полномочий должностных лиц по ценам, скидкам и другим условиям;
6. сведения о мероприятиях, проводимых перед переговорами;
7. сведения о ходе и результатах переговоров, информация о деловых встречах;
г) в сфере заключения контрактов и договоров:
1. условия контрактов, в том числе особые условия (скидки, . отсрочки платежей и т.д.);
2. условия платежей;
3. сведения о количестве и номенклатуре товаров;
4. сведения о ценах, в том числе о структуре цен;
д) в сфере науки и техники:
1. технические проекты;
2. изобретения, научные решения, Êноу-хауË и т.п,, а также сведения о работе над ними;
3. методы защиты от подделки товарных знаков;
4. компьютерные программы;
е) в сфере безопасности:

1. сведения о состоянии организации защиты коммерческой тайны и специальных мероприятиях, 
планируемых и проводящихся для ее защиты;

2. сведения о состоянии организации охраны предприятия, системе сигнализации;
3. сведения, составляющие коммерческую тайну предпринимателей-партнеров, полученные на 

доверительной основе;
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4. сведения, составляющие коммерческую тайну в связи со специальным указанием об этом в 
договорах, контрактах и соглашениях, которые заключаются с кем бы то ни было от имени предприятия.

2. Какие-либо иные сведения, не перечисленные в п.1 данного
Положения, разглашение которых, однако, может причинить ущерб
Компании, признаются конфиденциальной информацией.
*Для справки
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 611 от 9 августа 1993 года ÊО 

перечне сведений, не составляющих коммерческой тайныË следующие сведения не могут являются 
коммерческой тайной Компании:

•учредительные документы, документы, позволяющие заниматься предпринимательской 
деятельностью и ее отдельными видами (различного рода лицензии, сертификаты и т.п.);

•информация по всем установленным формам государственной статистической отчетности;
•данные, необходимые для проверни исчисления и уплаты налогов и других обязательных 

платежей;
•сведения о численности и составе работающих, их заработной плате в целом и по профессиям 

и должностям, а также наличии свободных рабочих мест;
•документы об уплате налогов и обязательных платежей;
•информация о загрязнении окружающей среды, несоблюдении безопасных условий труда, 

реализации продукции, причиняющей вред здоровью;
• документы о платежеспособности;
Перечисленные в настоящем списке сведения могут быть предоставлены лишь по требованию 

представителей государственной исполнительной власти, контролирующих и правоохранительных 
органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Для остальных юридических и 
физических лиц данные сведения являются конфиденциальными и могут быть переданы им лишь с 
личного разрешения Генерального директора Компании.

В соответствии с законодательством Украины работники Компании могут быть привлечены:
• за неосторожное разглашение сведений, доставляющих коммерческую тайну или 

конфиденциальную информацию, за утрату таких сведений и их носителей —к дисциплинарной 
ответственности на основании статей 139—141Ë 147—149КЗоТ Украины?

• за незаконное получение, использование или разглашение коммерческой тайны или 
конфиденциальной информации с целью

причинения вреда деловой репутации или имуществу предприятия — к административной 
ответственности на основании части 3 статьи 164-3 Кодекса Украины об административных 
правонарушениях;

• за незаконный сбор целью использования или использование сведений, составляющих 
коммерческую тайну, если это причинило крупный материальный ущерб предприятию, а также за 
умышленное разглашение коммерческой тайны, если это причинило крупный материальный ущерб 
предприятию — к уголовной ответственности (крупным при этом признается материальный ущерб, 
который в 50 раз и более превышает установленный законодательством минимальный размер 
заработной платы) на основании статей 148-6 и 148-7 УК Украины;

• а в случаях, когда любым из перечисленных выше деяний причинен имущественный ущерб 
предприятию, — также и к материальной ответственности на основании статей 130— 138 КЗоТ Украины. 
По прибытии на предприятие для проведения проверок и иных мероприятий, связанных с 
ознакомлением с документами предприятия, которые содержат сведения, составляющие коммерческую 
тайну Компании, представителей органов государственной исполнительной власти, контролирующих и 
правоохранительных органов ознакамливать последних с настоящим Положением под роспись в 
указанном журнале.

При этом имеется в виду, что должностные лица организаций и органов, проводящих проверки 
предприятия, как подчеркнуто В пункте 8 статьи 32 Закона ÊО предприятиях в УкраинеË, несут 
ответственность за разглашение коммерческой тайны проверяемого предприятия в соответствии с 
законодательством Украины.

Конфиденциальная информация согласно статье 30 Закона Украины ÊОб информацииË от 2 
октября 1992 года — это сведения, которые находятся во владении, пользовании или распоряжении 
отдельных физических либо юридических лиц и распространяются по их желанию в соответствии с 
предусмотренными ими условиями.

В этой же статье указано, что граждане, юридические лица, владеющие информацией 
профессионального, делового, производственного,

банковского, коммерческого и иного характера, полученной на собственные средства или 
являющейся предметом их профессионального, делового, производственного, банковского, 
коммерческого и иного интереса, которая не нарушает предусмотренной законом тайны, самостоятельно 
определяют режим доступа к ней, включая принадлежность ее к категории конфи денциальной, и 
устанавливают для нее систему (способы) защиты.
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Помимо информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, изложенное не касается 
также информации по вопросам статистики, экологии, банковских операций, налогов и др., правовой 
режим которой устанавливается Верховной Радой Украины, а также информации, сокрытие которой 
представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

В связи с тем, что согласно Закону не могут являться коммерческой тайной сведения, которые 
составляют государственную тайну, необходимо иметь в виду, что перечень этих сведений опубликован 
в Своде сведений, составляющих государственную тайну Украины (ССГТ), утвержденном приказом 
Государственного комитета Украины по вопросам государственных секретов от 31 июля 1995 года. К 
ним, в частности, применительно к торговой деятельности, относятся:

— сведения о номенклатуре, количестве, сроках поставки военным формированиям основных 
видов топлива и смазочных материалов, вещевого и медицинского имущества, продовольствия;

— сведения о средствах защиты от подделки денежных знаков, денежной бумаги, 
металлических монет, ценных бумаг (кроме сведений об общепринятых средствах защиты; водяных 
знаках, защитной сетке, рельефных полосах, металлической нитке, магнитной краске, цветных 
волокнах, светящихся в ультрафиолетовых лучах, и т.д. — без их конкретизации);

— сведения, содержащиеся в директивах, планах и указаниях делегациям и должностным 
лицам, представляющим Украину на переговорах, консультациях и совещаниях по 
внешнеэкономическим вопросам, а также на международных форумах и семинарах;

— сведения по вопросам внешней торговли (объемы, номенклатура, финансирование экспорта и 
импорта в отношении одной или нескольких стран), а также касающиеся формирования нижних 
(контрольных) уровней индикативных цен, валютных поступлений, разглашение которых раскрывает 
стратегию и тактику внешней торговли Украины (до официальных сообщений) и т.д.

2.7. ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА 

(Наказ Фонду державного майна України від 8 січня 1998 року N 16)
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за N 65/2505)

(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Фонду державного майна України від 30 березня 1998 року N 624, 
від 14 грудня 1998 року N 2344)

Це Положення розроблено відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про 
приватизацію державного майна" з метою впорядкування системи залучення експертів для проведення 
експертної оцінки майна у випадках, передбачених чинним законодавством України, та з метою 
посилення відповідальності експертів за якість виконуваних робіт. 

I. Визначення термінів 
1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 
експерт - юридична особа, яка відповідно до угоди, укладеної з Фондом державного майна 

України (ФДМУ), має право на проведення експертної оцінки майна; 
угода - документ, за яким ФДМУ доручає експерту проведення експертної оцінки майна на 

території України або за її межами у випадках, визначених чинним законодавством та нормативними 
актами України; 

предмет угоди - перелік робіт щодо виконання експертної оцінки майна, зазначений в Угоді, які 
має право здійснювати експерт; 

кваліфікаційне свідоцтво - документ, який на підставі окремої угоди з ФДМУ про спільну 
діяльність або співробітництво визнаній таким, що підтверджує отриману фізичною особою, яка працює 
у складі експерта, базову кваліфікацію спеціаліста з питань експертної оцінки майна (окремих видів 
майна). 

II. Загальні положення 
2. Укладенню угоди передує перевірка поданих відповідно до вимог цього Положення 

документів, що засвідчують здатність експерта здійснювати експертну оцінку майна на рівні державних 
вимог та загальновизнаних стандартів оцінки майна. За результатами перевірки укладається угода на 
проведення робіт з експертної оцінки майна між ФДМУ та експертом. 

3. Залучення експертів, які не уклали угоди з ФДМУ, до проведення експертної оцінки 
забороняється, якщо відповідно до чинного законодавства України вони залучаються органами 
приватизації чи якщо органами приватизації погоджуються або затверджуються результати експертної 
оцінки. 
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4. Угода не укладається з юридичними особами, в статуті яких передбачено виконання робіт, які 
відповідно до чинного законодавства України є виключним видом діяльності. У статуті юридичної особи 
має бути передбачений вид діяльності, пов'язаний з експертною оцінкою майна.

(абзац 1 пункту 4 змінено згідно з наказом  ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 
ФДМУ веде реєстр експертів, з якими укладено угоду на проведення експертної оцінки майна, і 

забезпечує його публікацію в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та інших 
засобах масової інформації. 

ФДМУ зобов'язаний повідомляти через засоби масової інформації про прийняті рішення щодо 
розірвання угоди з експертами. 

5. З метою забезпечення належної якості підготовки фахівців та рівних можливостей їх участі під 
час проведення експертної оцінки майна у випадках, визначених чинним законодавством України, ФДМУ 
укладає угоди про спільну діяльність або співробітництво з юридичними особами України та інших 
держав, що організовують навчання оцінювачів та присвоюють їм кваліфікацію, що є достатньою для 
укладення угоди. 

III. Предмет та термін дії угоди 
6. Предметом угоди можуть бути: 
- експертна оцінка цілісних майнових комплексів об'єктів приватизації групи А, нерухомості; 
- експертна оцінка вартості та технічного стану об'єктів незавершеного будівництва, у тому 

числі у складі цілісних майнових комплексів; 
- експертна оцінка акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств 

та інших об'єднань;
- експертна оцінка майнових внесків до статутних фондів підприємств з іноземними 

інвестиціями та спільних підприємств; 
- експертна оцінка цілісних майнових комплексів підприємств груп Б, В, Г; 
- експертна оцінка нематеріальних активів; 
- експертна оцінка машин та обладнання, невстановленого обладнання, зокрема його 

технічного стану; 
- експертна оцінка літальних апаратів; 
- експертна оцінка судноплавних засобів. 
7. Угоди залежно від предмета угоди (складності робіт) поділяються на категорії А, В, С. За 

бажанням експерта та за наявності необхідних документів, передбачених розділом IV цього Положення, 
укладається угода певної категорії або декількох категорій. 

Угода категорії А укладається за такими напрямами експертної оцінки: 
- експертна оцінка цілісних майнових комплексів об'єктів приватизації групи А, нерухомості; 
- експертна оцінка вартості та технічного стану об'єктів незавершеного будівництва, у тому 

числі у складі цілісних майнових комплексів. 
Угода категорії В укладається за такими напрямами експертної оцінки: 
- експертна оцінка акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств 

та інших об'єднань; 
- експертна оцінка внесків державного майна до статутних фондів підприємств з іноземними 

інвестиціями та спільних підприємств; 
- експертна оцінка цілісних майнових комплексів підприємств груп Б, В, Г; 
- експертна оцінка нематеріальних активів. 
Угода категорії С укладається за такими напрямами експертної оцінки: 
- експертна оцінка машин та обладнання, у тому числі невстановленого обладнання; 
- експертна оцінка літальних апаратів; 
- експертна оцінка судноплавних засобів. 
8. Угода відповідної категорії за напрямами експертної оцінки, зазначеними в угоді, укладається з 

ініціативи експерта на один або два роки, про що зазначається в його заяві на укладення угоди (додаток 1). 
9. Термін дії угоди не повинен перевищувати терміну дії документів, виданих фізичним особам 

(оцінювачам), які перебувають у трудових відносинах з експертом, що засвідчують їх кваліфікацію в 
галузі експертної оцінки майна. 

10. Угоду між ФДМУ та експертом вперше може бути укладено тільки на один рік. 

IV. Порядок укладення угоди 
11. Для укладення угод категорій А, В, С (додаток 2) експерти подають до ФДМУ такі документи: 
- заяву на укладення угоди; 
- нотаріально засвідчену копію статуту; 
- довідку про склад осіб, що перебувають у трудових відносинах з експертом, за встановленою формою 

(додаток 3); 



121

- нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів; 
(абзац 5 пункту 11 змінено згідно з наказом ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 

- нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність вищої освіти у 
фізичних осіб, перелічених у довідці;

(абзац 6 пункту 11 змінено згідно з наказом ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 
- довідку про перелік виконаних за час дії попередньої угоди з ФДМУ експертних оцінок 

майна, що належить державі або господарським товариствам з часткою державного майна, 
за встановленою формою (додаток 4). 

Довідки підписуються посадовою особою експерта та скріплюються печаткою. Посадова особа, 
що підписує довідки, несе персональну відповідальність за повноту та достовірність інформації, 
зазначеної в них. 

Для переукладення угод категорій А, В, С терміном на 1 рік експерти подають до ФДМУ звіти про 
оцінку майна (по одному за кожним напрямом предмета угоди) для визначення рівня якості їхньої роботи 
фахівцями ФДМУ. До поданих звітів додаються потрібні документи, які засвідчують згоду замовника 
прийняти вказану роботу. У разі отримання негативної рецензії експерт подає ще один звіт за цим 
напрямом предмета угоди. 

У разі виявлення в поданих звітах суттєвих недоліків, що вплинули на оцінку вартості майна, 
ФДМУ інформує про це замовників звітів.

(пункт 11 доповнено абзацами 9 і 10 згідно з наказом ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 
12. У разі потреби ФДМУ може зажадати від відповідного регіонального відділення ФДМУ 

рекомендацію з метою визначення доцільності укладення з експертом угоди. 
13. Угоди категорій А, В та С укладаються з експертами, з якими в трудових відносинах 

перебувають не менш як дві фізичні особи, кваліфікація яких засвідчена відповідними кваліфікаційними 
свідоцтвами. При цьому для укладення угоди кожної категорії необхідна наявність не менш як двох 
кваліфікаційних свідоцтв, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів відповідно до вимог кожної 
категорії. Працівники, що перебувають у трудових відносинах з експертом та безпосередньо виконують 
роботи згідно з пунктом 6 розділу 3 цього Положення, можуть подавати свої кваліфікаційні свідоцтва 
лише у складі пакета документів одного експерта.

(пункт 13 доповнено згідно з наказами ФДМУ: від 30.03.98 р. N 624, від 14.12.98 р. N 2344) 
14. Угоди категорій А та В укладаються терміном на один рік, якщо в програмі навчального 

закладу, який видав кваліфікаційне свідоцтво фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах 
з експертом, відведено не менш як по 40 академічних годин для вивчення тем, що стосуються оцінки 
нерухомості та бізнесу. 

15. Угода категорії С укладається терміном на один рік, якщо в програмі навчального закладу, 
який видав кваліфікаційне свідоцтво фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з 
експертом, відведено не менш як 10 академічних годин для вивчення тем, що стосуються оцінки 
обладнання. 

16. Угоди категорії A, B і C за бажанням експерта можуть переукладатися терміном на два роки, 
якщо, крім кваліфікаційних свідоцтв, фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з експертом, 
мають свідоцтва про підвищення кваліфікації (не менше двох) з питань, передбачених предметом угоди, 
або одержали позитивну рецензію ФДМУ на їх звіти про оцінку майна (за напрямами предмета угоди), 
подані для визначення рівня якості робіт. 

(абзац 1 пункту 16 змінено згідно з наказом ФДМУ від 30.03.98 р. N 624)  
ФДМУ має право залучати для аналізу та рецензування звітів незалежних експертів на 

громадських засадах. 
17. Документи, що готуються експертом та подаються до ФДМУ мають бути написані державною 

мовою. 
18. ФДМУ фіксує дату надходження та перелік відповідних документів у журналі реєстрації 

заявників. 
19. Експерт відповідно до угоди зобов'язаний у двотижневий термін надсилати до ФДМУ 

письмову інформацію стосовно всіх змін, які відбулися в нього (складу осіб, що здійснюють експертну 
оцінку, їх кваліфікаційних ознак; місцезнаходження та телефонів офісу; складу керівництва; статутних 
документів; розрахункового рахунку тощо). 

20. Для переукладення угоди з ФДМУ експерту необхідно не пізніше ніж за 30 днів до закінчення 
дії попередньої угоди подати до ФДМУ документи, передбачені п. 11 цього Положення. У разі неподання 
зазначених документів в установлений строк експерт має право переукласти угоду лише на один рік. 

21. ФДМУ у 30-денний термін з моменту подання експертом документів приймає рішення про 
укладення (переукладення) угоди чи відмову в укладенні (переукладенні) угоди, про що повідомляє 
заявника письмово. 

22. Відмова в укладенні (переукладенні) угоди може мати місце: 
- у разі невідповідності поданих експертом документів та термінів їх подання вимогам цього Положення; 
- у разі несвоєчасного подання інформації, зазначеної в п. 19 цього Положення, до ФДМУ; 
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- у разі невідповідності терміну чинності кваліфікаційних свідоцтв фізичних осіб терміну, на який укладається 
угода; 

- у разі наявності за період дії попередньої угоди з ФДМУ негативних відгуків державних організацій та установ 
щодо фактів неналежного виконання експертної оцінки, навмисного заниження вартості державного майна, які 
підтвердилися під час перевірки відповідних матеріалів із залученням незалежних експертів; 

- у разі отримання експертом більше ніж двох негативних рецензій (у письмовій формі) на звіти, подані для 
визначення рівня якості його робіт фахівцями ФДМУ в галузі експертної оцінки.

(пункт 22 доповнено абзацом 6 згідно з наказом ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 

V. Порядок переукладення угоди після її розірвання 
23. Угода, укладена між ФДМУ та експертом, втрачає чинність після повного виконання 

сторонами взаємних зобов'язань. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із сторін умов 
угоди її може бути розірвано достроково. 

Про наміри щодо дострокового розірвання угоди ФДМУ письмово повідомляє експерта та вживає 
заходів щодо інформування громадськості через засоби масової інформації про зазначене рішення. 

24. Для переукладення угоди після її дострокового розірвання експерту необхідно не раніше ніж 
через 3 місяці подати до ФДМУ звіт про оцінку майна відповідно до кожної категорії угоди для 
визначення рівня якості робіт та рецензії незалежних експертів. На підставі висновку про якість робіт 
ФДМУ приймає рішення щодо доцільності переукладення угоди. 

До ФДМУ подаються також документи, передбачені п. 11 цього Положення, та документи, що 
засвідчують підвищення фахового рівня фізичних осіб, які перебувають з експертом у трудових 
відносинах. 

25. Переукладену після дострокового розірвання угоду може бути подовжено на термін не більш 
як один рік. 

26. У разі укладення (переукладення) угоди з експертом, у складі якого працює хоча б одна 
фізична особа, за наслідками роботи якої у іншого експерта ФДМУ було достроково розірвано угоду, 
додатково до документів, зазначених у п. 11 цього Положення, подаються документи, що засвідчують 
підвищення фахового рівня зазначеної особи. 

27. Фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з експертом, угода з яким достроково 
розірвана, не можуть працювати від його імені у складі консорціумів з іншими експертами. 

28. Якщо під час переукладення угоди терміном на 1 рік експерт отримав дві негативні рецензії, 
то угоду з ним може бути переукладено не раніше ніж через півроку. При цьому експерту потрібно 
подати до ФДМУ документи, передбачені пунктом 11 цього Положення, а також нотаріально засвідчені 
свідоцтва (не менше двох) фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з експертом, про 
підвищення кваліфікації з питань, передбачених предметом угоди. 

(пункт 28 в редакції наказу ФДМУ від 14.12.98 р. N 2344) 
(У зв'язку з цим пункт 28 вважати пунктом 29)  

29. Спори, що виникають у процесі виконання угоди, вирішуються в судовому порядку. 

Додаток 1 
до Положення про порядок укладення угоди 
на проведення експертної оцінки майна

ЗАЯВА
на укладення угоди на проведення експертної оцінки майна 

Заявник: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(повна назва заявника)

Керівник: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЗКПО:

Адреса: ______________________________________________________
______________________________________________________
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______________________________________________________
(поштовий індекс, місцезнаходження)

(телефон)

(телефакс)

(телекс)
Телекс _______________________________________________________

Прошу укласти угоду категорії ______ на право проведення експертної оцінки майна терміном 
на _______ рік (роки).

Керівник: _________________ _________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"___"_____________ 200_ р.
(дата заповнення заяви)

Додаток 2 
до Положення про порядок укладення угоди 
на проведення експертної оцінки майна

УГОДА 
на проведення експертної оцінки майна 

КАТЕГОРІЇ #1

А В С

“___"_______________199_ р. м. Київ

Фонд державного майна України в особі_____________________, що діє на підставі____________ 
(далі - ФДМУ), з однієї сторони, та ______________________________________ в особі, що діє на 
підставі статуту __________________________________________, (далі - Експерт), з другої сторони, 
уклали між собою цю Угоду про нижчезазначене.

1. Предмет Угоди 

За Угодою ФДМУ доручає, а Експерт бере на себе зобов'язання щодо виконання експертної 
оцінки: 

за Угодою категорії А - цілісних майнових комплексів об'єктів приватизації групи А, нерухомості; 
- вартості та технічного стану об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі у складі цілісних 

майнових комплексів. 

1 # Непотрібне закреслити
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за Угодою категорії В - акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських 
товариств та інших об'єднань; 

- внесків державного майна до статутних фондів підприємств з іноземними інвестиціями та 
спільних підприємств; 

- цілісних майнових комплексів підприємств груп Б, В, Г; 
- нематеріальних активів. 

за Угодою категорії С - машин та обладнання, у тому числі невстановленого обладнання; 
- літальних апаратів; 
- судноплавних засобів. 

2. Обов'язки та відповідальність сторін 

2.1. За неналежне виконання експертної оцінки майна та порушення умов Угоди до експертів 
застосовується цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України. 

2.2. Експерт відповідно до цієї Угоди зобов'язаний у двотижневий термін надсилати ФДМУ 
письмову інформацію стосовно всіх змін, які відбулися в нього (складу осіб, що здійснюють експертну 
оцінку, їх кваліфікаційних ознак, місцезнаходження та телефонів офісу; складу керівництва; статутних 
документів; розрахункового рахунку тощо). 

2.3. У разі дострокового розірвання Угоди фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах 
з Експертом, не можуть працювати від його імені у складі консорціумів з іншими експертами. 

2.4. Про наміри щодо дострокового розірвання Угоди ФДМУ письмово повідомляє Експерта. 
2.5. За невиконання або неналежне виконання цієї Угоди сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

3. Термін дії Угоди 

Угода набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє до "_____" ________ 200_ р. 

4. Умови розірвання та переукладення Угоди 

4.1. Угода, укладена між ФДМУ та Експертом, втрачає чинність після повного виконання 
сторонами взаємних зобов'язань. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із сторін умов 
Угоди її може бути розірвано достроково. 

4.2. Для переукладення Угоди після її дострокового розірвання Експерту необхідно не раніше ніж 
через 3 місяці подати до ФДМУ звіт про проведені роботи з оцінки майна, які відповідають даній категорії 
Угоди, для визначення рівня якості робіт та отримання рецензії незалежних експертів. На підставі 
висновку про якість робіт ФДМУ приймає рішення щодо доцільності поновлення дії угоди. До ФДМУ 
подаються також документи, передбачені Положенням про порядок укладення угоди на проведення 
експертної оцінки майна, та документи, що засвідчують підвищення фахового рівня фізичних осіб, які 
перебувають з Експертом у трудових відносинах. 

4.3. Переукладену після дострокового розірвання Угоду може бути подовжено на термін не більш як один рік. 
4.4. У разі укладення (переукладення) Угоди з Експертом, у складі якого працює хоча б одна 

фізична особа, за наслідками роботи якої з іншим експертом ФДМУ була достроково розірвана угода, 
додатково до документів, зазначених у Положенні про порядок укладення угоди на проведення 
експертної оцінки майна, подаються документи, що засвідчують підвищення фахового рівня зазначеної 
особи. 

5. Інші умови 

5.1. Питання, що виникли під час виконання цієї Угоди і не були врегульовані нею, 
оформляються додатковою угодою. 

5.2. Спори, що виникають у процесі виконання цієї Угоди, вирішуються в судовому порядку. 
5.3. Ця Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для кожної із сторін). 

6. Юридичні адреси сторін 

ФДМУ Експерт

________________       __________________
________________ __________________

(підпис)            (підпис)

М.П. М.П.
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Додаток 3 
До Положення про порядок укладення угоди на 
проведення експертної оцінки майна

ДОВІДКА 
про склад осіб, що перебувають у трудових відносинах з експертом

________________________________________
(назва юридичної особи) 

№
п/п

Прізвище,
ім’я,

по батькові

Займана 
посада

Домашня
адреса,
телефон

Робочий
телефон

________________________
(підпис керівника)

М.П.

Додаток 4 
до Положення про порядок укладення угоди 
на проведення експертної оцінки майна

ДОВІДКА 
про перелік виконаних за час дії попередньої угоди експертних оцінок майна або майна 

господарського товариства з часткою державного майна 

№
п/п

Назва
об’єкта

Юридична
адреса
об’кта

Замовник
експертної

оцінки

Дата 
виконання
експертної

оцінки

Цілі виконання
експертної

оцінки

Додаткова
інформація
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Керівник __________ _____________ 
__________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
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2.8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СТАЖУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ ЗА 
ПРОГРАМОЮ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОЦІНЮВАЧІВ 

Наказ Фонду державного майна України від 30 
жовтня 2001 року N 1996 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
15 листопада 2001 р. за N 956/6147 

I. Загальні положення 
1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статті 15 Закону України "Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та відповідно до Положення про 
порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 29.10.2001 N 1977, для встановлення єдиного порядку 
стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів за будь-
яким з її напрямів. 

2. Стажування фізичної особи, яка отримала документ про те, що навчалася за відповідним 
курсом, організовує навчальний заклад, в якому вона проходила навчання за програмою базової 
підготовки оцінювачів (далі - навчальний заклад). Стажування відбувається протягом одного року. 

3. Стажування оцінювача-стажиста проходить у складі суб'єкта оціночної діяльності (далі - база 
стажування). База стажування повинна відповідати напряму оцінки майна, відповідно до якої 
проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів. 

II. Організація стажування та контроль за його проходженням 
4. Стажування оцінювача-стажиста організовується навчальним закладом у місячний термін від 

дати видачі йому посвідчення оцінювача-стажиста. 
5. Оцінювач-стажист має право самостійно визначати базу стажування, про що в 20-денний 

термін письмово повідомляє навчальний заклад. До письмового повідомлення додається відповідна 
письмова згода суб'єкта оціночної діяльності. В інших випадках навчальний заклад самостійно визначає 
базу стажування. 

У разі необхідності оцінювач-стажист може проходити стажування у складі декількох баз 
стажування залежно від напрямів оцінки майна, відповідно до яких проводилася базова підготовка. 

6. З метою забезпечення стажування навчальний заклад зобов'язаний укладати відповідні 
договори із суб'єктами оціночної діяльності, на базі яких здійснюватиметься стажування. 

7. Керівником стажування повинен бути оцінювач, який має не менш ніж дворічний досвід 
практичної діяльності з оцінки майна відповідно до напряму базової підготовки оцінювача-стажиста і 
працює у складі суб'єкта оціночної діяльності. 

8. Оцінювач може бути керівником стажування не більше ніж у десяти оцінювачів-стажистів 
одночасно. 

9. Керівник стажування та оцінювач-стажист самостійно визначають програму та календарний 
план стажування. Програма стажування повинна передбачати: 

- участь оцінювача-стажиста у складанні не менше ніж двох звітів про оцінку майна (актів 
оцінки майна) за напрямами оцінки майна, згідно з якими проводилась базова підготовка 
оцінювача-стажиста (для оцінювачів-стажистів, які працюють у складі суб'єктів оціночної 
діяльності - органів державної влади або органів місцевого самоврядування, - додатково 
участь у рецензуванні хоча б п'яти звітів про оцінку майна та (або) актів оцінки майна); 

- закріплення знань положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-
правових актів з оцінки майна; 

- напрацювання практичних навичок із застосуванням методичних підходів з оцінки майна 
тощо. 

10. Контроль за проходженням оцінювачем-стажистом стажування здійснює навчальний заклад. 
Форми контролю за проходженням стажування визначаються навчальним закладом самостійно. 

11. Для складання іспиту оцінювач-стажист надає на розгляд екзаменаційної комісії перелік 
звітів, у підготовці яких він брав участь (завірений керівником стажування), а також один звіт про оцінку 
майна (акта оцінки майна) за напрямом оцінки майна, згідно з яким проводилася базова підготовка 
оцінювача, або одну рецензію на звіт (у разі проходження стажування в органах державної влади або 
місцевого самоврядування).

(Розділ ІІ доповнено пунктом 11 згідно з  
Наказом Фонду державного майна N 1374 від 31.07.2002 )  
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III. Вимоги до стажування та наслідки його проходження 
12. Оцінювач-стажист складає звіт з виконання програми стажування, у якому фіксуються 

виконання календарного плану стажування, а також оцінка керівником стажування рівня засвоєння знань 
та практичних навичок оцінювачем-стажистом. 

13. Самостійне проведення оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна оцінювачем-
стажистом до одержання ним кваліфікаційного свідоцтва оцінювача забороняється. 

Звіти з оцінки майна, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист під час стажування, 
підписуються керівником стажування, іншими оцінювачами, що проводили оцінку майна, оцінювачем-
стажистом та оформлюються відповідно до вимог законодавства. 

Акти оцінки майна, у складанні яких брав участь оцінювач-стажист, який працює у складі суб'єкта 
оціночної діяльності - органа державної влади або органа місцевого самоврядування, підписуються 
особами, відповідні повноваження яких визначені законодавством. 

14. Керівник стажування після завершення терміну стажування дає оцінювачу-стажисту 
рекомендацію. Рекомендація може бути позитивною або негативною. 

Позитивною рекомендацією є рекомендація, що містить позитивний висновок керівника 
стажування щодо можливості самостійного здійснення оцінювачем-стажистом практичної діяльності з 
оцінки майна. 

Негативною рекомендацією є рекомендація, що містить висновок про неможливість самостійного 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна оцінювачем-стажистом. Негативна рекомендація 
повинна відображати конкретні зауваження до рівня теоретичних знань та практичних навичок 
оцінювача-стажиста, виконання ним програми та календарного плану стажування. 

15. Рекомендація повинна містити таку інформацію: 
- прізвище, ім'я та по батькові оцінювача-стажиста; 
- назву й адресу бази стажування; 
- коротку характеристику рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок 

оцінювачем-стажистом, а також зауваження, які виникли під час стажування; 
- висновок щодо можливості (або неможливості) самостійного здійснення оцінювачем-

стажистом практичної діяльності з оцінки майна. 
16. Рекомендація підписується керівником стажування та скріплюється печаткою суб'єкта 

оціночної діяльності і подається разом з програмою стажування, календарним планом, звітом з 
виконання календарного плану та копіями звітів про оцінку майна (актів оцінки майна), зазначеними в 
пункті 13 цього Положення, до навчального закладу. Для оцінювачів-стажистів, що працюють у складі 
суб'єктів оціночної діяльності - органів державної влади або органів місцевого самоврядування, -
додатково надається перелік звітів про оцінку майна (актів оцінки майна), участь у рецензуванні яких він 
брав протягом стажування. 

17. У разі отримання негативної рекомендації керівника стажування оцінювач-стажист до 
складання кваліфікаційного іспиту не допускається. За письмовою заявою оцінювача-стажиста 
навчальний заклад має право продовжити стажування за умови незмінності керівника стажування. 

IV. Зміни в порядку стажування 
18. Зміна бази стажування та (або) керівника стажування відбувається за таких підстав: 
- ліквідації або реорганізації суб'єкта оціночної діяльності; 
- письмової відмови суб'єкта оціночної діяльності; 
- письмової відмови керівника стажування; 
- виникнення обставин непереборної сили на строк понад один місяць, що унеможливлюють 

виконання всіх вимог, що висуваються для організації стажування; 
- звільнення керівника стажування. 

19. Про наявність підстав для зміни бази стажування та (або) керівника стажування оцінювач-
стажист письмово повідомляє навчальний заклад та надає належним чином оформлений документ, що є 
підставою для зміни бази стажування (керівника стажування). Навчальний заклад зобов'язаний протягом 
двадцяти днів організувати стажування оцінювача-стажиста на іншій базі стажування (в іншого керівника 
стажування), у тому числі з урахуванням пропозицій оцінювача-стажиста. 

20. Термін стажування автоматично подовжується на термін його затримки від дати виникнення 
підстав зміни бази стажування до дати початку стажування на новій базі. 

У разі зміни керівника стажування без зміни бази стажування подовження терміну стажування не 
відбувається. 

21. Зміна бази стажування та (або) керівника стажування за інших підстав не допускається. 
22. Навчальний заклад надає екзаменаційній комісії довідку про будь-які із зазначених змін, що 

відбувалися протягом терміну стажування оцінювача-стажиста. 

V. Прикінцеві положення 
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23. Навчальний заклад протягом десяти днів з дати визначення бази стажування та керівників 
стажування оцінювачів-стажистів надає довідку про організацію їх стажування до Фонду державного 
майна України. У довідці зазначаються прізвища, ім'я та по батькові оцінювачів-стажистів; напрями 
оцінки майна, що зазначені в посвідченні оцінювача-стажиста; прізвища, ім'я та по батькові керівників 
стажування з указівкою їх кваліфікаційних свідоцтв (номер, дата видачі, ким видане, напрями оцінки 
майна); реквізити бази стажування. 

24. Утручання будь-яких сторонніх осіб в організацію стажування та його проходження не 
допускається. 

Фонд державного майна України та навчальні заклади сприяють вирішенню спірних питань з 
організації стажування оцінювачів-стажистів. 

Начальник Управління оцінки майна та 
фінансово-господарського аналізу Н. Лебідь

2.9. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Наказ Фонду державного майна України 

від 17.12.2002 № 2215
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду Державного майна N 746 від 05.05.2003)

На виконання статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні" ( 2658-14 ), керуючись вимогами Положення про порядок роботи Екзаменаційної 
комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.11.2002 N 1997 ( z0925-02 ) 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за N 925/7213), а також ураховуючи пропозиції 
саморегулівних організацій оцінювачів - Українського товариства оцінювачів та Союзу експертів України, 
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад Екзаменаційної комісії за напрямами оцінки майна (додається).
2. Доручити заступнику Голови Фонду Парфененку Д.М. виконувати обов'язки заступника голови 

Екзаменаційної комісії.
(Пункт 2 в редакції Наказу Фонду Державного майна N 746 ( v0746224-03 ) від 05.05.2003 ) 

3. Утворити секретаріат Екзаменаційної комісії у такому складі:
Парфененко Д.М. - заступник Голови Фонду, заступник голови Екзаменаційної комісії, голова 

секретаріату Екзаменаційної комісії;
Н.Лебідь - начальник Управління оцінки майна та фінансово-господарського аналізу, член 

Екзаменаційної комісії;
В.Салата - радник Голови Фонду, член Екзаменаційної комісії;
В.Шалаєв - заступник Голови Ради Українського товариства оцінювачів, член Екзаменаційної 

комісії (за згодою);
І.Новоселецький - перший віце-президент Союзу експертів України, член Екзаменаційної комісії 

(за згодою).
(Пункт 3 із змінами, внесеними Наказом Фонду Державного майна N 746 ( v0746224-03 ) від 

05.05.2003) 
4. Виконання обов'язків голови Екзаменаційної комісії покласти на Голову Фонду Чечетова М.В.

(Пункт 4 в редакції Наказу Фонду Державного майна N 746 ( v0746224-03 ) від 05.05.2003 ) 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду О.Бондар

Додаток до наказу Фонду державного 
майна України 17.12.2002 N 2215

СКЛАД Екзаменаційної комісії
1. Екзаменаційна комісія з напряму "Оцінка об'єктів в матеріальній формі" Голова Екзаменаційної 

комісії - Бондар О.М., Голова ФДМУ.
Від органів державної влади: Чечетов М.В., Лебідь Н.П., Салата В.М., Каленський В.В., Мельник 

О.В., Слюсаренко О.О., Головченко Л.М., Рувін О.Г.
Від Українського товариства оцінювачів: Коваль О.В., Сімонова Л.М., Шалаєв В.М., Маркус Я.І., 

Кірічек Ю.О., Правдівцев Т.Г., Амфітеатров О.Д., Драпіковський О.І., Олефіренко В.Л.
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Від Союзу експертів України: Альохін В.Г., Велікодний М.І., Гуренко В.С., Кісельов М.І., Костюк 
Н.Я., Лозовий А.І., Мєдна В.Д., Мельник О.М., Новоселецький І.М., Пурчинський О.О., Рудовський Й.Г., 
Рябченко В.І., Трошин С.В., Шиба О.І.

2. Екзаменаційна комісія з напряму "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 
майнових прав та нематеріальних активів, у т.ч. прав на об'єкти інтелектуальної власності" Голова 
Екзаменаційної комісії - Бондар О.М., Голова ФДМУ.

Від органів державної влади: Чечетов М.В., Бірюк С.О., Гоцулов М.В., Хотєй І.І., Чеботарьов В.П., 
Лебідь Н.П.

Від Українського товариства оцінювачів: Коваль О.В., Сімонова Л.М., Огаджанян А.Б., Пузенко 
С.О., Шуляк С.В., Сівець С.О., Смирницький Г.Б., Чиркин А.М., Маркус Я.І.

Від Союзу експертів України: Любченко В.І., Хархан О.П., Авраменко О.А.
3. Екзаменаційна комісія з напряму "Оцінка земельних ділянок" Голова Екзаменаційної комісії -

Бондар О.М., Голова ФДМУ.
Від органів державної влади: Чечетов М.В., Лихогруд М.Г., Кривов В.М., Завальна І.І., Максимов 

О.А., Селівьорстов А.В.
Від Українського товариства оцінювачів: Коваль О.В., Драпіковський О.І., Суліменко Ю.Д., Заяць 

В.М., Шалаєв В.М., Огаджанян А.Б.
Від Союзу експертів України: Авраменко О.А., Хархан О.П.
(Про включення Голови Фонду Чечетова М.В. до складу Екзаменаційної комісії головою комісії, а 

заступника Голови Фонду Парфененка Д.М. - представником від ФДМУ див. Наказ Фонду Державного 
майна N 746 від 05.05.2003 )

"Відомості приватизації", N 50, 25 грудня 2002 р.

2.10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду 

державного майна України 13.11.2002 
N 1997

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28 листопада 2002 р.

за N 925/7213

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою реалізації статей 15 та 16 Закону України "Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі - Закон) у частині 
організаційного забезпечення прийняття Екзаменаційною комісією рішень про видачу або позбавлення 
(анулювання) кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.

2. Склад Екзаменаційної комісії затверджується Фондом державного майна України та 
формується з числа його представників, представників інших органів державної влади, до повноважень 
яких належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна, які мають необхідний рівень 
підготовки з питань оцінки майна, та представників, делегованих саморегулівними організаціями 
оцінювачів.

Склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом оцінки майна, зазначеному в 
частині другій статті 15 Закону ( 2658-14 ). Головою Екзаменаційної комісії за кожним напрямом оцінки 
майна є Голова Фонду державного майна України (далі - голова Екзаменаційної комісії).

3. Відповідно до покладених завдань Екзаменаційна комісія за кожним напрямом оцінки майна:
- проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних осіб, які бажають отримати 

кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;
- затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів та в разі потреби вносить зміни до 

зазначеного переліку;
- приймає рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідного напряму 

оцінки майна за результатами складання кваліфікаційного іспиту;
- приймає рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у випадках, 

визначених цим Положенням;
- приймає рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідного 

напряму оцінки майна (його анулювання);
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- у разі видачі кваліфікаційного документа оцінювачу за двома або трьома напрямами оцінки 
майна бере участь у прийнятті спільного рішення Екзаменаційної комісії про позбавлення 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів 
у порядку, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355 ( 
z1092-01 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283;

- ініціює розгляд Наглядовою радою з питань оціночної діяльності проблем оптимізації 
навчального процесу, зокрема удосконалення навчальних програм відповідного напряму 
оцінки майна тощо;

- у разі потреби ініціює звернення до відповідних організацій та державних установ з метою 
вирішення питань, що відносяться до її компетенції.

4. Технічне забезпечення роботи Екзаменаційної комісії за всіма напрямами оцінки майна 
здійснює секретаріат Екзаменаційної комісії, що утворюється Фондом державного майна України з 
членів Екзаменаційної комісії. Очолює секретаріат Екзаменаційної комісії заступник голови 
Екзаменаційної комісії.

ІІ. Процедура підготовки кваліфікаційного іспиту

1. За наявності бажання скласти кваліфікаційний іспит оцінювач-стажист за два тижні до 
закінчення терміну стажування подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання за 
відповідними напрямами оцінки майна, заяву про включення до списку осіб, які будуть складати 
кваліфікаційний іспит, за формою згідно з додатком 1. У заяві зазначаються всі напрями оцінки майна та 
спеціалізації в межах цих напрямів, за якими проходило стажування і за якими оцінювач-стажист бажає 
скласти кваліфікаційний іспит.

2. До заяви оцінювачі-стажисти додають документи, передбачені пунктами 11, 15, 16 Положення 
про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки 
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.10.2001 N 1996 ( z0956-01 ) і 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 956/6147.

3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених документів навчальний заклад 
включає оцінювача-стажиста до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.

4. Навчальний заклад формує перелік оцінювачів-стажистів для складання кваліфікаційного
іспиту за відповідними напрямами оцінки майна та надсилає його голові Екзаменаційної комісії.

5. Голова Екзаменаційної комісії призначає дату проведення кваліфікаційного іспиту, про що 
секретаріат Екзаменаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово 
повідомляє навчальний заклад.

6. Кваліфікаційний іспит проводиться у міру комплектування груп, переважно за наявності не 
менш як 20 осіб, що мають його складати. У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть брати 
участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів.

7. Перелік питань кваліфікаційних іспитів підлягає опублікуванню в засобах масової інформації.
Зміни в переліку питань до кваліфікаційного іспиту набирають чинності через 45 календарних 

днів після їх опублікування в засобах масової інформації. На підставі затвердженого переліку питань 
відповідно до кількості напрямів та їх спеціалізацій секретаріатом Екзаменаційної комісії розробляються 
комплекти екзаменаційних білетів окремо для кожного напряму оцінки майна.

Комплект екзаменаційних білетів зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії.
8. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має забезпечувати можливість 

індивідуальної підготовки оцінювачами-стажистами відповідей на питання білета.

ІІІ. Проведення кваліфікаційного іспиту

1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі навчальних закладів, які можуть забезпечити 
відповідні умови для організації його проведення.

2. Кваліфікаційний іспит приймається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих 
напрямів за умови присутності на ньому не менше половини персонального складу Екзаменаційної 
комісії за кожним напрямом оцінки майна, відповідно до якого він складатиметься.

3. До початку проведення кваліфікаційного іспиту уповноважений Екзаменаційною комісією 
представник інформує оцінювачів-стажистів, які бажають скласти кваліфікаційний іспит, про 
персональний склад Екзаменаційної комісії за кожним напрямом, що прийматиме кваліфікаційний іспит, 
тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Спірні питання, пов'язані із складанням 
кваліфікаційного іспиту, вирішуються Екзаменаційною комісією відповідного напряму оцінки майна в 
день складання кваліфікаційного іспиту після його складання всією групою.
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4. Оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит залежно від кількості напрямів оцінки майна 
та спеціалізацій у їх межах, за якими він проходив стажування та бажає скласти кваліфікаційний іспит.

5. Відомості щодо складання кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом оцінки майна 
фіксуються окремо в екзаменаційному листі, який видається фізичній особі. При цьому результат 
кваліфікаційного іспиту за кожним напрямом оцінки майна та спеціалізаціями в його межах оцінюється як 
"склав" або "не склав".

6. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі шляхом надання відповідей на 
питання, наведені в екзаменаційному білеті. Під час складання кваліфікаційного іспиту оцінювачі-
стажисти, які отримали екзаменаційні білети, не мають права самостійно залишити приміщення, у якому 
складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють 
подальше складання кваліфікаційного іспиту (погіршення самопочуття тощо).

7. Загальна кількість екзаменаційних білетів, на питання яких має відповісти оцінювач-стажист, 
залежить від кількості напрямів оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, стосовно яких він складає 
кваліфікаційний іспит.

У першому білеті містяться два питання, які дають змогу з'ясувати рівень знань оцінювача-
стажиста з питань законодавства, яке регулює проведення оцінки майна, та загальних методологічних 
аспектів оцінки майна. Відповідь на ці питання надається у письмовій та усній формах. Після написання 
відповіді на аркуші проставляється підпис особи, що давала відповідь, та дата складання іспиту. 
Письмові відповіді оцінювачів-стажистів зберігаються в архіві секретаріату Екзаменаційної комісії не 
менше одного року з дати складання кваліфікаційного іспиту.

Надалі оцінювач-стажист відповідає на білети за спеціалізаціями в межах напрямів оцінки 
майна, щодо яких він бажає скласти іспит. Білети містять по одному питанню і дають змогу визначити 
рівень знань за певними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в їх межах, щодо яких оцінювач-
стажист складає кваліфікаційний іспит. Відповідь на ці екзаменаційні білети надається в усній формі.

Після надання відповідей на всі питання Екзаменаційна комісія може ставити питання оцінювачу-
стажисту щодо пояснення ним звіту про оцінку (акта оцінки) або рецензії на звіт, підготовлені під час 
стажування.

8. За результатом складання кваліфікаційного іспиту на підставі узагальнення інформації, що 
міститься в екзаменаційних листах оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит, 
оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії за напрямом оцінки майна про видачу 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відповідного напряму із зазначенням спеціалізацій в межах 
кожного напряму, за якими складено кваліфікаційний іспит. Протокол рішення Екзаменаційної комісії за 
напрямом оцінки майна підписують усі члени Екзаменаційної комісії відповідного напряму оцінки майна, 
які брали участь у кваліфікаційному іспиті.

Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному 
закладі, другий примірник зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії. До другого примірника 
додаються екзаменаційні листи оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит.

9. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може скласти його повторно не раніше 
ніж через один місяць від дати попереднього складання. Процедура підготовки та повторного складання 
іспиту здійснюється у порядку, визначеному цим розділом.

10. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії за напрямом оцінки майна про видачу 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фонд державного майна України та навчальний заклад видають 
кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів за формою, установленою Фондом державного майна України. 
Організацію друкування та видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, щодо яких прийнято рішення про 
видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювача. Друк відповідної 
кількості кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу в двотижневий термін на підставі поданих ним до 
Фонду державного майна України документів, передбачених частиною п'ятою статті 15 Закону ( 2658-14
). Зразок заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача наведено в додатку 2.

ІV. Порядок прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
(його анулювання)

1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 
документа) оцінювача (його анулюванням), здійснюється за письмовим зверненням зацікавлених осіб, у 
тому числі Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

Зазначені особи мають право направити звернення на адресу секретаріату Екзаменаційної 
комісії, Фонду державного майна України, Наглядової ради з питань оціночної діяльності. У разі 
надходження таких звернень Фонд державного майна України направляє їх до секретаріату 
Екзаменаційної комісії. У зверненні мають бути аргументовані підстави необхідності позбавлення 
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кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача. До звернення додаються додаткові 
матеріали, які розкривають суть питання, зокрема висновки з рецензування звітів про оцінку майна та 
інші матеріали.

2. Підставами для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
оцінювача можуть бути:

- неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна;
- рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна, проведеної оцінювачем;
- наявність в оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини;
- неправомірна видача кваліфікаційного свідоцтва;
- порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 Закону України "Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
3. У двотижневий термін з дати отримання звернення секретаріат Екзаменаційної комісії готує та 

подає на розгляд Екзаменаційної комісії відповідного напряму оцінки майна або всіх напрямів оцінки 
майна залежно від виду кваліфікаційного свідоцтва оцінювача пакет документів, у якому мають бути:

- звернення заінтересованих осіб з приводу позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва;
- копія відповідного рішення суду (у разі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача на 

підставі рішення суду за фактами непрофесійної оцінки майна);
- копія довідки, виданої правоохоронним органом про наявність в оцінювача непогашеної 

судимості (у разі наявності в оцінювача непогашеної судимості);
- копія звіту про оцінку майна, у підготовці якого брав участь оцінювач, та інші документи, що 

підтверджують порушення оцінювачем вимог статті 8 Закону ( 2658-14 ) (у разі позбавлення 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з порушенням ним статті 8 Закону України "Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльість в Україні";

- копії не менше двох звітів з оцінки майна, а також рецензій на них (у разі позбавлення 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з неодноразовим грубим порушенням 
нормативно-правових актів з оцінки майна);

- пояснення оцінювача, стосовно якого порушено питання про позбавлення кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача;

- інші документи, які стосуються позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 
документа) оцінювача і можуть бути враховані під час розгляду питання про позбавлення 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

4. Питання позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача 
розглядається у такому порядку:

- позбавлення кваліфікаційних свідоцтв (кваліфікаційних документів) оцінювачів відповідного 
напряму оцінки майна, виданих до набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та зареєстрованих у 
Державному реєстрі оцінювачів, а також у порядку, установленому цим Положенням, - на 
засіданні Екзаменаційної комісії відповідного напряму оцінки майна в разі присутності на 
ньому не менше половини її кількісного складу (далі - засідання);

- позбавлення кваліфікаційних документів оцінювачів, виданих до набрання чинності Законом 
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-
14 ) та зареєстрованих у Державному реєстрі оцінювачів за кількома напрямами оцінки майна, 
- на спільному засіданні Екзаменаційної комісії відповідних напрямів оцінки майна в разі 
присутності на ньому не менше половини кількісного складу кожної з них (далі - спільне 
засідання).

5. На засідання (спільне засідання) запрошується оцінювач, питання про позбавлення 
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) якого винесено на розгляд. Якщо оцінювач не 
може бути особисто присутнім з поважних причин, розгляд питання переноситься на наступне засідання 
(спільне засідання). Про причину своєї відсутності оцінювач повинен письмово повідомити секретаріат 
Екзаменаційної комісії за день до дати засідання (спільного засідання). В іншому разі Екзаменаційна 
комісія має право розглядати питання про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 
документа) оцінювача без присутності оцінювача.

6. Прийняте рішення оформляється протоколом засідання (спільного засідання) Екзаменаційної 
комісії. Протокол подається до Фонду державного майна України у двотижневий термін від дати 
проведення засідання (спільного засідання).

7. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення стосовно позбавлення (непозбавлення) 
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) Фонд державного майна України повідомляє 
оцінювача письмово у двотижневий термін після надходження відповідного протоколу засідання 
(спільного засідання) до Екзаменаційної комісії. Кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) 
оцінювача вважається анульованим з дати прийняття відповідного рішення Екзаменаційною комісією.

8. У разі, якщо кваліфікаційний документ було видано оцінювачу за рішенням іншої 
екзаменаційної комісії у порядку передбаченому законодавством, Екзаменаційна комісія інформує 



134

вищезазначену комісію стосовно позбавлення оцінювача кваліфікаційного документа з метою 
врахування її пропозицій та прийняття відповідного рішення.

9. У разі позбавлення особи кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача 
(його анулювання) Фонд державного майна України вносить відповідні зміни до Державного реєстру 
оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності.

10. Рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача 
(його анулювання) може бути оскаржено в судовому порядку.

V. Прикінцеві положення

1. Фонд державного майна України публікує інформацію про втрату або анулювання 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювачем у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію" - газеті "Відомості приватизації".

2. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на 
підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік 
від дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням для видачі кваліфікаційного 
свідоцтва.

3. За власним бажанням або в разі втрати, пошкодження чи знищення кваліфікаційного свідоцтва 
(кваліфікаційного документа) оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про повторну 
видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та вказує навчальний заклад, на базі якого він бажає його 
отримати. При цьому оцінювач надає письмові пояснення про причину втрати, пошкодження або 
знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача.

До заяви додається інформація про перелік звітів про оцінку майна (актів оцінки майна), 
виконаних ним за останній рік.

4. Секретаріат Екзаменаційної комісії перевіряє факт видачі кваліфікаційного свідоцтва 
(кваліфікаційного документа) оцінювача відповідно до наявної інформації у Державному реєстрі 
оцінювачів та протоколів Екзаменаційної комісії.

5. Рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача оформляється 
протоколом Екзаменаційної комісії за напрямом оцінки майна. На підставі рішення Екзаменаційної комісії 
відповідний навчальний заклад виписує нове кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, яке підписує керівник 
навчального закладу, та передає його до Фонду державного майна України для підписання і видачі 
оцінювачу.

6. Інформація про повторну видачу оцінювачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, у тому числі 
у зв'язку з позбавленням його кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) або втратою 
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа), підлягає відображенню в Державному реєстрі 
оцінювачів та Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності.

Начальник Управління оцінки майна 
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь
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Додаток 1
до Положення про порядок рботи 

Екзаменаційної комісії

ЗАЯВА
про включення до списку осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит

Заявник ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Місце проживання ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс)

Телефон
Навчався за програмою базової підготовки оцінювачів
з "____" ______________ 200__ до "____" ____________ 200__

(дата) (дата)

у 
__________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

за такими напрямами оцінки*:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

 1.1. Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 1.2. Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів.

 1.3. Оцінка автотранспортних засобів.

 1.4. Оцінка літальних апаратів.

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Оцінка земельних ділянок.

та пройшов стажування протягом року на базі __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(назва суб'єкта оціночної діяльності, у якому проходило стажування)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту за такими напрямами оцінки*:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

 1.1. Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 1.2. Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів.

 1.3. Оцінка автотранспортних засобів.

 1.4. Оцінка літальних апаратів.

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
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 3. Оцінка земельних ділянок.

"____" _______________ 200__ __________________________
(дата) (підпис)

* Непотрібне закреслити.
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Додаток 2
до Положення про порядок

роботи Екзаменаційної
комісії

ЗАЯВА
про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Заявник ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Місцепроживання ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс)

Телефон

Склав кваліфікаційний іспит "____" ______________ 200__
(дата)

у ________________________________________________________________________________________
(назва навчального закладу, у якому проходив кваліфікаційний іспит)

за такими напрямами оцінки*:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

 1.1. Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.

 1.2. Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів.

 1.3. Оцінка автотранспортних засобів.

 1.4. Оцінка літальних апаратів.

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 3. Оцінка земельних ділянок.

та пройшов стажування протягом року на базі __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(назва суб'єкта оціночної діяльності, у якому проходило стажування)

Прошу видати мені кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

До заяви додаю такі документи:
копію першої та другої сторінок паспорта;
копію документа про вищу освіту;
копію платіжного документа про внесення плати за видачу кваліфікаційного свідоцтва.

"____" _______________ 200__ ___________________
(дата)     (підпис)

_____________________
* Непотрібне закреслити.



138

2.11. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ОЦІНЮВАЧІВ)
У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ОЦІНЮВАЧІВ

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 375
від 25.02.2002 N 746 від 05.05.2003)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна

України 19.12.2001 N 2355

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

28 грудня 2001 р.
за N 1092/6283

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 5 розділу VII Закону України "Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон) та з метою реалізації вимог 
статті 17 цього Закону для забезпечення реалізації права фізичних осіб (оцінювачів) зареєструватися в 
Державному реєстрі оцінювачів.

2. Зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів мають право фізичні особи, які отримали 
кваліфікаційні документи оцінювачів у порядку, що діяв до набрання чинності Законом, строк дії яких 
закінчується не раніше 31 грудня 2001 року (далі - кваліфікаційний документ оцінювача). Реєстрація в
Державному реєстрі оцінювачів здійснюється за напрямами оцінки майна, визначеними статтею 15 
Закону , та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які визначені загальними вимогами до навчальних 
програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації.

3. Кваліфікаційним документом оцінювача є документ, що підтверджує отримання фізичною 
особою кваліфікації фахівця (спеціаліста) з питань оцінки майна, майнових прав у порядку, що діяв до 
набрання чинності Законом.

4. До кваліфікаційних документів оцінювачів належать:
- кваліфікаційні документи, які видані навчальними закладами, що діяли на підставі окремої 

угоди про спільну діяльність або співробітництво з питань кваліфікаційної підготовки 
спеціалістів з експертної оцінки майна (окремих видів майна), укладеної з Фондом державного 
майна України, або в разі відсутності такої угоди – на підставі відповідної ліцензії Міністерства 
освіти і науки України, а також програми навчання, яка відповідає вимогам, визначеним 
Положенням щодо укладення угоди на проведення експертної оцінки майна, затвердженим 
наказом Фонду державного майна України від 08.01.98 N 16 та зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 03.02.98 за N 65/2505;

- сертифікати, що підтверджують достатній рівень знань фізичних осіб для самостійного 
проведення грошової оцінки земель в Україні, за формою, установленою Порядком 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
від 08.07.99 N 72 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 651/3944;

- свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з правом проведення відповідних 
експертиз за спеціальністю з визначенням вартості відповідного майна; 

- документи фахівців (аварійних комісарів та ін.), що підтверджують кваліфікацію з 
автотоварознавчої експертизи за спеціалізацією з визначення вартості автомототранспорту, 
розміру завданого збитку власнику транспортного засобу.

II. Процедура реєстрації

5. Процедура реєстрації фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів 
передбачає:

- подання фізичною особою (оцінювачем) до Фонду державного майна України (далі - Фонд) 
інформації для реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів:

- заяви про реєстрацію;
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- довідки з місця роботи;
- нотаріально посвідченої копії кваліфікаційного документа оцінювача;
- копії сторінок паспорта, де зазначені прізвище, ім'я та по батькові особи, а також 

реквізити паспорта;
- інформації про оцінювача із зазначенням реквізитів кваліфікаційного документа 

оцінювача, контактних даних, членства в громадській організації, реквізитів паспорта, 
інформації щодо підвищення кваліфікації оцінювача та місця роботи;

- розгляд та перевірку Фондом поданої інформації, у тому числі відповідності поданих 
кваліфікаційних документів оцінювача вимогам пункту 4 цього Порядку;

- прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації фізичної особи (оцінювача) в 
Державному реєстрі оцінювачів.

6. Фонд веде облік надходження інформації та документів, які додаються до неї, та прийняття 
відповідних рішень щодо реєстрації або відмови в реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному 
реєстрі оцінювачів. Облік ведеться в журналі реєстрації заявників.

У журналі фіксуються дата подання документів, дата отримання документів Фондом, перелік 
отриманих документів та прийняті рішення щодо реєстрації.

7. Датою подання фізичною особою (оцінювачем) інформації для реєстрації в Державному 
реєстрі оцінювачів є дата, що зафіксована на поштовому штемпелі конверта з інформацією або 
реєстраційному штемпелі відділу діловодства Фонду (у разі направлення документів іншим чином).

8. Фонд протягом двадцяти днів зобов'язаний здійснити розгляд та перевірку отриманих 
документів та прийняти відповідне рішення щодо реєстрації фізичної особи (оцінювача) в Державному 
реєстрі оцінювачів. З цією метою Фонд має право звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому 
числі до фізичної особи, що подала документи, для отримання роз'яснень або надання додаткової
інформації.

9. Рішення про реєстрацію фізичної особи (оцінювача) приймається у разі відповідності поданих 
документів вимогам цього Порядку та інших нормативно-правових актів. Рішення про реєстрацію 
приймається шляхом підписання відповідного свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів за формою згідно з додатком до цього Порядку.

10. Рішення про відмову в реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі оцінювачів 
приймається за таких підстав:

- неподання або неналежного оформлення хоча б одного з документів у складі інформації, 
передбачених цим Порядком;

- невідповідності документа, поданого як кваліфікаційний документ оцінювача, вимогам пункту 
4 цього Порядку;

- недостовірності іншої інформації, що подається, вимогам цього Порядку;
- подання інформації після закінчення строку, визначеного пунктом 5 розділу VII Закону ( 2658-

14 ), а саме до 7 вересня 2002 року.

11. У разі відсутності повної та достовірної інформації щодо відповідності програми навчання, 
згідно з якою фізична особа отримала кваліфікаційну підготовку, вимогам пункту 4 цього Порядку, 
відсутності інформації щодо рішення екзаменаційної комісії (дата, номер протоколу) про видачу 
документа, поданого фізичною особою як кваліфікаційний документ оцінювача для реєстрації в 
Державному реєстрі оцінювачів, Фонд має право прийняти відповідне рішення щодо реєстрації у разі 
додаткового подання фізичною особою нотаріально посвідченої копії документа (документів) про 
підвищення кваліфікації оцінювача за напрямами кваліфікаційної підготовки, зазначеної в документі, 
поданому як кваліфікаційний документ оцінювача.

12. Про всі прийняті рішення Фонд письмово повідомляє фізичну особу (оцінювача).

III. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

13. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів (далі - свідоцтво) є документом, 
що підтверджує факт реєстрації фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів та 
напрями і спеціалізації оцінки майна. У свідоцтві зазначаються напрями і спеціалізації, які підтверджені 
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відповідними кваліфікаційними документами оцінювача (кваліфікаційними свідоцтвами оцінювача), що 
були подані з метою реєстрації.

14. Свідоцтва підписуються посадовою особою Фонду, яка визначена відповідним наказом 
Голови Фонду, та завіряються печаткою Фонду.

15. У разі додаткового отримання фізичною особою (оцінювачем) кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача за спеціалізаціями оцінки майна, які не були зазначені в свідоцтві, свідоцтво підлягає заміні.

16. Особи, які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів, отримують оригінал свідоцтва 
особисто або через інших осіб за наявності в них відповідної довіреності. Факт отримання свідоцтва 
фіксується в журналі заявників.

IV. Прикінцеві положення

17. Кваліфікаційні документи оцінювача, що були подані фізичними особами, які 
зареєструвалися в Державному реєстрі оцінювачів відповідно до цього Порядку, вважаються 
безстроковими в разі виконання всіх вимог, установлених Законом.

18. Спори, пов'язані з реєстрацією фізичних осіб (оцінювачів) в Державному реєстрі оцінювачів, 
вирішуються в порядку, установленому законодавством.

Начальник Управління оцінки майна
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь

Додаток
до Порядку реєстрації

фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Свідоцтво
про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів

від ____________________ 200___р. N ____________
Видане ____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)
на підставі _________________________________________________________________________

(назва кваліфікаційного документа оцінювача)
від _______________________________ N _______________________,
виданого __________________________________________________________________________,

(ким виданий кваліфікаційний документ оцінювача)
та засвідчує про те, що його (її) зареєстровано в Державному реєстрі оцінювачів як оцінювача, який має 
право здійснювати оцінку майна та майнових прав за такими напрямами:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі*:
1.1. Оцінка об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок.
1.2. Оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів.
1.3. Оцінка автотранспортних засобів.
1.4. Оцінка літальних апаратів.
1.5. Оцінка судноплавних засобів.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
3. Оцінка земельних ділянок.
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М.П.
_________________________ _____________ _____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
* Непотрібне закреслити: х

Додаток 1
до наказу ФДМУ від
19.12.2001 N 2355

Фонд державного майна
України

Заява про реєстрацію

Заявник ____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Кваліфікаційний документ оцінювача ___________________________________________________
(назва документа)

виданий ___________________________________________________________________________
(вказується, хто видав документ)

за напрямами оцінки майна ___________________________________________________________
(зазначається зміст документа)

Протокол Екзаменаційної комісії від ________________ N __________
Прошу зареєструвати мене в Державному реєстрі оцінювачів.
Документи, передбачені Порядком подання оцінювачами інформації до Державного реєстру 

оцінювачів, додаються.

"__"_________ 200_ р.  ________________
(дата) (підпис)

(Наказ доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Фонду державного майна N 375 ( v0375224-02 ) 
від 25.02.2002 )

Додаток 2
до наказу ФДМУ від
19.12.2001 N 2355

Довідка

Цією довідкою засвідчується, що 
_______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача)
дійсно працює у складі _______________________________________________________________

(повна назва установи, організації, підприємства)
на посаді _____________________________ з __________________ року.

(дата)
Довідка видана для пред'явлення до Фонду державного майна України для реєстрації в 

Державному реєстрі оцінювачів.
_______________________ _____________________ _______________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали, прізвище)
установи,
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організації,
підприємства, що
видав довідку)

М.П.
"___" _____ 200_ р.

(Наказ доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Фонду державного майна N 375 від 25.02.2002 )

Додаток 3
до наказу ФДМУ від
19.12.2001 N 2355

Довідка про оцінювача
---------------------------------------------------------------------------------------------
Пріз-|Грома- |Паспортні |Реквізити кваліфікаційного|Контактні |Членство   |Місце |
вище,|дян- |реквізити(2) |документа оцінювача |реквізити(4) |в громадській|роботи(6)|
ім'я |ство(1)|-------------+--------------------------+-------------|організації | |
та | |Серія,|Коли |Назва|Номер |Ким |Отрима-|Пошто-|Теле- |оцінювачів(5)| |
по | |номер |та ким| |та |вида-|на ква-|ва |фон |(повна назва | |
бать-| | |видано| |дата |но |ліфіка-|адреса|(факс)|організації, | |
кові | | | | |видачі| |ція(3) | | |дата вступу | |
-----+-------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+-------------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

-----+-------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | |

-----+-------+------+------+-----+------+-----+-------+------+------+-------------+---------|

"___" _______ 200_ р.
__________________________ (____________________________________)

(підпис оцінювача) (ініціали, прізвище)
(1) Заповнюється таким чином: громадяни України вказують "Україна"; громадяни інших 

держав вказують повну назву країни громадянства; особами без громадянства вказується "-"; (2) 
Додається копія відповідних сторінок паспорта громадянина України (паспорта громадянина іншої 
держави); (3) Зазначається повністю з кваліфікаційного документа оцінювача; (4) Вказуються контактні 
реквізити місця проживання та (або) місця роботи (з відповідною вказівкою); (5) Вказується у разі  
членства в громадській організації оцінювачів; (6) У разі якщо оцінювач тимчасово не працює, слід 
зазначити це, вказавши дату.

Додаток 4
до наказу ФДМУ від
19.12.2001 N 2355

Інформація про підвищення кваліфікації оцінювача
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

------------------------------------------------------------------------------
Напрями кваліфікаційної |Спеціаліза- | Підвищення кваліфікації оцінювача |
підготовки оцінювача |ції в |---------------------------------------|

|межах |Назва |Тематика|Час про-|Документ, що|
|напрямів |навчаль-|підвище-|ходження|підтверджує |
|кваліфіка- |ного |ння ква-|підвище-|підвищення |
|ційної |закла- |ліфика- |ння |кваліфікації|
|підготовки |ду |ції (2) |(дата) |(назва, дата|
|оцінювача(1)| | | |видачі (3) |
| | | | | |

------------------------+------------+--------+--------+--------+------------|
Оцінка об'єктів у |------------| | | | |
матеріальній формі |------------| | | | |
------------------------+------------+--------+--------+--------+------------|
Оцінка цілісних май- | | | | | |
нових комплексів, паїв, | | | | | |
цінних паперів, майнових| |        | | | |
прав та нематеріальних |------------| | | | |
активів, у тому числі | | | | | |
прав на об'єкти інтелек-| | | | | |
туальної власності | | | | | |
------------------------+------------+--------+--------+--------+------------|
Оцінка земельних ділянок| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
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"___" ______ 200_ р.
____________________________ (___________________________________)

(підпис оцінювача) (ініціали, прізвище)
(1) Зазначаються спеціалізації, по яких здійснена кваліфікаційна підготовка оцінювача (згідно з 

випискою з Державного реєстру оцінювачів); (2) Вказується повна назва курсу, що відповідно до 
нормативно-правових вимог зараховується як підвищення кваліфікації оцінювача; (3) Заповнюється 
згідно з нотаріально посвідченими копіями документів, що додаються; 
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Частина III. ПІДХОДИ, МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1.1. Подходы к оценке

3.1.1.1. Общая характеристика подходов

Подход к оценке – это общие способы определения стоимости прав на объекты 
интеллектуальной собственности, которые базируются на основных принципах оценки. Выбор подхода к 
оценке производится в зависимости от конкретного сочетания объекта оценки, цели оценки и 
выбранного для оценки вида стоимости. Под методом оценки будем понимать способ определения 
стоимости объекта оценки, последовательность оценочных процедур, который дает возможность 
реализовать конкретный подход к оценке [Error! Reference source not found.].

Национальным стандартом Украины № 1 "Основные положения оценки имущества и 
имущественных прав" [Error! Reference source not found.] определены три подхода к оценке:

- затратный подход;
- сравнительный (рыночный) подход;
- доходный подход.
Эти подходы совпадают с подходами, рекомендованными международными стандартами оценки 

МСО1 – МСО4, МСО2000 [Error! Reference source not found.]. Каково содержание этих подходов?

3.1.1.2. Затратный подход

Затратный подход основан на учете принципов полезности и замещения. Он предлагает 
определение текущей стоимости затрат на воссоздание или замещение объектов оценки в текущих 
ценах и последующей корректировки (уменьшения) на сумму износа (амортизации), т.е. по затратам 
[Error! Reference source not found.].

Отсюда следует важный вывод, что стоимость ОИС в этом случае и рыночная стоимость, 
предполагающая прибыль, – разные величины. Казалось бы, этот вид стоимости непригоден для рынка. 
Однако к нему обращаются специалисты все чаще, понимая, что стоимость ОИС, определенная по 
этому подходу, соответствует уровню стоимости при "идеальном" сбалансированном состоянии рынка.

На активно функционирующем рынке ОИС для определения рыночной стоимости используют, 
главным образом, сравнительный подход и доходный подход. Однако в подавляющем большинстве 
случаев полученная по затратному подходу оценка является необходимой составляющей для вывода 
окончательной величины рыночной стоимости.

Сравнение результатов оценки ОИС, полученных по затратному подходу, с результатами, 
полученными по сравнительному и доходному подходам, может быть своеобразным индикатором 
состояния рынка. Так, если стоимость по затратному подходу окажется выше, чем рассчитанная по 
двум другим подходам, то это значит, что конкуренция на рынке невелика и в ближайшем будущем 
может произойти повышение цен. Если наоборот – то можно ожидать повышения конкуренции и 
снижения цен [Error! Reference source not found.].

Затратный подход является единственно применимым, когда ОИС не предназначен для 
получения дохода или когда по тем или иным причинам рыночную стоимость трудно определить двумя 
другими подходами. Например, когда ОИС являются уникальными (произведения искусства), которые 
продаются очень редко или вообще не продаются. В случае определения базы для налогообложения
затратный подход является основным при определении стоимости.

Затратный подход имеет существенные ограничения при оценке ОИС со значительным сроком 
службы из-за трудностей с измерением величины морального старения. Кроме того, результаты 
подхода на основе активов отражают стоимость полного права собственности, поэтому при оценке 
частичных прав собственности необходима корректировка полученных результатов.

Таким образом, подход на основе активов к определению стоимости является, с одной стороны, 
полезным элементом процедуры определения рыночной стоимости, а с другой – единственным 
инструментом для получения представления о стоимостной оценке уникальных ОИС или при 
постановке прав на ОИС на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов.
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3.1.1.3. Сравнительный подход

Сущность сравнительного подхода заключается в том, что стоимость прав на ОИС 
определяется путем сопоставления цен недавних продаж подобных объектов.

Хотя подобный подход к оценке, на первый взгляд, выглядит достаточно простым и 
прямолинейным, его применение на практике связано с множеством трудностей и условностей. В 
первую очередь, наличие таких трудностей обусловлено тем, что не существует даже двух абсолютно 
одинаковых ОИС. Страна, вид ОИС, срок правовой охраны, состав авторов, условия финансирования, 
время продажи – вот лишь немногие из позиций, по которым, как правило, объекты имеют отличия. 
Причем некоторые отличия могут изменять свой вклад в соответствии с изменением рыночной ситуации.

Еще одной трудностью применения данного подхода является необходимость принимать в 
расчет сделки, соответствующие определению рыночной стоимости, то есть те, на которые не повлияли 
нерыночные факторы. При крупных сделках информация об экономических характеристиках и условиях 
продажи часто недоступна или неполна, поэтому в таких случаях рыночный подход может лишь 
очертить диапазон, в котором наиболее вероятно будет находиться величина рыночной стоимости. 
Именно поэтому оценку ОИС на основе этого подхода следует выполнять осторожно.

При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних продажах подобных 
объектов рыночный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение 
рынка к объекту оценки.

Полноценное использование рыночного подхода может быть лишь при наличии у покупателя 
выбора ОИС из числа других, подобных и выполняющих такие же функции. При этом из нескольких 
ОИС, приблизительно одинакового значения и полезности, покупатель должен иметь возможность 
выбора того, который его устраивает за перечнем качеств, к которым относятся: функциональное 
назначение, приемлемая стоимость, длительность срока использования, степень защищенности, его 
уникальность и другие характеристики. Кроме того, продавец прав на ОИС должен иметь возможность 
выбора наиболее интересных для него покупателей, для того чтобы среди них отдать предпочтение 
тому, кто больше заплатит и тому, с кем возможно дальнейшее сотрудничество. К сожалению, только по 
некоторым ОИС возможно соблюдение этих условий. Очень часто такая возможность возникает при 
продаже прав на издание высокопрофессиональных произведений литературы, искусства, на 
изготовление и коммерческую реализацию аудио- и видеопродукции высшего качества, при 
тиражировании и реализации программных продуктов.

При передаче прав на объекты промышленной собственности на рыночных условиях возникают 
дополнительные трудности. Чем более уникальное производство или продукция, в которых реализовано 
право на объект промышленной собственности, тем сложнее найти покупателя и, соответственно, тем 
меньше возможности полноправных рыночных отношений. И наоборот, чем значительнее производство 
и чем больше таких производств в мире, тем легче найти покупателей патентов и других прав, и тем 
легче использовать рыночный подход. Примером этого может быть производство компьютеров, 
калькуляторов, телевизоров и т.д.

Преимуществом рыночного подхода является то, что он позволяет определить так называемую 
справедливую цену, которая наилучшим образом соответствует ситуации на рынке.

Необходимым условием для применения рыночного подхода является эффективно работающий 
рынок и доступ к представительной базе данных продаж аналогичных ОИС. К сожалению, в Украине 
еще не сформировался полноценный рынок ОИС, поэтому использование этого подхода для оценки 
прав на ОИС в настоящее время проблематично.

3.1.1.4. Доходный подход

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, свидетельствующий о том, что стоимость 
ОИС определяется величиной будущих выгод его владельца. Формализуется данный подход путем 
пересчета будущих денежных потоков, генерируемых ОИС, в настоящую стоимость.

Как правило, потенциальные покупатели рассматривают приносящий доход ОИС с точки зрения 
инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения капитала с целью получения в 
будущем соответствующего дохода. Одной из основных особенностей приносящего доход ОИС 
является то, что он очень редко принадлежит одному владельцу на правах полной собственности. 
Именно поэтому при оценке ОИС обычно рассматриваются конкретные наборы прав собственности, 
определяющие предмет оценки.

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то существенным 
моментом является четкое определение и классификация этих выгод для единообразного их 
толкования. Считается, что выгода от владения ОИС включает право получать все регулярные доходы 
во время владения, а также доход от продажи ОИС после окончания владения (реверсия), если это 
предусмотрено лицензионным договором.
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В основу доходного подхода к оценке объектов интеллектуальной собственности положен 
математический аппарат, который достаточно полно изложен в классической монографии по оценке 
недвижимости Дж. Фридмана и Н. Ордуэя [Error! Reference source not found.].

Применительно к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности смысл доходного 
подхода состоит в том, что стоимость любого объекта интеллектуальной собственности можно 
отождествить с капиталом (инвестицией) определенной величины, способной генерировать 
дополнительную прибыль или, говоря точнее, избыточную прибавочную стоимость на условиях
эффективного использования этого актива. Следовательно, для решения обратной задачи (оценки 
стоимости объектов интеллектуальной собственности) необходимо определить дополнительную 
прибыль за какой-либо период времени (например, за год), которая может быть получена за счет 
эманации (проявления) новых идей, принципов, усовершенствований в организационную, 
технологическую или предпринимательскую деятельность предприятия. При этом дополнительная 
прибыль отождествляется с прибылью на некий капитал, равный стоимости конкретного объекта 
интеллектуальной собственности.

Зная прибыльность конкретной отрасли, к которой относится то или иное предприятие, либо 
определив внутреннюю доходность потока избыточной прибавочной стоимости по известной 
прибавочной стоимости, с помощью известных экономико-математических формул можно оценить 
стоимость конкретного объекта интеллектуальной собственности, т.е. определить величину искомого 
капитала.

В условиях, когда рынок интеллектуальной собственности еще не сформирован или работает 
неэффективно, из трех рассмотренных подходов доходный подход к оценке стоимости ОИС является 
основным.

Предпочтительность применения подходов к оценке прав на ОИС представлена в табл. 4 [Error! 
Reference source not found.].

Таблица 4.

Рекомендуемая предпочтительность применения подходов к оценке прав на ОИС

ОИС В первую 
очередь

Во вторую 
очередь

Мало
применимо

Патенты и технологии доходный сравнительный затратный
Товарные знаки и брэнды доходный сравнительный затратный
Информационное 
программное 
обеспечение

затратный сравнительный доходный

Программные продукты доходный сравнительный затратный
Права копирования доходный сравнительный затратный
Франчайзные права доходный сравнительный затратный

3.1.2. Методы оценки прав на объекты
интеллектуальной собственности

3.1.2.1. Связь между подходами и методами оценки

Каждому из подходов соответствует один или несколько методов. Применительно к оценке прав 
на ОИС связь подходов с методами оценки может быть представлена следующим образом (табл. 5). 

Основными методами затратного подхода есть метод прямого восстановления и метод 
замещения [Error! Reference source not found.]. К этому подходу относится также метод фактических 
затрат и метод приведенных затрат [Error! Reference source not found.].

В рамках сравнительного подхода рассматривается только один метод – метод сравнения 
продаж.

Наибольшее количество методов относится к доходному подходу. Это: метод прямой 
капитализации дохода [Error! Reference source not found.], метод дисконтирования денежных потоков, 
метод роялти [Error! Reference source not found.], метод освобождения от роялти, а также метод 
избыточной прибыли.
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Таблица 5

Связи между подходами к оценке прав на ОИС
и методами оценки

Подходы Методы

метод прямого восстановления
метод замещения
метод фактических затрат

Затратный подход

метод приведенных затрат
Сравнительный подход метод сравнения продаж

метод прямой капитализации
метод дисконтирования денежных потоков
метод избыточной прибыли
метод роялти

Доходный подход

метод освобождения от роялти

3.1.2.2. Метод прямого восстановления

Этот метод заключается в определении стоимости замещения с дальнейшим вычитанием сумм 
износа (обесценивания) [Error! Reference source not found.].

Восстановительная стоимость актива определяет сумму затрат, необходимых для создания 
новой точной копии оцениваемого актива. Эти затраты должны основываться на современных ценах на 
сырье, материалы, энергоносители, комплектующие изделия, информацию, а также на 
среднеотраслевой стоимости рабочей силы определенной квалификации. Метод восстановительной 
стоимости является предпочтительным методом расчета стоимости уникальных нематериальных 
активов.

3.1.2.3. Метод замещения

Метод замещения состоит в определении стоимости замещения с дальнейшим вычитанием 
сумм износа (восстановления). При оценке актива по этому методу используется принцип замещения, 
который утверждает, что максимальная стоимость собственности определяется минимальной ценой, 
которую необходимо заплатить при покупке актива аналогичной полезности или с аналогичной 
потребительной стоимостью. Эта стоимость имеет название стоимости нового актива, эквивалентного по 
функциональным возможностям и вариантам его использования, но необязательно подобного по 
внешнему виду и строению составных частей.

Данный метод оценки широко используется при оценке прав на ОИС массового спроса, 
например, программного обеспечения для ЭВМ или специализированного программного обеспечения, 
такого как программа автоматизированного ведения бухгалтерского учета [Error! Reference source not 
found.].

3.1.2.4. Метод фактических затрат

Расчет стоимости объекта оценки путем суммирования фактических затрат чаще всего
применяется для определения балансовой (бухгалтерской) стоимости прав на ОИС для целей
постановки их на бухгалтерский учет и отражения этой стоимости на балансе в качестве имущества
предприятия на дату постановки этого имущества на бухгалтерский учет или на дату ввода в
эксплуатацию. На практике данный метод иногда еще называют методом расчета балансовой стоимости
имущества.

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобретение
самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и
иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних
организаций.

Под стоимостью изготовления признаются фактические затраты, связанные с использованием в
процессе изготовления объекта оценки основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.
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При определении балансовой (бухгалтерской) стоимости ИС обычно используется затратный
метод прямого суммирования фактических затрат без учета времени их совершения. Обязательным
условием использования данного метода оценки (особенно для целей бухгалтерского учета) является
наличие первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты (расходы) [Error! 
Reference source not found.].

3.1.2.5. Метод приведенных затрат

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки методом "приведенных затрат" 
заключается, в общем случае, в пересчете фактических прошлых затрат на создание и подготовку к 
использованию объекта оценки в текущую стоимость, то есть в его стоимость на дату оценки.

Стоимость актива, которую определяют этим методом, носит название исторической потому, что 
она, прежде всего, базируется на фактически приведенных затратах, выбранных из бухгалтерской 
отчетности предприятий за несколько последних лет. Особенно надо обратить внимание на два 
обстоятельства – их величину и срок создания актива. Расходы, которые были проведены раньше, при 
необходимости должны быть скорректированы в необходимом направлении, а потом проиндексированы 
с учетом их срока давности.

Метод приведенных затрат чаще всего используется для оценки нематериальных активов, 
которые не принимают участие в формировании будущих доходов и которые не приносят прибыль на 
это время.

На практике этот метод используется в случаях, когда оцениваемые нематериальные 
активы имеют социальное значение или принимают участие в оборонных программах, программах 
безопасности государственного или регионального значения.

При использовании метода исходных затрат для оценки ОИС проводятся следующие 
работы:

- выявляются все фактические затраты, связанные с созданием, приобретением или 
введением в действие ОИС;

- корректируются затраты на величину индекса цен на дату оценки;
- определяется начисленная величина амортизации ОИС;
- стоимость прав на ОИС определяется как разница между скорректированной величиной 

затрат и начисленной амортизацией.
Учет произведенных затрат должен включать не только затраты на разработку и правовую 

охрану ОИС, но и на:

- производство опытных образцов продукции;
- подготовку производства;
- обеспечение нормального хода производственного процесса;
- реализацию продукции.
Чем шире учтены реальные затраты, тем более обоснованным является результат оценки.
Путями поступления ОИС на предприятие являются:

- создание ОИС на собственном предприятии;
- приобретение прав на ОИС у третьих лиц на основе лицензионных договоров или 

соглашений об уступке прав;
- внесение ОИС в уставный фонд предприятия;
- безвозмездная передача ОИС предприятию.
В зависимости от путей поступления ОИС используются разные варианты метода исходных 

затрат.
Оценку ОИС, созданных на собственном предприятии, осуществляют с использованием 

формулы:
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где: PV – расчетная цена ОИС;
Кс – коэффициент морального старения, определяемый на дату оценки
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где: Тф – фактический срок действия охранного документа на дату оценки, лет;
Тн – номинальный (полный) срок действия охранного документа, лет;
Зt – годовые суммарные затраты на ОИС в году t расчетного периода;
tн – начальный год расчетного периода;
tк – конечный год расчетного периода.

– коэффициент наращивания ставок банковского процента, предназначенный для 
приведения разновременных ежегодных сумм к расчетному году.
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где: i – банковский процент;
– коэффициент индексации, учитывающий изменение индекса цен в году t в данной 

отрасли производства.
Для определения Кt

н.с и Кt
И могут использоваться табличные данные, в том числе приведенные в 

публикациях.
Оценка прав на ОИС, приобретенных у третьих лиц, в том числе при их внесении в уставный капитал 

предприятия, осуществляется на основе затрат, связанных с платежами по лицензионному или иному 
договору. Несмотря на то, что стоимость лицензии для покупателя могла быть определена по доходному 
методу, в бухгалтерской отчетности она отражается как затраты на нематериальные активы и 
рассчитывается по формуле:
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где: Зt – суммарные затраты (ежегодные платежи по договору) на покупку ОИС.
Получаемые предприятием ОИС от юридических или физических лиц на безвозмездной основе 

подлежат оценке экспертным путем.
Отметим, что затраты на создание, доводку и введение ОИС в хозяйственный оборот могут 

составлять значительную сумму. Так, зарубежная практика показывает, что вывод на национальную 
орбиту нового средства индивидуализации (например, торговой марки) может превышать $20 млн.

3.1.2.6. Метод сравнения продаж

Этот метод является основным при рыночном подходе. При наличии соответствующих условий 
метод позволяет определить наиболее точную, так называемую справедливую цену. Однако несмотря 
на свою простоту, его использование связано с определенными трудностями.

Прежде всего, это вызвано индивидуальным характером ОИС, многообразием и различием 
заключаемых коммерческих сделок на передачу прав на ОИС по научно-техническим характеристикам, 
правовым и коммерческим условиям, а также с зачастую конфиденциальным характером заключаемых 
сделок. Это не позволяет подобрать полные аналоги на оцениваемые ОИС и дает возможность 
осуществлять сравнение лишь по отдельным расчетным параметрам. В практике оценки ОИС можно 
говорить о двух направлениях использования данного метода.

Первое направление предполагает сбор, анализ и систематизацию данных о коммерческих 
условиях заключенных лицензионных договоров на передачу прав на ОИС на мировом и внутреннем 
рынке по отраслевому принципу и создание на этой основе баз данных с использованием ЭВМ.

Значение этих баз данных состоит в использовании имеющихся в них конкретных материалов 
для более точного определения расчетных параметров, используемых при оценке ОИС на основе ранее 
рассмотренных методик, в том числе сроков договоров, размеров роялти, продажных цен и других. 
Определение рыночной стоимости ОИС на основе имеющихся аналогов возможно лишь при 
правильном сопоставлении целей, параметров, объемов и условий предоставления прав, а также для 
принятых условий выплаты вознаграждения (например, только на базе роялти).

Другое направление заключается в использовании данного метода для определения одного из 
основных параметров, анализируемых при оценке ОИС, – продажной цены продукции, выпускаемой с 
использованием ОИС. Сравнение продаж осуществляется на основе составления конкурентных листов 
сравниваемых объектов, сопоставления коммерческих условий и технического уровня оцениваемого 
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ОИС с имеющимися аналогами. При сравнении по техническому уровню используются коэффициенты 
весомости рассматриваемых ОИС.

В дальнейшем определенные данным методом продажные цены могут быть использованы для 
оценки ОИС по вариантам доходного подхода.

Определение стоимости ОИС на основании продаж-аналогов требует сравнительного анализа, 
что затруднено в настоящее время, поскольку в Украине отсутствуют:

- статистика продаж предприятий при банкротстве, приватизации и слиянии;
- статистика соглашений, относящихся к передаче исключительных прав на ОИС, включая их 

уступку;
- правовая база для переоценки нематериальных активов;
- достоверные сведения о динамике инфляции.
Еще одна трудность заключается в том, что если получены сведения об объекте-аналоге в 

прошлом, то его цена может не соответствовать изменившимся на сегодняшний день условиям.

3.1.2.7. Метод прямой капитализации дохода

Метод прямой капитализации дохода применяется в случае, когда прогнозируется постоянный по 
величине и равный по периодам прогнозирования чистый операционный доход, получение которого не 
ограничивается во времени. Капитализация такого дохода осуществляется путем деления его на ставку 
капитализации, которая характеризует норму дохода на инвестированный капитал (собственный и/или 
заимствованный) и норму его возврата [Error! Reference source not found.].

Расчет стоимости прав на ОИС по этому методу производят по формуле:

,
K

CFPV 

где: PV – текущая стоимость объекта оценки;
CF – денежный поток среднегодового дохода;

  K – коэффициент капитализации.
Характерным случаем применения метода прямой капитализации дохода при оценке прав на 

ОИС может быть оценка принадлежащих предприятию и постоянно используемых в производственной 
деятельности в течение неограниченного времени ОИС, например, производственных технологий, 
торговых марок, коммерческой тайны [Error! Reference source not found.].

3.1.2.8. Метод дисконтирования денежных потоков

Этот метод относится к методам непрямой капитализации. В основу метода положен первый закон 
финансов. Соотношение между настоящей и будущей стоимостью зафиксировано формулой нарастания 
скидки в будущих денежных потоках по методу сложного процента. В процессе реализации этого метода, во-
первых, оцениваются будущие денежные потоки, во-вторых, определяется ставка дисконтирования, в-
третьих, рассчитывается суммарная стоимость денежных потоков.

В этом методе одновременно используется и второй закон финансов. Поэтому ставка 
дисконтирования на безрисковое вложение капитала минимальная, а на высокорисковое вложение капитала 
– максимальная.

Настоящая стоимость прав на ОИС определяется по формуле:
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где: PV – настоящая стоимость прав на ОИС, грн.;
t – периоды (годы);
Сt – чистая прибыль, в периоде t;
DF – коэффициент дисконтирования.
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где: it – ставка отдачи на капитал (ставка дисконта), в период t.
При расчете ставки дисконта для денежных потоков, создаваемых оцениваемой 

собственностью, обычно учитывают безрисковую ставку отдачи на капитал, величину премии за риски, 
связанные с инвестированием капитала в приобретение оцениваемой ИС, ставки отдачи на капитал, 
аналогичные по уровню риска инвестиций.
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Безрисковая ставка отдачи на капитал обычно определяется как ставка отдачи при наименее 
рискованном вложении капитала (например, ставка доходности по депозитам банков или ставка 
доходности к погашению по государственным ценным бумагам [Error! Reference source not found.].

Зарубежный опыт использования доходного подхода указывает, что за нижнюю границу ставки 
дисконта должно приниматься значение доходности по государственным облигациям как наименее 
рискованное вложение капитала.

В ведущих странах доходность по государственным облигациям колеблется в пределах от 5 
(Швейцария) до 15 (Италия, Португалия) процентов годовых.

В качестве нижней границы ставки дисконта можно принять ставку рефинансирования 
Национального банка Украины (НБУ).

Метод дисконтирования применим в большинстве случаев оценки тогда, когда размеры денежных 
потоков роялти различны по величине и поступают в течение ограниченного периода времени. Характерной 
ситуацией применения метода дисконтирования при оценке интеллектуальной собственности является 
оценка интеллектуальной собственности, используемой в производственной деятельности предприятия на 
основании лицензионного соглашения, по которому предприятие на определенных соглашением условиях 
приобретает (получает) право на использование, в течение определенного соглашением срока, объектов 
лицензии (объектов исключительного права) [Error! Reference source not found.].

3.1.2.9. Метод избыточной прибыли

По сути этот метод является разновидностью метода дисконтирования денежных потоков. Отличие 
заключается в том, что в качестве денежного потока принимается чистая избыточная прибыль, 
генерированная в периоде t. Здесь под избыточной прибылью понимают прибыль, полученную за счет 
использования ОИС сверх той прибыли, которая получалась в данном производстве до использования ОИС. 
Слово "чистая" обозначает, что эта прибыль "очищена" от налогов, т.е. взята после налогообложения.

Выполненная по данной методике оценка ОИС, так же, как и для предыдущего варианта, является 
расчетной стоимостью ОИС для случая использования его владельцем в собственном производстве.

Данный метод может применяться для ОИС-устройства и ОИС-способа в тех случаях, когда в 
результате их применения на рынок поступает продукция, изготовленная с использованием ОИС.

3.1.2.10. Метод роялти

Расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности методом "роялти" основан на 
практике международного обмена технологиями и представляет собой процедуру оценки, исходя из 
международного опыта продажи лицензий.

Оценка стоимости методом "роялти" заключается в дисконтировании (или капитализации) 
ежегодных денежных потоков (поступлений) роялти по гипотетическому (предполагаемому) или 
действительному лицензионному соглашению [Error! Reference source not found.].

Формула для определения цены лицензии на базе роялти имеет следующий вид:
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где: PV – настоящая цена лицензии, грн;
Сt – денежный поток в периоде t;
Rt – ставка роялти в t-м году, %.

Чаще всего в качестве денежного потока принимают объем продаж в периоде t:
ttt ZVC  ,

где: Vt – объем выпуска продукции по лицензии в периоде t, единиц.;
Zt – продажная цена единицы продукции в периоде t, грн.

На размер (величину) ставок роялти влияет ряд обстоятельств, которые на практике принимают
во внимание при выборе их конкретного значения, в частности обычно учитываются:

 техническая ценность объекта лицензии,
 экономическая эффективность;
 стадия разработки и готовность к промышленному использованию;
 наличие и объем патентной защиты;
 объем передаваемых прав по лицензии;
 объем передаваемой документации и ноу-хау;
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 инжиниринговое сопровождение;
 конъюнктура рынка;
 конкурентные предложения;
 другие ценообразующие факторы [Error! Reference source not found.].

3.1.2.11. Метод освобождения от роялти

Этот метод используется при наличии информации о соглашениях с подобными активами, или, как 
минимум, при данных ставках роялти в этой сфере. Суть этого метода основывается на предположении, что 
интеллектуальная собственность, которая используется на предприятии, ему не принадлежит. В таком 
случае часть дохода, которую предприятие должно было бы выплачивать в виде вознаграждения 
собственникам этой интеллектуальной собственности, оно на самом деле оставляет у себя, потому что 
собственность принадлежит данному предприятию и считается его дополнительной прибылью, созданной 
этим активом [Error! Reference source not found.].

Оценка ОИС на базе роялти применяется для случаев использования ОИС в собственном 
производстве и получила наибольшее распространение в международной и внутренней торговле 
лицензиями.

Формула для определения цены лицензии по методу освобождения от роялти такая же, как и в 
методе роялти (см. 6.2.9), за исключением того, что правая часть умножается на RF - коэффициент 
дисконтирования:

.
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Основные этапы метода:
1) составляется прогноз объема продаж, по которым ожидаются выплаты роялти. Определять 

объем произведенной продукции по лицензии следует по каждому году с учетом того, что в 
первые годы освоения ее выпуска может и не быть, затем происходит наращивание 
объемов, далее – спад в связи с моральным старением нововведений;

2) определяется ставка роялти;
3) определяется экономический срок службы патента или лицензии. Юридический и 

экономический сроки службы могут не совпадать, поэтому следует сделать реалистический 
прогноз относительно продолжительности платежа;

4) рассчитываются ожидаемые выплаты по роялти путем расчета процентных отчислений от 
прогнозируемого объема продаж;

5) из ожидаемых выплат по роялти вычитают все расходы, связанные с обеспечением патента 
или лицензии (юридические, организационные, административные издержки);

6) рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат по роялти;
7) определяется сумма текущих стоимостей потоков прибыли от выплат по роялти.

3.2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
"ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ"

Затверджено Наказом Держпатенту України від 26 серпня 1998 року № 80
Схвалено Методичною комісією Державного патентного відомства України 7 серпня 1997 року

I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою забезпечення єдиного методичного підходу до питання визначення 

прибутку, одержуваного від використання об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 
раціоналізаторських пропозицій тощо, далі – ОПВ) на підприємствах, в установах та організаціях (далі – підприємство) у 
власному виробництві.

2. Методичні рекомендації можуть бути використані для визначення прибутку, одержуваного від 
використання ОПВ, з метою: 

 визначення розміру винагороди автору(ам); 
 визначення розміру винагороди за сприяння розробці ОПВ, одержанню правової охорони 

ОПВ, його впровадженню та використанню (винагорода за сприяння); 
 прийняття рішення про впровадження у виробництво відповідного ОПВ (вибір оптимального 

варіанта);
 визначення вартості прав на об’єкт промислової власності для внесення в статутний фонд 

при створенні спільних підприємств; 
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 прийняття рішення про укладання ліцензійного договору на використання ОПВ (придбання 
чи продажу ліцензії); 

 визначення розміру ліцензійних платежів, якщо це передбачено ліцензійним договором; 
 визначення прибутку підприємства, одержуваного від використання ОПВ, який показується у 

державній статистичній звітності по формі № 4 - нт;
 визначення розміру компенсації власнику охоронного документа за несанкціоноване 

використання ОПВ тощо.
3. Розрахунок прибутку, одержуваного від використання ОПВ, затверджується керівником 

підприємства.

II. Особливості визначення приросту прибутку підприємства,
одержуваного від використання ОПВ

1. Прибуток, одержуваний від використання ОПВ, як правило, визначається шляхом 
порівняння результатів діяльності підприємства у базовому (останній період до початку використання 
ОПВ) та розрахунковому (після початку використання ОПВ) періодах.

2. Порівняння результатів діяльності підприємства у базовому та розрахунковому періодах  
провадиться шляхом приведення середніх економічних кількісних і вартісних показників базового 
періоду до середніх економічних кількісних і вартісних показників розрахункового періоду.

3. Тривалість розрахункового періоду визначається умовами договору між сторонами та 
вимогами звітності підприємства (місяць, квартал, півроку, рік). У тому випадку, коли ОПВ  
використовувався менше одного місяця, розрахунок прибутку проводиться за час фактичного 
використання.

Тривалість базового періоду, як правило, береться рівною одному року. У тому випадку, коли 
продукція без використання ОПВ виготовлялася менше одного року, протяжність базового періоду може 
бути встановлена рівною півроку, кварталу, але не менше одного місяця.

III. Порядок визначення прибутку, одержуваного від використання ОПВ
1. Прибуток від реалізації продукції – це різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих 

цінах без податку на додану вартість та витратами на її виробництво та реалізацію

П = Д  В, (1)

де Д – виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (далі – продукція) без ПДВ, гривень;
В  – витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукції, гривень.

2. Виручка від реалізації продукції (далі – доход) визначається за формулою

Д = Ц  А, (2)

де Ц  – ціна одиниці продукції, гривень;
А  – обсяг реалізації, натуральних одиниць.

3. Витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції (далі – витрати) 
визначаються за формулою 

В =(С + Кв)  А, (3)

де С  – собівартість одиниці продукції, гривень;
Кв – питомі (на одиницю продукції) капітальні витрати на створення ОПВ, гривень;
А  – обсяг реалізації продукції, натуральних одиниць.

4. З урахуванням формул (2, 3) формула для визначення прибутку набуває вигляду

П = (Ц   С  Кв)  А. (4)

5. Прибуток, одержаний у розрахунковому періоді від реалізації продукції, виготовленої з 
використання ОПВ, визначається за формулою 

Пр = Пн  Пб = (Цн  Сн  Квн)  Ан (Цб  Сб  Квб)  Ан = [(Цн Цб) +(Сб  Сн) + (Квб  Квн)]  Ан, (5)

де Пр – приріст прибутку, одержаного від реалізації у розрахунковому періоді продукції, 
виготовленої із використанням ОПВ, гривень;

Пн – прибуток, одержаний від реалізації у розрахунковому періоді продукції, виготовленої із 
використанням ОПВ, гривень;
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Пб – прибуток, одержаний від реалізації у базовому періоді Ан обсягу продукції, 
виготовленої без використання ОПВ (прибуток, що мав бути одержаний у розрахунковому періоді від 
реалізації такої ж кількості продукції, виготовленої без використання ОПВ), гривень;

Ан – обсяг продукції, реалізованої у розрахунковому періоді, натуральних одиниць;
Цн, Цб – ціна одиниці продукції відповідно у розрахунковому і базовому періодах, гривень;
Сн, Сб – собівартість одиниці продукції відповідно у розрахунковому і базовому періодах, 

гривень;
Квн, Квб – питомі витрати на створення об`єкта відповідно у розрахунковому і базовому 

періодах, гривень / нат. од. продукції.
5.1. Якщо використання ОПВ призводить до зміни собівартості, а ціна продукції при цьому не 

змінюється (Цб = Цн), то формула (5) набуває такого вигляду

Пр = [(Cб  Сн) + (Квб  Квн)]  Ан. (6)

5.2. У разі, коли використання ОПВ не призводить до зміни собівартості, а ціна продукції 
змінюється, формула (5) набуває такого вигляду

Пр = [(Цн  Цб) + (Квб  Квн)]  Ан. (7)

5.3. У разі, коли використання ОПВ не призводить до зміни ціни і собівартості продукції, 
формула (5) набуває вигляду

Пр = (Квб  Квн)  Ан. (8)

6. У разі створення нових технологій, засобів механізації та автоматизації виробництва на 
базі ОПВ приріст прибутку у розрахунковому періоді визначається за формулою

Пр = [(Сб  Сн) + Ен  (Кпб  Кпн)]  Вн, (9)
де Пр – приріст прибутку, гривень;

Сб, Сн – собівартість одиниці виробу при використанні відповідно базового і нового 
техпроцесу, гривень;

Кпб, Кпн – питомі (на одиницю виробу) капітальні вкладення відповідно у базовому і 
розрахунковому періодах, гривень/нат. од. продукції;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (норма дисконту);*

Вн – продуктивність нового техпроцесу у розрахунковому періоді, натуральних одиниць 
(штуки, тонни, кубічні метри тощо).

Приклад 1: Визначити приріст річного прибутку від застосування нової технології, що містить 
запатентовані винаходи, за такими вихідними даними:

Базовий Розрахунковий
період період

Собівартість, млн. гривень/рік 144 165
Капітальні витрати, млн. гривень/рік 240 360
Річна продуктивність, тис. т 24 30
Нормативний коефіцієнт 0,15 0,15

Підставивши значення цих показників у формулу (9), одержимо:

Пр = [(144/24  165/30) + 0,15  (240/24  360/30)]  30 = 6 (млн. грн) .

7. У разі створенні нових засобів виробництва (машин, приладів, устаткування тощо) на 
базі ОПВ приріст прибутку у розрахунковому періоді визначається за формулою

Пр={ Цб  (Вн/Вб)  [(1/Тб + Ен)/(1/Тн+Ен)] + [(Вн/Вб)  ВЕб  ВЕн]/(1/Тн+Ен) + Ен[(Вн/Вб) 
х Ксб  Ксн]/(1/Тн + Ен)  Цн}  Ан, (10)

де Цб, Цн – відповідно ціна базової та нової машини (приладу, устаткування тощо), гривень.;
Вб, Вн – відповідно річна продуктивність базової та нової машини (приладу, устаткування 

тощо), шт., т тощо;
Тб, Тн – відповідно строк служби базової і нової машини (приладу, устаткування тощо), років;

* Щодо значення Ен див. пункт 4.1 розділу II Додатку
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ВЕб, ВЕн –питомі експлуатаційні витрати на одну машину (прилад тощо) відповідно у 
базовому і розрахунковому періодах, гривень/рік;

Ксб, Ксн – питомі супутні капітальні вкладення відповідно у базовому і розрахунковому 
періодах, гривень;

Ан – кількість виготовлених нових засобів виробництва у розрахунковому періоді, штук.

Приклад 2. Визначити приріст річного прибутку від застосування однієї нової машини за такими 
вихідними даними:

Базовий Розрахунковий
Період період

Ціна машини, млн. гривень 172 190
Супутні капітальні витрати, млн. гривень/рік 36 48
Експлуатаційні витрати, млн. гривень/рік 80 90
Річна продуктивність, тис. т 20 25
Термін використання, років 20 20
Нормативний коефіцієнт 0,15 0,15

Підставляючи ці дані у формулу (10), одержуємо

Пр={172  (25/20)  [(1/20 + 0,15)]/(1/25 + 0,15) + [(25/20)  80  90]/(1/25 + 0,15) + 0,15 
х [(25/20)  36  48]/(1/20 + 0,15)  190}  1 = 60,8 (млн. грн).

8. У разі створення на базі ОПВ нових предметів праці (матеріалів, інструментів тощо) 
приріст прибутку у розрахунковому періоді визначається за формулою

Пр={Цб  Уб/Ун + [(Уб/Ун)  Иб  Ин]/Ун + Ен  [(Уб/Ун)  Кб  Кн]/Ун  Цн}  Мр, (11)

де Цб, Цн – ціна відповідно базового і нового предмету праці за одиницю (кг, м, л тощо) 
продукції, гривень;

Уб, Ун – витрати відповідно базового і нового предмету праці на виготовлення одиниці 
продукції, нат. одиниць (кг, м, мл тощо);

Иб, Ин – поточні витрати на виготовлення одиниці продукції відповідно у базовому і 
розрахунковому періодах, гривень;

Кб, Кн – приведені капітальні витрати на одиницю продукції відповідно у базовому і 
розрахунковому періодах, гривень;

Мр – річний обсяг виробництва нового предмету праці, нат. одиниць (шт., кг, мл тощо).

Приклад 3. Визначити річний прибуток  від випуску на базі ОПВ нового предмета праці 
(матеріалу) за такими вихідними даними

Базовий Розрахунковий
Період період

Ціна матеріалу, тис. гривень/кг 18 20
Витрати матеріалу на одиницю
продукції, кг 30 25
Поточні витрати на виготовлення
одиниці продукції, тис. гривень/т 190 200
Питомі капітальні витрати на
одиницю продукції, тис. гривень/т 210 240
Нормативний коефіцієнт Ен 0,12 0,12
Обсяг виробництва матеріалу, т/рік 380 380

Підставлючи ці дані у формулу (11), одержимо
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Пр={18  30/25 + [(30/25)  190  200]/25 + 0,12  [(30/25)  210  240]/25  20}  380000 =
= 1055,488 (млн. грн).

IV. Визначення частки прибутку, яка припадає на долю ОПВ, 
у прирості прибутку, одержуваного від використання об’єкта нової техніки

1. Якщо продукція в цілому є втіленням одного чи декількох захищених в Україні ОПВ, то весь приріст 
прибутку, одержаний у розрахунковому періоді від введення в оборот цієї продукції, визнається рівним прибутку, 
одержаному від використання цього(цих) ОПВ 

Пв = Пр, (12)

де Пв – прибуток, одержаний від використання одного чи декількох ОПВ, гривень;
Пр – приріст прибутку, одержаний у розрахунковому періоді від введення в оборот продукції, 

що містить один чи декілька ОПВ, гривень.      
2. Якщо продукція лише частково є втіленням одного чи декількох захищених в Україні ОПВ, то 

частка прибутку, що припадає на долю конкретного і -го ОПВ, у загальному прирості прибутку, 
одержаного у розрахунковому періоді від введення в оборот цієї продукції, визначається за формулою

Пві = Пр  Кві, (13)

де Пві – прибуток, що припадає на долю і-го ОПВ, гривень;
Пр – приріст прибутку, одержaний у розрахунковому періоді від введення в оборот продукції, 

що містить ОПВ, гривень;    
Кві – коефіцієнт, який визначає частку прибутку і-го ОПВ у агальному прирості прибутку;
і = 1, 2, 3, 4, ...., n  – кількість захищених ОПВ у продукції.

3. Коефіцієнт Кві може бути визначений на базі виробничо-промислових показників продукції,  
методом експертної оцінки та змішаним методом.

3.1. Визначення коефіцієнта Кві на базі виробничо-промислових показників провадиться за 
формулою

Кві = Еві / Е, (14)

де Еві – значення показника, пов`язаного з усіма ознаками винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка, раціоналізаторської пропозиції тощо;

Е   – значення показника, пов’язаного з об’єктом у цілому.  
Такими показниками можуть бути собівартість, ціна, маса, продуктивність, потужність тощо.

Приклад 4. В процесі виробництва горілки застосована нова установка для змішування, 
захищена патентом на корисну модель. В результаті кількість виготовлюваної з використанням нової 
установки горілки зросла зі 100 декалітрів до 110 декалітрів на годину. Інші ОПВ на даній операції 
(змішування) з дати впровадження установки не використовувалися, організаційно-виробничі заходи, 
спрямовані на збільшення обсягу випуску продукції за годину, також не використовувалися. У такому 
разі

Кв = 10 : 110 = 0,09.

Приклад 5. При виготовленні виробу, собівартістю 250 гривень, застосовано нову технологічну 
суміш, в якій за раціоналізаторською пропозицією використано нові реактиви. Застосування цієї суміші 
призвело до зменшення витрат на матеріали, підвищення якості продукції, що сприяло зменшенню 
кількості бракованої продукції на кінцевій технологічній операції. У підсумку собівартість одного виробу 
зменшилась на 2 грн 50 коп. . У цьому випадку

Кв = 2,5 : 250 = 0,01.
3.2. Метод експертної оцінки для визначення коефіцієнта Кві застосовується у випадках:
коли з якихось причин його величину за виробничо-промисловими показниками визначити 

неможливо; 
коли визначений за виробничо-промисловими показниками коефіцієнт не відображає реальний 

вплив ОПВ на одержання прибутку.
У разі застосування методу експертної оцінки для визначення коефіцієнта Кві необхідно:
3.2.1. Створити групу експертів із компетентних фахівців у кількості, як правило, 3  7 чоловік.
3.2.2. Об’єкт, що містить ОПВ, розбити на три групи складових елементів відповідно до їх 

значимості: важливі, основні і другорядні. 
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3.2.3. Експерти оцінюють вагомість кожного елемента відповідним балом. Результати оцінки 
кожного елемента кожним експертом заносяться у таблицю (див. приклад 6).

Шкала значень балів, які використовуються для оцінки вагомості елементів, встановлюється 
підприємством з урахуванням галузевих особливостей та складності оцінюваних об’єктів. Для оцінки 
кожного елемента може бути встановлена 3-и, 5-ти, ..., 100 бальна шкала.

3.2.4. Для кожного елемента визначається сумарна оцінка, виставлена всіма експертами, яка 
заноситься у таблицю (див. графу 7 таблиці 1). Визначається загальна сума балів, виставлена 
експертами всім елементам (рядок “Всього” таблиці 1). 

3.2.5. Коефіцієнт Кві долі прибутку, який припадає на долю і-го ОПВ у загальному обсязі 
одержаного прибутку, визначається як частка від ділення сумарної оцінки цього елемента на загальну 
суму виставлених експертами балів, тобто:
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1 – сумарна оцінка і-го елемента, балів;
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– загальна сума балів, виставлена експертами всім елементам;
і = 1, 2, 3, ...., m  – кількість виділених елементів об’єкта;
j = 1, 2, 3, ...., n  – кількість експертів.

Значення Кві для всіх елементів заносяться у таблицю (графа 8 таблиці 1). Сума Кві всіх 
елементів не може бути більшою одиниці.

Приклад 6. Підприємство освоїло і почало реалізовувати нову модель мікрокалькулятора, у якій 
використано декілька ОПВ. Подібна продукція раніше підприємством не виготовлялася. Для визначення 
вкладу кожного ОПВ в прибуток, одержаний підприємством від реалізації мікрокалькуляторів, була 
створена експертна група із 5 експертів. За висновком експертів у мікрокалькуляторі за ступенем 
вагомості слід розглядати такі елементи:

Важливі:
Е1 – дизайн (зовнішній вигляд, оформлення, розташування елементів управління), захищений 

патентом України на промисловий зразок;
Е2 – блок оперативної пам’яті, захищений патентом України на корисну модель;
Е3 – мікропроцесор, основою якого є кристал, захищений патентом України на винахід;
Е4 – блок індикації інформації (відеоблок на рідких кристалах), незахищений чинними 

охоронними документами України.
Основні:
Е5 – система живлення, до складу якої входить блок живлення, захищений патентом України 

на корисну модель;
Е6 – система постійної пам’яті, у якій використано відомі технічні рішення;
Е7 – корпус мікрокалькулятора, у якому використано раціоналізаторську пропозицію.
Другорядні:
Е8 – кнопки панелі управління, дизайн кнопки захищений патентом України на промисловий 

зразок;
Е9 – схема перемикання режиму роботи мікрокалькулятора (батарейка-електромережа), у якій 

використано раціоналізаторську пропозицію;
Е10 – інші елементи. 
Оцінка вагомості елементів експертами провадилась за трибальною шкалою, а саме:
важливі елементи  – 911 балів;
основні елементи  – 68 балів;
другорядні елементи   – 35 балів.
Вважаємо, що використаний в об’єкті ОПВ захищає один окремий елемент повністю.
Дані експертної оцінки заносимо до таблиці 1 (графи 26). У графу 7 заносимо сумарну оцінку 

кожного елемента всіма експертами.

Таблиця 1. 

Визначення коефіцієнта Кві методом експертних оцінок

Елементи, Е к с п е р т и , j
i 1 2 3 4 5  bij Кві

1 2 3 4 5 6 7 8
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Е1 10 10 9 11 11 51 0.142
Е2 11 11 11 11 10 54 0,150
Е3 11 11 11 11 11 55 0,153
Е4 9 9 9 9 9 45 0,125
Е5 7 7 7 7 7 35 0,097
Е6 8 8 8 8 8 40 0,110
Е7 6 6 6 6 6 30 0,083
Е8 4 4 4 4 4 20 0,056
Е9 3 3 3 3 3 15 0,042
Е10 3 3 3 3 3 15 0,042

Всього
(  bij )

360 1,0

У графу 8 таблиці заносяться значення Кві, обчислені за формулою (15). 
Для визначення частки прибутку, що припадає на долю, наприклад, раціоналізаторської 

пропозиції, використаної у корпусі мікрокалькулятора (елемент Е7), необхідно загальний прибуток П, 
одержаний підприємством від реалізації калькуляторів, помножити на значення Кві для елемента Е7

(рядок 7 графи 8), тобто 

Пв7 = П  Кв7 = П  0,083 (грн).

3.3. Змішаний метод визначення коефіцієнта Кві, який визначає частку ОПВ у прирості прибутку, 
одержаному підприємством від реалізації продукції, у якій використано декілька ОПВ, застосовується 
якщо частка приросту прибутку, що припадає на долю цих ОПВ у загальному обсязі одержаного 
приросту прибутку, за виробничо-промисловими показниками визначена, але долю кожного з них таким 
методом визначити не можливо. У такому разі:

3.3.1. За виробничо-промисловими показниками визначається частка прибутку, що припадає на 
групу ОПВ.

3.3.2. Методом експертної оцінки визначається частка кожного ОПВ із цієї групи.

Приклад 7. Припустимо, що в установці для змішування (приклад 4 до пункту 3.1 цього 
розділу):

дизайн захищено патентом на промисловий зразок;
використовується система аварійного припинення подачі компонентів у змішувач, захищена 

свідоцтвом на раціоналізаторську пропозицію. Безпосередньо визначити вплив зазначених ОПВ на 
зростання потужності нової установки практично не можливо. У цьому разі частка прибутку – Пу, що 
припадає на установку як об’єкт нової техніки, у якому використано групу ОПВ, визначається згідно з п. 
3.1 цього розділу, а саме:

Пу = Кв  П =Ку  П.
де Ку –коефіцієнт, що визначає частку прибутку, яка припадає на долю установки для 

змішування у загальному прирості прибутку, одержаного від реалізації продукції, (Ку = Кв   у прикладі 4).
Після цього за методом експертної оцінки визначається частка кожного ОПВ за формулою

Пві = Пу  Кві.
4. Якщо на підприємстві відсутня база для порівняння (освоєно цілком нову для підприємства 

продукцію, відсутні облікові документи за базовий період тощо), то частка прибутку, яка припадає на 
долю ОПВ, використаного у цій продукції, визначається за формулою

Пв = Пр  (Кн  Кн  Кпе + Кпе), (16)
де Пв – частка прибутку, яка припадає на долю ОПВ, гривень;

Пр –прибуток, одержаний від введення в оборот продукції, що містить ОПВ, гривень;
Кн – коефіцієнт новизни ОПВ;
Кпе – коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту.

4.1. Коефіцієнт новизни ОПВ визначається як відношення частини собівартості продукції, що 
припадає на відмінні ознаки формули винаходу (відмінні ознаки раціоналізаторської пропозиції, корисної 
моделі, промислового зразка тощо), до собівартості продукції згідно з формулою 

Кн = Сво/С, (17)
де Сво – частина собівартості продукції, що припадає на відмінні ознаки ОПВ, гривень; 

С  – собівартість продукції згідно з формулою, гривень.
4.2. Коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту Кпе визначається згідно з таблицею 2.

Таблиця 2. 
Коефіцієнт досягнутого позитивного ефекту Кпе



159

№
п/п

Досягнутий результат Кпе

1 Покращено другорядні техніко-економічні характеристики продукції, не 
зафіксовані офіційними документами (технічні умови, паспорт, інструкція тощо)

0,01

2 Покращено техніко-економічні характеристики, що зафіксовано офіційним 
документом

0,05

3 Покращено основні визначальні техніко-економічні характеристики продукції, що 
зафіксовано офіційним документом

0,1

4 Досягнуто якісно нові основні техніко-економічні характеристики продукції, що 
зафіксовано офіційним документом

0,25

5 Одержано нову продукцію, що має більш високі основні техніко-економічні 
характеристики серед аналогічних відомих видів продукції 

0,5

6 Одержано нову продукцію, що вперше освоєна у державі і має якісно нові техніко-
економічні показники

1,0

Додаток
до Методичних рекомендацій з визначення прибутку 

від використання ОПВ

I. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ, ВІДНЕСЕНИХ ДО СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ

1. Собівартість продукції визначається відповідно до чинних у розрахунковому періоді 
загальнодержавних та галузевих актів, які встановлюють загальний порядок визначення собівартості 
та галузеві особливості її визначення.

2. Собівартість продукції визначають за калькуляційними статтями витрат, наведеними у таблиці 
1.

Таблиця 1. 

Калькуляція собівартості продукції, виготовленої із використанням ОПВ

№№
п/п Статті калькуляції Витрати, 

гривень
1 Основні та допоміжні матеріали (за винятком поворотних 

відходів)

2 Енергоносії для технологічних цілей (за винятком носіїв, що 
використовуються повторно)

3 Основна заробітна плата виробничих робітників

4 Додаткова заробітна плата

5 Відрахування на соціальне страхування

6 Відрахування до Пенсійного фонду

7 Витрати на утримання обладнання

8 Цехові витрати

9 Загальнозаводські витрати

10 Інші виробничі витрати

11 Позавиробничі витрати

12 Інші витрати

3. При визначенні собівартості продукції використовуються дані звітних калькуляцій і  
зведеного обліку витрат, які відображають витрати і обсяги виробництва, що реально склалися. У 
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випадках, коли конкретні поточні витрати в обліку не визначалися, їх величина знаходиться
розрахунковим шляхом, виходячи із встановлених чи реально існуючих норм, цін, тарифів тощо.

4. Витрати на сировину, матеріали, паливо, енергоносії, напівфабрикати, що виготовляються 
самим підприємством, визначаються шляхом калькулювання собівартості цих витрат.

5. Витрати на покупні вироби і напівфабрикати визначаються прямим рахунком з урахуванням їх 
вартості, кількості і транспортно-заготівельних витрат.

6. Склад коштів, які включаються у витрати на оплату праці, визначаються відповідно до чинних 
у розрахунковому періоді актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки 
України та відповідних галузевих актів.

Сума витрат на оплату праці у складі собівартості реалізованої продукції визначається 
розрахунково за формулою

Зоп = Срп  Коп, (1)
де Зоп – сума витрат на оплату праці, гривень;

Срп – собівартість реалізованої продукції, гривень;
Коп – доля витрат на оплату праці у собівартості товарної продукції у розрахунковому періоді. 

7. Витрати на сировину і матеріали визначаються за формулою
См = Смо + Смд, (2)

де См – витрати на сировину і матеріали, гривень;
Смо – витрати на основні сировину і матеріали, гривень;
Смд – витрати на допоміжні сировину і матеріали, гривень.

7.1. Витрати на на основні сировину і матеріали визначаються за формулою
Смо= Цмо  Ммо  (1 + Ктз)  (1 + Ктв)  Смво, (3)

де Цмо – ціна основного матеріалу (сировини): за прейскурантом, ринкова або біржова, гривень
Ммо – норма витрат основного матеріалу (сировини) на одиницю виробу, натуральних   

одиниць (кілограм, літрів, квадратних метрів тощо);
Ктз – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, для розрахунків враховується у долях 

одиниці;
Ктв – коефіцієнт технологічних втрат, що визначається на основі статистичних даних 

підприємства; для розрахунків враховується у долях одиниці;.
Смво – виручка від реалізації відходів основного матеріалу (сировини), гривень. Визначається за 

формулою
Смво = Цмво  Ммво  (1 + Ктз), (3а)

де Цмво – ціна одиниці відходів основних матеріалів (сировини), гривень;
Ммво – обсяг відходів, натуральних одиниць; 
Ктз – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, для розрахунків враховується у долях 

одиниці.
7.2. Витрати на допоміжні матеріали (сировину) визначаються за формулою

Смд = Цмд  Ммд  (1 + Ктз)  Смвд, (4)
де Цмд – ціна допоміжного матеріалу (сировини): за прейскурантом, ринкова або біржова, 

гривень;
Ммд – норма витрат допоміжного матеріалу (сировини) на одиницю виробу, натуральних   

одиниць (кілограм, літрів, квадратних метрів тощо);
Ктз – коефіцієнт транспортно  – заготівельних витрат, для розрахунків враховується у долях 

одиниці;
Смвд – виручка від реалізації відходів допоміжного матеріалу (сировини), гривень. 

Визначається за формулою
Смвд = Цмвд  Ммвд  (1 + Ктз), (4а)

де Цмвд – ціна одиниці відходів допоміжних матеріалів (сировини), гривень;
Ммвд – обсяг відходів, натуральних одиниць;

Ктз – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, для розрахунків враховується у долях 
одиниці.

Витрати на матеріали (сировину) враховуються згідно з таблицею 2.  
Таблиця 2. 

Визначення витрат підприємства на матеріали і сировину, використані при виготовленні продукції що 
містить ОПВ 

№
п/п

Найменування матеріалу (сировини), 
одиниця вимірювання

Ціна за 
одиницю,   
гривень

Норма 
витрат на   
.. одиниць

Витрати,
гривень
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11 Основні матеріали(сировина): 
а) 
б)  

............................................................
22 Поворотні відходи по п.1: 

а) 
б)
.........................................................

33 Допоміжні матеріали (сировина):
а)
б) 

.........................................................
44 Поворотні відходи по п. 3: 

а)  
б)  

..........................................................

8. Витрати на силову електроенергію для приведення в рух верстатів, електродвигунів, пресів 
тощо визначаються за формулою

Ссе = (Пм  Фр  Цcе  Кч  Кп) / Ккд, (5)
де Ссе – витрати на силову електроенергію, гривень;

Пм – встановлена за паспортом потужність механізму, кіловат;
Фр – фонд часу роботи механізму у розрахунковому періоді, годин;
Цсе – ціна 1 кВт/год силової електроенергії, гривень;
Кч – коефіцієнт використання механізму за часом;
Кп – коефіцієнт використання механізму за потужністю;
Ккд – коефіцієнт корисної дії механізму за паспортом.

9. Витрати на стиснене повітря визначаються за формулою
Ссп = Чпр  Рп  Фо  Цсп  Кч  Ку , (6)

де Ссп – витрати на стиснене повітря, гривень;
Чпр – кількість приймачів стисненого повітря, одиниць;

Рп – питомі витрати повітря при безперервному витіканні через один приймач, куб. м./год.;
Фо – фонд часу роботи обладнання у розрахунковому  періоді, годин;
Цсп – ціна 1000 куб. м. стисненого повітря, гривень;
Кч – коефіцієнт використання обладнання за часом;
Ку – коефіцієнт втрат стисненого повітря в магістралях.

10. Витрати на газ, що використовується для технологічних цілей (підтримання необхідної 
температури у приміщеннях, технологічних печах тощо), визначаються за формулою

Сг = Рг  Фр  Цг  Кч  Кп, (7)
де Сг  – витрати на газ, гривень;

Рг – питомі витрати газу устаткуванням при безперервній роботі, куб. м./год.;
Фр – фонд часу роботи устаткування у розрахунковому періоді, годин;
Цг – ціна 1 куб.м. газу;
Кч – коефіцієнт використання устаткування за часом;
Кп – коефіцієнт використання устаткування за потужністю.

11. Витрати на пару визначаються за формулою
Сп = Вп  Фр  Цп  Квп   Кп  Кч, (8)

де Сп – витрати на пару, гривень;
Вп – питомі витрати пари устаткуванням, т/год;
Цп – ціна 1 тони пари, гривень;
Фр – фонд часу роботи устаткування в розрахунковому періоді, год.;
Квп – коефіцієнт втрат пари в магістралях;
Кп – коефіцієнт використання устаткування за потужністю;
Кч – коефіцієнт використання устаткування за часом.

12. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів нараховуються 
відповідно до чинних у розрахунковому періоді законодавчих актів, нормативних документів Кабінету  
Міністрів України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України та галузевих інструкцій.

13. Витрати на знос малоцінного та швидкозношуваного інструменту в розрахунку на 
одиницю продукції на окремій операції визначається за формулою

Сі = Ві  Ці, (9)
де Сі – витрати на знос малоцінного інструменту, гривень;

Ві – витрата інструменту на виконання  операції, одиниць (штук, кілограм тощо);
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Ці – оптова ціна чи витрати на виготовлення одиниці інструменту у власному 
виробництві, гривень.

Витрата інструмента на виконання операції визначаються за формулою
Ві = Чм/[Іст  (1 + Чпр)], (10)

де Чм – машинний час на виконання операції, годин;
Іст – стійкість інструмента;
Чпр – кількість правок інструмента.

14. Витрати на знос малоцінних та швидкозношуваних пристосувань, що застосовуються при 
виконанні даної операції при виготовленні продукції, визначається за формулою

Спр = Цпр  Чо/Чс , (11)
де Спр – витрати на знос малоцінних та швидкозношуваних пристосувань, гривень;

Цпр – оптова ціна чи витрати на виготовлення пристосування у власному виробництві, 
гривень;

Чо – час виконання операції з використанням пристосування;
Чс – термін служби пристосування.

15. До витрат по статті “Втрати від браку” відносяться втрати від остаточно забракованої 
продукції, витрати на виправлення забракованої продукції та втрати від зниження якості продукції.

15.1. Втрати від остаточно забракованої продукції визначаються за формулою
Соб = Доб  (Сп  Цб), (12)

де Соб – втрати від остаточно забракованої продукції, гривень;
Доб – обсяг остаточно забракованої продукції у загальному обсязі виготовленої продукції, 

натуральних одиниць;
Сп  – собівартість одиниці продукції, гривень;

Цб – вартість одиниці остаточно забракованої продукції за ціною її можливого використання, 
гривень.

15.2. Витрати на виправлення забракованої продукції визначаються за формулою
Свб = Двб  Звб, (13)

де Свб – витрати на виправлення забракованої продукції, гривень;
Двб – кількість виправленої із загальної кількості забракованої продукції, натуральних 

одиниць;
Звб – витрати на виправлення одиниці забракованої продукції, гривень.

15.3. Втрати від зниження якості продукції, визначаються за формулою
Сзя = Дзя  (Цп  Цзя), (14)

де Сзя – втрати від зниження якості продукції, гривень;
Дзя – кількість продукції зниженої якості, натуральних одиниць;
Цп – ціна одиниці продукції нормальної якості, гривень;
Цзя – ціна одиниці продукції зниженої якості.

16. Витрати на оплату праці поділяються на витрати на основну заробітну плату,  
додаткову заробітну плату та інші виплати.

16.1. Витрати на основну і додаткову заробітну плату виробничих робітників при відрядній  
системі оплати праці визначається за формулою

Сзв = То  Зг  Кдод  Кдзп  Ксс  Ків, (15)
де Сзв – витрати на оплату праці виробничих робітників, гривень;

То – трудоємність виконання операції, годин;
Зг – годинна тарифна ставка робітника, який виконує операцію, гривень;
Кдод – коефіцієнт, який враховує додаткову заробітну плату;
Кдзп – коефіцієнт, який враховує доплати до заробітної плати;

Ксс – коефіцієнт, який враховує відрахування на соціальне страхування;     
Ків – коефіцієнт, який враховує інші відрахування із заробітної плати у загальнодержавні

фонди (фонд зайнятості, чорнобильський фонд тощо).
Трудоємність виконання операції То визначається згідно з встановленими нормами, шляхом 

хронометражу операції або експертним шляхом.
Годинна тарифна ставка робітника Зг визначається за формулою

Зг = (Змін  Кт)/Фрч, (16)
де Зг – годинна тарифна ставка робітника, гривень/годину;

Змін – встановлений законодавством мінімальний розмір місячної заробітної плати;        
Кт – тарифний коефіцієнт згідно з кваліфікаційним розрядом робітника (роботи);
Фрч – фонд робочого часу робітника у поточному місяці.  

16.2. Витрати на основну і додаткову заробітну плату виробничих робітників при погодинній 
оплаті праці визначається за формулою

Сзп = Чр  Зп  Фр  Кдод  Кдзп  Ксс  Ків, (17)
де Сзп – витрати на оплату праці виробничих робітників з погодинною оплатою праці, гривень;

Чр – чисельність робітників з погодинною оплатою праці, чоловік;
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Зп – погодинна тарифна ставка робітника, гривень/годину;
Фр – фонд робочого часу у розрахунковому періоді, годин.

17. Цехові витрати визначаються за формулою
Сцех = Сзо  Кцех, (18)

де Сцех – цехові витрати, гривень;
Сзо – основна заробітна плата основних виробничих робітників, гривень;

Кцех – коефіцієнт цехових витрат; визначається особливостями конкретного підприємства, 
виробництва.

18. Загальнозаводські витрати визначаються за формулою
Сзв = Сзо  Кзв, (19)

де Сзв – загальнозаводські витрати, гривень;
Кзв – коефіцієнт загальнозаводських витрат, визначається особливостями підприємства.

19. Позавиробничі витрати визначаються за формулою
Спв = (См + Се + Сзо + Сзд + Ссс+Спф+ Сцех + Сзв +Сі )  Кпв, (20)

де См – витрати на матеріали, гривень;
Се – витрати на енергоносії, гривень;
Сзо – основна заробітна плата, гривень;
Сзд – додаткова заробітна плата, гривень;
Ссс – відрахування на соціальне страхування тощо, гривень;
Спф – відрахування до Пенсійного фонду, гривень;
Сцех – цехові витрати, гривень;
Сзв – загальнозаводські витрати, гривень;
Сі   – інші виробничі витрати;

Кпв – коефіцієнт позавиробничих витрат, визначається специфікою кожного підприємства.
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II. ВИЗНАЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ
1. Капітальні вкладення на створення та введення в оборот ОПВ включають в себе витрати на створення ОПВ 

(витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи) та підготовку виробництва до використання ОПВ.
2. Якщо капітальні вкладення здійснюються протягом календарного року до і після впровадження ОПВ, то такі 

вкладення є разовими. Питомі капітальні вкладення на одиницю продукції у такому разі визначаються за формулою
К = Кв/А, (21)

де К  – питомі капітальні вкладення на одиницю продукції, гривень;
Кв – разові капітальні вкладення, гривень;
А   – обсяг випуску продукції у даному році, нат. одиниць.

3. Якщо капітальні вкладення здійснюються протягом кількох років, то при визначенні прибутку  
слід врахувати фактор часу за формулою

t= (1+E)t, (22)
де  t – коефіцієнт приведення;

Е   – нормативний коефіцієнт приведення (норма дисконту);
t   – число років, що розділяють витрати і результати, визначається за формулою

t = T  nі, (23)
де Т  – порядковий рік освоєння ОПВ, рахуючи від дати початку розрахункового року 

(періоду);
nі – рік здійснення інвестиції.

4. Величина коефіцієнта приведення Е (норма дисконту, коефіцієнт ефективності капітальних 
вкладень), як правило, вибирається рівним 0,1.

Значення коефіцієнта t для різних значень t до і після настання розрахункового року та Е = 
0,1 наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Значення коефіцієнта t (1/t) при Е = 0,1 

Число років, що 
передують 

розрахунковому 
рокові

t

Число років, що 
слідують за 

розрахунковим 
роком

1/t

Число років, що  
слідують за 

розрахунковим 
роком

1/t

10 2,5937 1 0,9091 11 0,3505
9 2,3579 2 0,8264 12 0,3186
8 2,1436 3 0,7513 13 0,2897
7 1,9487 4 0,6830 14 0,2633
6 1,7716 5 0,6209 15 0,2394
5 1,6105 6 0,5645 20 0,1486
4 1,4641 7 0,5132 25 0,0923
3 1,3310 8 0,4665 30 0,0573
2 1,2100 9 0,4241 40 0,0221
1 1,1000 10 0,3855 50 0,0085
0 1,0000

4.1. Підприємство відповідно до чинних законодавчих актів України та планованого терміну 
окупності витрат на ОПВ може встановлювати й інші значення коефіцієнта Е, але не менше 0,1 і не 
більше встановлених законодавством розмірів. 

4.2. Якщо тривалість розрахункового періоду менша одного року (півроку, квартал, місяць), то 
при визначенні прибутку коефіцієнт Ен  необхідно помножити на відповідний коефіцієнт (0,5, 0,25 чи 
0,083).

4.3. З метою врахування інфляційних процесів при визначенні прибутку коефіцієнт Е необхідно 
помножити на поправний коефіцієнт Kінф, який визначається за формулою

Кiнф = It / It-1, (24)
де It – індекс інфляції розрахункового періоду (року);

It-1 – індекс інфляції попереднього року.

5. Кошторис капітальних витрат визначають за економічними елементами, наведеними у таблиці 
4. *

 У конкретному випадку можуть застосовуватися і інші передбачені бухгалтерським обліком статті калькуляції
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Таблиця 4.
Калькуляція капітальних витрат

№ п/п Статті калькуляції
Кошторисна

вартість,                                                                                 
гривень

1 Матеріали
2 Спецобладнання для науково-дослідних робіт
3 Основна заробітна плата
4 Додаткова заробітна плата
5 Відрахування на соціальне страхування
6 Витрати на службові відрядження
7 Витрати на роботи, що виконуються сторонніми 

організаціями
8 Інші прямі витрати
9 Накладні витрати

Всього    
витрат

Визначення витрат за вказаними у таблиці 4 статтями, крім витрат на спецобладнання для 
науково-дослідних робіт, провадяться аналогічно розрахунку відповідних статей собівартості.

6. Приведення по фактору часу до розрахункового періоду витрат і результатів. здійснюваних і  
одержуваних до і після розрахункового року (періоду), здійснюється таким шляхом:

6.1. Витрати і результати, здійснені і одержані до розрахункового року (періоду) використання 
ОПВ, помножуються на коефіцієнт приведення і підсумовуються за формулою

  ,E1KK
T

1n

nT
BТД 




(25)

де Ктд – сумарні капітальні вкладення, здійснені і приведені до розрахункового року (періоду), 
гривень;     

Кв – капітальні вкладення року Т, гривень.
6.2. Витрати і результати, здійснювані і одержувані після початку використання ОПВ, діляться  

на коефіцієнт приведення і сумуються за формулою

  ,E1KK
T

1n

nT
BПТ 




(26)

де Ктп – капітальні вкладення, здійснені після і приведені до розрахункового року (періоду), 
гривень.

6.3. Сумарні капітальні вкладення Кт, приведені до розрахункового року (періоду), визначаються 
за формулою

Кт = Ктд + Ктп. (27)
Приклад 1. На створення і впровадження винаходу, використання якого почалося у 1994 році,  

було здійснено капітальних вкладень (умовно): 1990 р. – 10 000 гривень, 1991 р.  – 20 000 гривень, 
1992 р. – 0, 1993 р.  – 100 000 гривень, 1994 р. – 50 000 гривень, 1995 р. – 50 000 гривень, 1996 р. – 20 
000 гривень. Визначити сумарні приведені капітальні вкладення:

а) з метою оцінки у 1994 році результатів використання винаходу;
б) з метою визначення прибутку від використання винаходу за 1996 рік.
Визначаємо Ктд і Ктп   

Ктд(а) = 10 000  (1+ 0,1)4-1+ 20 000  (1 + 0,1)3-1 +
+ 0  (1 + 0,1)2-1 + 100 000  (1 + 0,1)1-1 =     
= 10 000    1,13 + 20 000  1,12 + 0  1,11 + 100 000  1,10 =
=10 000  1,3310+20 000  1,2100+0  1,1+100 000  1 =
=137 510 (грн),

Ктд(б) = 10 000  (1+ 0,1)6-1 + 20 000  1,15-1 + 0  1,14-1 +
+ 100 000  1,13-1 + 50 000  1,12-1 +50 000  1,11-1 =
=10 000  1,7716 + 20 000  1,4641+ 0  1,3310+100 000  1,21+
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+ 50 000   1,1 + 50 000  1 = 242 998 (грн),

Ктп(а) = 50 000/(1 + 0,1)1-1 + 50 000/(1 +
+ 0,1)2-1+ 20 000/(1 + 0,1)3-1 =
=50 000 /1,10 + 50 000/ 1,11 + 20 000/ 1,12 =
= 50 000 + 45454,5 +18181,8 = 113 636,3 (грн),

Ктп(б) = 20 000 / (1 + 0,1)1-1 = 20 000 (грн).

Визначаємо Кт

Кт(а) = Ктд(а)+Ктп(а) = 137 510 + 113 636,3 = 251146,3 (грн),
Кт(б) = Ктд(б)+Ктп(б) = 242 998 + 20 000 = 262 998 (грн).

7. Поточні витрати і результати враховуються без приведення по фактору часу.
8. До витрат на спецобладнання відносяться витрати на придбання стендів, засобів зв’язку,  

електронно-обчислювальної техніки тощо, витрати на придбання та виготовлення коштовного 
обладнання, устаткування, інструменту, експериментальних зразків продукції тощо.

8.1. Витрати на спецобладнання визначаються за формулою

Ко =( Кб  Кл ), (28)

де Ко – витрати на спецобладнання, гривень;
Кб – балансова вартість спецобладнання, гривень;
Кл – ліквідаційна вартість спецобладнання, гривень.

8.2. Балансова вартість спецобладнання визначається за формулою

Кб = Цо  (1 + Ктм), (29)

де Цо – оптова ціна спецобладнання, гривень;
Ктм – коефіцієнт транспортно-монтажних витрат.

8.3. Ліквідаційна вартість спецобладнання визначається за формулою

Кл = Цо  (1  На  Тндр), (30)

де На – норма амортизаційних відрахувань;
Тндр – термін виконання науково-дослідних робіт, років.

Ліквідаційна вартість спецобладнання визначається у випадку, коли воно може бути використане 
підприємством або може бути реалізоване стороннім організаціям. Якщо спецобладнання не може 
бути використане як таке, його вартість визначають як вартість металобрухту (відходів)* згідно з 
формулами (3а, 4а).

8.4. Необхідна кількість технологічного устаткування визначається за формулою

N ут = ( Феф  Кзв)/t шк, (31)

де Nут – необхідна кількість технологічного устаткування, одиниць;
Феф – ефективний річний фонд часу роботи устаткування, годин;
Кзв – коефіцієнт завантаження устаткування у часі, як правило, приймається рівним 0,85;
tшк – норма штучно - калькуляційного часу на операцію, годин. 

8.4.1. Ефективний річний фонд часу роботи устаткування визначається за формулою
Феф = Фн  (1  Нп)/100, (32)

де Фн – номінальний річний фонд часу роботи одиниці устаткування, годин;
Нп – норма простою устаткування у планово-попереджувальних ремонтах, частка від 

номінального часу, як правило, рівна 0,04?0,1.
8.4.2. Номінальний річний фонд часу роботи одиниці устаткування визначається за формулою

Фн =   (tзм  Др  tнр  Днр), (33)
де  – кількість робочих змін на добу;

tзм – тривалість робочої зміни, годин;
Др – число робочих днів на рік;
tнр – число неробочих годин у передсвяткові дні;
Днр – число передсвяткових днів на рік.   

8.4.3. Норма штучно-калькуляційного часу розраховується за формулою

* Як правило, вартість дорогоцінних металів, що міститься у спецобладнанні



167

tшк = tш + tпз/N, (34)
де tш – норма штучного часу, год.;

tпз – підготовно-заключний час на партію продукції, годин;
N   – розмір партії продукції, нат. одиниць.

8.4.4. Норма штучного часу розраховується за формулою 
tш = tоп +tобс + tвп, (35)

де tоп – оперативний час, годин;
tобс – час на обслуговування робочого місця, годин (як правило 3 ?4 відсотки від tоп);    
tвп – час на відпочинок та особисті потреби, годин (як правило 4?6 відсотки від tоп).

8.4.5. Оперативний час визначається за формулою
tоп = tо + tд, (36)

де tо, tд  – відповідно основний та допоміжний час на виконання операції, год.
Підготівельно-заключний tпз час, основний і допоміжний час на виконання операції визначаються 

за базовим і впроваджуваним варіантами технологічного процесу.
9. Витрати підприємства на виробничі площі визначаються за формулою

Кпл = S  Кд  Цпл, (37)
де Кпл – витрати на виробничі площі, гривень;

S   – виробнича площа під устаткуванням (у плані), м2;
Кд – коефіцієнт збільшення розміру виробничої площі (проходи, службові приміщення 

тощо). Визначається по таблиці 5;
Цпл – питома вартість виробничої площі, гривень/м2.

Таблиця 5. 
Таблиця значень коефіцієнта збільшення розміру виробничої площі Кд.

S, м2 до 2,0 2,1  4,0 4,1  6,0 6,1 10,0 10,1 20  Понад 20
Кд 4,0 3,5 3,0 2,5        2,0 1,5

III. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

Для цілей цих методичних рекомендацій поняття “ціна продукції” вживається у такому 
розумінні:

1. Лімітна ціна  – найменша ціна, яка забезпечує рентабельність виробництва даної продукції. 
Визначається за формулою:

Цл = С + Пн = С  (1 + Рн), (31)
де Цл – лімітна ціна продукції, гривень;

С   – собівартість продукції, гривень;
Пн – нормативний прибуток, гривень;
Рн – норматив рентабельності виробництва.

Лімітна ціна використовується при складанні бізнесплану на створення нової продукції, при 
виборі варіанту на впровадження у виробництва найбільш перспективної нової продукції, при 
проведенні вартісної оцінки ОПВ при укладанні ліцензійного договору, договору про розмір винагороди 
автору(ам) ОПВ тощо.

2. Конкурентоспроможна або ринкова ціна (Цкс)  – це ціна, за якою продукція або її частина 
реалізується на ринку. Вживається для визначення фактично одержаного у розрахунковому періоді 
прибутку від введення в оборот продукції, виготовленої із застосуванням ОПВ.

IV. ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ
У цьому розділі наведено рекомендації щодо визначення деяких видів соціального ефекту від 

використання ОПВ, що вносять істотний вплив на загальні витрати підприємства і, тим самим, на його 
прибуток.

1. Економія витрат від зниження виробничого травматизму визначається за формулою 
Етр = Трч  Зд, (38) 

де Етр – економія витрат підприємства від зниження травматизму, гривень;
Трч   – зменшення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність, людино –днів;
Зд – середньоденна заробітна плата одного працівника, гривень.

2. Економія витрат підприємства від зниження плинності кадрів внаслідок поліпшення умов праці 
визначається за формулою 

Епк = Чв  Р   Кпк, (39)
де Епк – економія витрат внаслідок зниження плинності кадрів, гривень;

Чв – кількість робітників, що вивільняються у разі впровадження ОПВ, чоловік/рік;
Р   – витрати на залучення та підготовку кадрів, що припадають на одного працівника, 

гривень;
Кпк – коефіцієнт плинності кадрів.



168

3. Економія витрат підприємства на додаткові відпустки та доплату за скорочений робочий час на важких та 
шкідливих роботах, що ліквідуються внаслідок впровадження ОПВ, визначається за формулою 

Едв = Чдв  tдв  Зд + Чсч  tсч  Зсч + Чс  Зс + Чдо  Здо, (40)

де Е дв – економія витрат, гривень;
Чдв, Чсч, Чс, Чдо – число вивільнених внаслідок впровадження ОПВ працівників, які зайняті 

роботою у важких і/або шкідливих умовах праці і мають право відповідно на додаткові відпустки, 
скорочений робочий час, спеціальне харчування, додаткову оплату, чоловік/рік;

tдв – середня тривалість додаткової відпустки, днів/особу;
tсч – середня кількість недопрацьованого протягом року робочого часу, год./особу;
Зд – середньоденна заробітна плата робітників, які мають додаткові відпустки, гривень/особу;
Зсч – середньогодинна заробітна плата робітників, які мають скорочений робочий час,  

гривень;
Зс – середні витрати на спеціальне харчування, гривень;
Здо – середній розмір додаткової оплати за шкідливі і/або важкі умови праці, гривень.

4. Економія витрат підприємства від зменшення внаслідок впровадження ОПВ кількості 
працівників, які мають право на пільгові пенсії, визначається за формулою 

Епп = Чпп  Зрп, (41) 
де Епп – економія відрахувань підприємства до Пенсійного фонду, гривень;

Чпп – зменшення кількості працівників, які мають право на пільгові пенсії, чоловік/рік;
Зрп – середньорічна пенсія одного працівника, гривень.

5. Економія витрат підприємства на спецодяг та засоби захисту для працівників, які зайняті 
роботою у важких і/або шкідливих умовах праці, внаслідок впровадження ОПВ визначається за 
формулою 

Есо = Ч  Зсо, (42) 
де Есо – економія витрат, гривень;

Ч   – зменшення кількості працівників, які мають потреб у спецодязі та засобах захисту, 
чоловік;

Зсо – середньорічні витрати підприємства на спецодяг та засоби захисту на одного 
працівника, що цього потребує, гривень.   

Розробники: Бельдій М.М.
Мова Н.І.
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конференции 26–28 сентября 1995 года. М. ВИПСИ, 1995.
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15. Методичні основи визначення прибутку від використання об’єктів промислової власності. 
Звіт про НДР. Національний технічний університет України ¥Київський політехнічний 
інститут¦, відділення фундаментальної та загальноінженерної підготовки, 1995.

16. Методичні основи визначення винагороди авторам об’єктів промислової власності. Звіт 
про НДР. Національний технічний університет України ¥Київський політехнічний 
інститут¦, відділення фундаментальної та загальноінженерної підготовки, 1995. 

3.3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ2

I. Общие положения
В условиях перехода к рыночным отношениям в составе имущества субъектов хозяйствования 

появился новый, не свойственный планово-регулируемой экономике, своеобразный вид средств, не 
имеющих вещественной формы, - нематериальные активы. К ним относятся объекты промышленной и 
интеллектуальной собственности, а также иные имущественные права (пользование природными 
ресурсами, организационными и экономическими привилегиями и др.).

Мировая практика свидетельствует об усилении роли нематериальных активов в системе 
наращивания национального богатства, при этом в экономически развитых странах наблюдается 
возрастание доли стоимости объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в стоимости имущества 
компаний. Результаты анализа развития хозяйственного комплекса Украины за длительный период 
также свидетельствуют о наличии в ряде отраслей и производств достаточно в высокого уровня затрат, 
связанных в воспроизводством интеллектуального продукта и его промышленным освоением.

Все это обусловливает необходимость при определении рыночной стоимости действующих 
предприятий учитывать движение нематериальных активов, их отражение в результатах деятельности 
предприятий. Игнорирование этих обстоятельств приводит к тому, что стоимость ряда предприятий в 
Украине, включенных в процесс приватизации, неоправданно занижена.

Однако, чтобы сделать ОИС товаром, включить их в состав имущественных прав и оценочных 
результатов хозяйственной деятельности, необходимо определить их стоимость. В настоящее время 
отсутствует надежный инструментарий стоимостной оценки ОИС и правового регулирования в сфере 
нематериальных активов. Единственным действующим нормативным актом является Порядок 
экспертной оценки нематериальных активов 3 , утвержденный приказом Фонда государственного 
имущества Украины и Государственного комитета по вопросам науки и технологий от 27 июля 1995 г. № 
969/97, но и этот документ имеет весьма ограниченное прикладное значение.

Необходимо ускорить разработку свода нормативно-законодательных актов для обеспечения 
регулирования и применения единых методических принципов проведения оценки в сфере 
нематериальных активов при переходе к рыночным отношениям (сегодня это находится лишь в 
начальной стадии своего развития и носит поисковый характер). Учитывая важность данного положения, 
подготовлен проект Методики оценки объектов интеллектуальной собственности применительно к 
рыночным условиям хозяйствования.

Однако следует отметить, что проблема управления эффективностью в сфере инновационной 
деятельности весьма сложная и многогранная, а выбор алгоритма расчета стоимости отдельных видов 
нематериальных активов в значительной степени зависит от специфики объекта, что требует 
дальнейших исследований в указанном направлении.

В представленном варианте Методики указаны основные принципы оценки интеллектуальной 
собственности и особенности определения рыночной стоимости некоторых объектов промышленной 
собственности.

Работа выполнена творческим коллективом под научным руководством академика НАН Украины 
А.Н. Алымова. В разработке Методики принимали участие канд. экон. наук В.Н. Емченко, канд. экон. 
наук В.В. Лобанов, д-р экон. наук Н. П. Гончарова, канд. экон. наук Н.И. Норицына. В.В. Заикина. 
М.В. Кузьмина, О.А. Швиданенко.

II. Основные требования к профессиональной практике оценки
Для проведения оценки бизнеса в сфере нематериальных активов необходимо выработать 

единые принципы оценочной деятельности исходя из мирового опыта хозяйствования. В развитых 
странах с рыночной экономикой исходная база для аналитического обслуживания бизнеса (в широком 
аспекте его применения) обеспечивается непосредственно международной системой стандартов учета, 
отчетности и национальных счетов, регламентирующих деятельность различных субъектов 

2 Институт Экономики НАН Украины, отдел промышленного потенциала
3 Государственный информационный бюллетень о приватизации. 1995, № 10. с. 56 - 59. - Прим. ред
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хозяйствования. В этих стандартах отражаются и потоки движения нематериальных активов, их 
стоимость, особенности учета, анализа и влияния на национальное богатство.

К нематериальным активам в международной практике относят все то, что принадлежит к 
объектам собственности, не имеет материально-вещественной формы, находится на балансе субъекта 
хозяйствования и приносит доход его собственнику (если нематериальные активы не взяты на баланс, 
их стоимость в процессе передачи другим субъектам не рассматривается).

Нематериальные активы, к маетности интеллектуальная собственность, имеют свою 
историческую родословную, которая восходит к общественной практике юридического закрепления за 
определенными лицами их права на результаты творческой деятельности. Так. еще в 1883 г. была 
подписана Парижская конвенции по охране промышленной собственности, которая в дальнейшем 
несколько раз уточнялась. В 1889 г. была принята Бернская конвенция п. охране литературных и 
художественных произведений, 1952 г. - Женевская конвенция по авторскому праву, 1967 г. -
Стокгольмская конвенция по интеллектуальной собственности, в которой провозглашено со такие 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, и др.

В нашей стране, к сожалению, течение долгого времени понятие ¥нематериальные активы¦ 
было известно лишь ограниченному круг специалистов, а ОИС не находили отражения при анализе 
эффективности хозяйственной деятельности. Переход экономики Украины на рыночный путь развития 
обусловливает необходимость проводить оценку бизнеса с учетом различных элементов имуществе 
кого комплекса (включая и сферу нематериальных активов) в контексте использования передового опыт 
других стран, что нашло отражение в ряде научных публикаций.

На основании положительных тенденций международной практики оценочной деятельности 
определены следующие основные правила, которыми следует руководствоваться при проведении 
оценки нематериальных активов как объекта рыночных отношений:

1) оценщик должен работать компетентно, с соблюдением этических норм, не допускать 
противоправных действий, связанных с нарушением действующею законодательства;

2) оценщик должен действовать как незаинтересованное лицо, непредвзято и объективно, 
избегая привнесения личного интереса в результаты оценки;

3) оценщик должен вести письменные записи относительно выполненных им оценочных 
процедур, сохранять банк данных, проявлять достаточную осторожность при анализе расчетных 
показателей и принятии решений, которые могут серьезно влиять на оценку;

4) оценщик должен гарантировать полную конфиденциальность результатов работы, а все 
материалы, указанные в пункте 3 (ревю), предоставлять клиенту для проверки по требованию 
последнего;

5) в случае, когда оценку выполняют два или более оценщика, работающие как одна команда 
(группа), и один из них имеет особое мнение, его следует изложить в отчете (в противном случае 
неэтичным является подписание отчета таким оценщиком или руководителем группы от его имени);

6) если для оценки одного и того же объекта приглашены независимо один от другого несколько 
оценщиков (два или более), то они должны работать самостоятельно, избегая обмена информацией или 
согласования своих заключений. Это требование является действительным (обязательным) в том 
случае, когда отсутствует заявление клиента о том, что он не возражает против тесного сотрудничества 
оценщиков;

7) если оценщик представляет предварительный вариант оценки стоимости объекта, который 
может быть изменен, или выполненные процедуры не в полной мере отвечают дефиниции 
¥объективная оценка¦ ввиду ограниченности данных и сложности работ по анализу объекта, то в отчете 
необходимо указать на предварительный характер заключений;

8) оценщик должен нести ответственность перед клиентом в пределах условий соглашения с 
ним и норм действующего законодательства.

Необходимо придерживаться соответствующих норм и правил профессионального подхода к 
оценке бизнеса или расчету стоимости нематериальных активов.

Так, следует провести комплексную идентификацию объекта оценки:
 тщательно изучить объект, который рассматривается во взаимосвязи с внешней средой;
 определить цель оценки и предусмотреть использование ее результатов;
 выявить условия и факторы оценочного исследования (природные, социально-

экономические, технические и правовые);
 привести дефиницию оценочной стоимости (если это касается интеллектуальной 

собственности, то оценщик должен знать, какой элемент оценивается в рамках совокупной 
стоимости нематериальных активов и какова степень контроля над правами владения 
доходом);

 определить технологию (методы, технические приемы) и дату оценки.
В процессе оценки следует собрать по возможности более широкую и подробную информацию, 

как в количественном, так и в качественном отношении, включая данные в виде суждений экспертов в 
какой-либо области знаний, подтвержденных документально, различные законодательные ограничения 
и все то, что может быть полезным при оценке. При сборе исходящей информации об аналогах продаж 
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оценщик должен критически (с разумной предвзятостью) относиться к информации о продажах объектов 
в условиях, которые в той или иной степени отличаются от рыночных (особенно при продаже имущества 
предприятий в процессе приватизации) и по возможности, проверять такую информацию, обращаясь к 
независимым источникам.

Оценочная функция должна включать различные методы и процедуры в рамках специфической 
ситуации ее применения (если это возможно, то оценка производится несколькими техническими 
приемами, что делает результаты процесса принятия решений относительно стоимости объекта более 
взвешенными и точными).

Определение рыночной стоимости объекта обосновывается сравнительным анализом текущих и 
будущих операций, движения денежных потоков и доходов, изменения цен и условий продажи, 
инвестиционной активности, изменения ставок дисконта (капитализации) и роялти, интенсивности 
конкуренции и т.п.

При расчете стоимости нематериальных активов в случае угрозы банкротства предприятия 
оценщик должен помнить, что предприятие может иметь более высокую стоимость при его ликвидации, 
чем при продолжении эксплуатации, если отсутствуют препятствующие этому законодательные акты.

Предпринимательский бизнес в сфере нематериальных активов очень чувствителен к 
изменениям внешней среды, конъюнктуры рынка, а поэтому важно провести анализ возможного риска, 
связанного с оценкой стоимости таких активов и моральным старением ОИС под влиянием научно-
технического прогресса.

Отчет об оценке может иметь обобщенную и развернутую формы изложения.
При подготовке отчета в обобщенной форме результаты оценки излагаются сокращенно, сжато 

(основные заключения и предложения), но достаточно четко.
В случае представления отчета в развернутом виде необходимо основательное описание 

оценки в доступной форме (идентификация объекта оценки и объема оцениваемых прав) с указанием 
цели оценки, дефиниции определяемой стоимости, даты оценки и результатов, идентификации 
фактического и ожидаемого доходов от использования нематериальных активов, а также условий, 
ограничивающих применение отчета. Кроме того, прилагаются: описание оценочных процедур (методов 
и технических приемов), сбора и анализа информации; обоснование наиболее эффективного 
использования объекта; дополнительная информация (включая приложения в виде таблиц, графиков и 
т.п.).

Оценщик, подписывающий отчет, выполненный другим лицом, несет такую же ответственность, 
как и вышеуказанное лицо. Тот. кто подписывает отчет в части отдельных разделов, должен указывать 
на это, делая соответствующую запись возле своей подписи.

Любое ревю (рецензия), содержащее суждение ревизора о стоимости объекта, является 
оценкой, и такой ревизор также несет ответственность за содержание данного отчета.

Письменный отчет оценщика относительно оценки или расчета стоимости нематериальных 
активов должен содержать свидетельство (сертификат), отражающий вышеизложенные этические 
нормы. Примерная форма свидетельства следующая:

Я удостоверяю исходя из всей полноты моих знаний и убеждений, что: 
 факты, приведенные в данном отчете, правильные и корректные; 
 анализ проведен на основании объективных данных, непредвзято; 
 я не имею и не буду иметь личного интереса к собственности, которая является 

предметом данного отчета, и предвзятости относительно привлеченных сторон; 
 мое вознаграждение не связано с действиями или событиями, произошедшими в связи с 

проведением анализа, изложением мнений и заключений в отчете, или вследствие его 
использования; 

 отчет готовился в соответствии с Нормами профессиональной, деятельности 
оценщика; 

 в работе над составлением отчета мне никто не помогал (если такое лицо или лица 
есть, следует указать их имена и профессиональную принадлежность); 

(Ставится личная подпись оценщика - физического лица или руководителя юридического лица, 
если заказ на оценку получила фирма).

III. Методика оценки объектов интеллектуальной собственности
1. Назначение и области применения Методики
1.1. Настоящая Методика ориентирована на проведение оценочной деятельности 

применительно к ОИС при вхождении в рыночную среду.
1.2. ОИС являются результаты творческого труда в контексте установленного правового поля их 

использования в хозяйственной деятельности.
1.3. Оценка есть процесс определения стоимости ОИС с учетом специфики проявления 

рыночного механизма ценообразования.
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1.4. Рыночная стоимость - наиболее достоверная цена, по которой ОИС могут быть проданы на 
открытом конкурентном рынке при наличии всех условий честной сделки.

1.5. В зависимости от цикла развития системы ¥творчество - общественная практика¦ различают 
несколько видов ОИС:

 авторское право (научные открытия и оригинальные теории, формирующие банк новых 
знаний об окружающем природном мире, а также литературные, художественные и другие 
средства творческой индивидуализации);

 патентное право (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки 
и другие объекты промышленной собственности);

 оборотные хозяйственные активы или ОИС, принадлежащие предприятию и используемые 
им для увеличения прибыли. Стоимость таких активов отображается в бухгалтерской 
отчетности и включается в акт оценки рыночной стоимости имущественного комплекса, 
подлежащего приватизации, а также учитывается при определении первоначальной 
(аукционной) цены или цены выкупа предприятия.

1.6. Передача прав интеллектуальной собственности осуществляется на основании 
специальных договоров (лицензионных, авторских и т.п.) и регламентируется действующим 
законодательством.

1.7. Воспроизводство ОИС и выбор стратегических зон их эффективного применения в рыночной 
экономике определяются конкретными интересами субъектов хозяйствования.

2. Общие принципы оценки ОИС
2.1. Методология оценки.
Методологическое сопровождение процесса определения стоимости ОИС предполагает 

раскрытие прежде всего содержания научно-технической продукции как материальной основы ОИС и 
механизма ценообразования как важнейшего инструмента экономической оценки.

2.1.1. К научно-технической продукции относятся любые результаты деятельности творческих 
коллективов (новые знания, технические и приравненные к ним новые разработки), которые отображают 
их полезность и вместе с тем коммерческую выгоду для конкретных потребителей и народного 
хозяйства в целом.

2.1.2. В зависимости от степени конкурентоспособности и значимости научно-техническая 
продукция подразделяется на два вида:

 продукция, уровень которой соответствует лучшим мировым образцам или превосходит их 
(такого рода разработки содержат большой потенциал эффективности и имеют 
стратегическое значение);

 продукция, уровень которой соответствует традиционным техническим решениям и 
сложившимся стандартам.

2.1.3. Важнейшей функцией научно-технического развития является воспроизводство инноваций, 
широкое использование которых в производстве необходимо рассматривать как фактор экономии 
общественно необходимых затрат труда, что соответствует выражению

,ΔЭУУ т.з.н.об.т.з.н.он.т.з.н.о  (1)

где б.т.з.н.оУ - базовый уровень общественно необходимых затрат труда, сложившийся в 

производстве до внедрения новшества (инноваций); т.з.н.оΔЭ - экономия затрат общественного труда, 

образующаяся в производстве в результате применения новшества (инноваций): н.т.з.н.оУ - новый 
(более низкий) уровень общественно необходимых затрат труда, сложившийся после внедрения 
новшества (инноваций).

При таком подходе возможно правильно определить роль и место научно-технической 
продукции в системе ценообразования, а через данный механизм выйти и на стоимость ОИС.

2.1.4. Механизм ценообразования выступает в качестве регулятора интересов различных 
участников в системе ¥творчество - общественная практика¦. При этом имеются в виду объективно 
обусловленные экономические интересы, основанные, с одной стороны, на трудовом вкладе 
разработчиков, а с другой - на реальном росте эффективности производства или выгоде у 
непосредственных потребителей новшества.

2.1.5. Процесс согласования интересов и утверждения цен должен быть объективным и 
выполняться с учетом следующего:

 первичный и определяющий характер имеет экономический интерес заказчика 
(потребителя), который выражается в том, что приобретая научно-техническую продукцию, 
он получит конкретную выгоду от использования данного новшества (запас прочности 
достижения экономической выгоды должен быть досрочно высоким);

 интерес разработчика состоит в том, чтобы уровень цен на научно-техническую продукцию 
позволил не только компенсировать затраты на ее воспроизводство, но и обеспечивать 
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необходимую норму прибыль. Соизмерение затрат и результатов имеет одинаково важное 
значение для оценки эффективности деятельности творческих коллективов.

2.1.6. В определении уровня цены решающее значение имеют расчеты рыночной стоимости 
научно-технической продукции, формирующейся под воздействием качественных и коммерческих 
характеристик. Чем выше технико-экономический уровень разработок, тем выше рыночная цена 
анализируемых объектов.

2.1.7. Договорная цена варьирует между нижним и верхним пределом. При этом нижний предел 
цены определяется исходя из экономических интересов разработчика иметь норму рентабельности не 
ниже достигнутого уровня в базовом периоде, а верхний предел цены - из ожидаемого дохода у 
потребителя.

2.1.8. Оптимальный уровень цены рассматривается как интегрированная оценка стоимости ОИС.
2.2. Условия и порядок оценки.
В общем виде экономическая оценка ОИС базируется на двух вариантах:
 вариант А может применяться лишь для предварительной оценки ОИС, представляющей 

интерес для потенциальных инвесторов, до налогообложения воспроизводимых активов;
 вариант Б применяется при включении ОИС в финансовый отчет, представляемый 

налоговым органам.
2.2.1. Условия и порядок оценки по варианту А.
2.2.1.1. Исходными данными для расчетной стоимости ОИС являются:
 плотность распределения затрат на различных этапах создания нового интеллектуального 

продукта (стоимость научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опытно-
технологических работ);

 вероятная прибыль, ожидаемая за определенный временной горизонт анализа.
2.2.1.2. Отдельные позиции (составляющие) такой оценки могут быть установлены в рамках 

статистического анализа конкретных показателей посредством выявления среднеквадратического 
отклонения расчетных величин от ожидаемых значений или проведения ÊосторожнойË экспертной 
оценки исходя из предположения экстраполяции будущего дохода.

2.2.1.3. Структура на базе оцениваемых видов интеллектуальной собственности и 
соответствующих им конкурентных преимуществ определяет вектор множества инвестиционных 
проектов (Êбизнес-линийË), которые могут быть реализованы.

2.2.1.4. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критерию эффективности вложенных 
средств с учетом фактора риска для отдельных инвестиционных проектов.

2.2.1.5. В основу методологии экономической оценки ОИС по варианту А положены принципы:
 полезности (способность объекта удовлетворять те или иные общественные потребности);
 замещения (сопоставление нового объекта с аналогичным, имеющимся на рынке);
 изменения ожидания (возможные выгоды в виде дохода от использования объекта во 

времени).
2.2.2. Условия и порядок оценки по варианту Б.
2.2.2.1. Оценка ОИС при включении их в финансовый отчет, представляемый налоговым 

органам, должна быть максимально консервативной и служить залогом недопущения необоснованного 
уменьшения налогооблагаемой части прибыли предприятий, учитывающих в балансе указанные активы.

2.2.2.2. Анализ движения ОИС в составе нематериальных активов и отображения их стоимости 
на балансе предприятия производится в соответствии с действующим Положением о бухгалтерском 
учете и официально введенными в действие дополнениями (поправками) к нему.

2.2.2.3. Порядок оценки стоимости ОИС в данное варианте тот же, что и в варианте А. с той 
лишь разницей, что исходной информацией для расчета не могут служить какие-либо прогнозные 
оценки. По каждой позиции, применяемой в вычислениях, требуется ссылка на соответствующие 
источники (документы бухгалтерского учета, нормативные акты и пр.).

2.2.2.4. В баланс могут включаться только ОИС, входящие в состав нематериальных активов, 
для создания или приобретения которых предприятием были произведены строго учитывающиеся 
целевые расходы инвестиционного характера (сделаны собственные инвестиции), служащие базой для 
исчисления амортизационной стоимости. При этом нематериальные активы могут переоцениваться 
(включая переоценку в сторону повышения их остаточной балансовой стоимости, что равнозначно 
увеличению их рыночной ценности вследствие восстановления их на новом уровне научно-технического 
развития).

2.2.2.5. Для отображения в балансе, представляемом налоговым органам, должны 
использоваться лишь те нематериальные активы, на которые у предприятия имеются достаточно
надежные титулы собственности или права на их использование, возможность их выявления через 
инвентаризацию, а также документального подтверждения фактической стоимости активов, 
аккумулированных в балансе.

2.2.2.6. Фактической (первоначальной) стоимостью приобретения активов считается стоимость 
соответствующих патентных лицензий. Если данные лицензии оплачивались паушально, то за 
указанную стоимость принимается сумма паушальных платежей. Если же они оплачивались 
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посредством платежей типа роялти (и перечисление платежей не завершено), то за исходную стоимость 
принимается общая причитающаяся лицензиару ожидаемая номинальная сумма роялти или 
комбинированная стоимость.

2.2.2.7. В основу методологии экономической оценки ОИС в составе нематериальных активов 
пред-' приятия по варианту Б положены принципы:

 соответствия реальной ситуации хозяйствования;
 рыночных котировок (источником их образования может быть любая поддающаяся проверке 

налоговых служб информация);
 эффективного использования имущественных прав.
2.2.2.8. В случае если стоимость нематериальных активов не отображена в бухгалтерском 

балансе при проведении приватизации предприятия, такая оценка может быть осуществлена в 
соответствии с Порядком экспертной оценки нематериальных активов, утвержденным приказом Фонда 
государственного имущества Украины и Государственного комитета по вопросам науки и технологий от 
27 июля 1995 г. № 969/97.

2.3. Методы оценки.
К основным методам, которые используются для определения рыночной стоимости ОИС. 

относятся:
 метод затрат;
 метод сравнения продаж;
 метод капитализации дохода. 
Применимость того или иного метода определяется обстоятельствами конкретной оценочной 

ситуации. 
2.3.1. Метод затрат.
2.3.1.1. Данный метод основан на том положении, что стоимость объекта не должна быть 

меньше затрат на его воспроизводство. Это вытекает из желания типичного продавца вернуть 
затраченные средства.

2.3.1.2. Главный признак затратного подхода - поэлементная оценка составных частей объекта с 
последующим их суммированием. В общем виде такая модель может быть описана следующим 
образом:


m

j
jj ,caC

(2)
где С - искомая стоимость объекта оценки; 

aj - количество ресурсно-технологических элементов типа j; 
cj - стоимость или совокупность затрат на воспроизводство элемента типа j.

2.3.1.3. Основным результатом оценки ОИС методом затрат является определение их 
первоначальной стоимости (затраты на создание и доведение до рабочего состояния) или 
восстановительной стоимости за вычетом износа (на дату оценки).

2.3.1.4. Определенная затратным методом стоимость может отличаться от рыночной стоимости. 
В условиях Украины, где объективная информация о развитии рынка научно-технической продукции и 
эффективности инвестиционных проектов почти отсутствует или только формируется, затратный подход 
часто оказывается единственно возможным.

2.3.2. Метод сравнения продаж.
2.3.2.1. Метод основан на данных о недавно совершенных (текущих) сделках купли-продажи 

ОИС, аналогичных оцениваемому. Он базируется на принципе замещения, согласно которому 
рациональный инвестор не заплатит за объект сумму, большую стоимости известной ему аналогичной 
собственности. Поэтому цены продажи подобных объектов на рынке служат исходной информацией для 
расчета стоимости данного объекта.

2.3.2.2. Реализация метода сравнения продаж осуществляется по следующим этапам:
 изучение рынка, подбор информации о состоявшихся сделках и предложениях по продаже;
 выявление рыночной информации о наиболее сходных объектах;
 сравнение оцениваемого объекта с каждым из аналогичных объектов, фиксирование 

имеющихся различий;
 расчет рыночной стоимости объекта путем корректировки цен на основании учета различий 

и согласования поправок.
2.3.2.3. Общий вид модели определения стоимости объекта методом сравнения продаж можно 

выразить следующим образом:
,iqCC инф01 

(3)
где C1 - стоимость оцениваемого объекта;

С0 - рыночная цена выбранного (базового) аналога;
q - поправочный коэффициент, отражающий степень соответствия индивидуальных 

характеристик сравниваемых объектов;
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iинф - индекс инфляции за период между датой оценки и датой появления аналога на рынке.
2.3.2.4. В случае когда рынок активен и имеется большая выборка продаж аналогичных 

объектов, стоимость оцениваемого объекта определяется с помощью регрессионного анализа.
2.3.2.5. Оценка объекта с учетом поправок в ценах сопоставляемых продаж производится по 

формуле
,01 CCC  (4)

где С - величина поправки к стоимости исходя из ценовых различий характеристик 
сопоставимых пар-продаж.

2.3.2.6. Если отсутствует возможность определить величину поправки с помощью сопоставимых 
продаж, то стоимость объекта исчисляется с учетом экспертной поправки в процентном или денежном 
выражении. Такая поправка устанавливается на основе знаний и опыта оценки.

2.3.3. Метод капитализации дохода.
2.3.3.1. Оценка по доходу основана на принципе, что только объект, приносящий доход, имеет 

реальную стоимость. Это наиболее сложный метод оценки, при котором учитывается связь между 
текущей стоимостью объекта и будущим доходом от его использования.

2.3.3.2. В зависимости от степени учета фактора времени различают две модификации 
доходного метода - статистическую и динамическую и соответствующие им модели расчетов.

2.3.3.3. Статистический подход основывается на методе прямой капитализации чистого дохода в 
искомую стоимость:

,
r
DC 


(5)

где С - искомая стоимость объекта оценки;
D - чистый доход от использования объекта;
r - коэффициент капитализации, который применяется для перерасчета потока будущих 

доходов в текущую стоимость.
2.3.3.4. Динамический подход основывается на методе дисконтирования будущего дохода от 

использования объекта в нынешнюю его стоимость:
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где C(t) - искомая стоимость объекта оценки на момент t;

D(t) и Z(t) -соответственно пошаговые доходы и расходы, связанные с использованием 
объекта во времени;

Е - ставка дисконта;
tk - конечный этап расчетного периода.

2.3.3.5. В состав доходов и расходов, которые необходимо учитывать при оценке стоимости 
ОИС, включаются:

 доходы от функционирования (эксплуатации) объектов за расчетный период, доходы от 
реализации (продажи) объектов или передачи во временное пользование прав 
собственности другому субъекту хозяйствования;

 расходы (текущие затраты и инвестиции на покупку новых объектов или повышение 
рыночной ценности действующих ОИС, налоги на финансовые результаты).

Разница между доходами и расходами составляет чистый доход.
2.3.3.6. Процесс движения денежного потока изменяется во времени, а расчет стоимости 

включает шесть функций денежной единицы, рассчитанных на основе сложного процента:
первая функция сложного процента определяется как будущая стоимость денежной единицы;
вторая - как накопление единичного аннуитета;
третья - как фактор фонда возмещения;
четвертая - как текущая стоимость денежной единицы;
пятая - как текущая стоимость единичного аннуитета;
шестая - как взнос на амортизацию денежной единицы.
Существует специальная таблица сложных процентов для расчета функций денежной единицы, 

используемая для оценки рыночной стоимости объекта доходным методом (приложение 1).
Метод капитализации дохода является наиболее универсальным среди применяемых в мировой 

оценочной практике методов определения стоимости различных видов интеллектуальной 
собственности, однако его реализация требует достоверной информации о рынке,

3. Особенности экономической оценки некоторых видов (направлений) интеллектуальной 
собственности

3.1. Определение значимости и стоимости изобретений.
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В практической деятельности эксперты-оценщики сталкиваются с несколькими уровнями 
значимости изобретений (научно-технический, технико-экономический и коммерческий), каждый из 
которых имеет свое значение.

3.1.1. Оценка научно-технического уровня изобретения осуществляется на основе анализа его 
технологических преимуществ по сравнению с базовым образцом (прототипом), имеющимся на рынке, 
по формуле

,
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где qi - коэффициент изменения i-го показателя;
0
ix , 

'
ix - соответственно значения 1-го показателя качества базового и оцениваемого 

изобретения, которые могут быть использованы в аналогичных целях.
Интегральный показатель научно-технического уровня изобретения Унт рассчитывается 

следующим образом:

,qbУ
n

1i
iiнт 




(8)

где ib - коэффициент весомости i-го показателя.
Следует отметить что, если оцениваемое изобретение позволяет улучшить какой-либо 

показатель качества по сравнению с базовым образцом, то коэффициент качества входит в 
алгебраическую сумму коэффициентов со знаком больше единицы. Если же наблюдается ухудшение 
какого-либо показателя качества, то коэффициент изменения входит в алгебраическую сумму 
коэффициентов со знаком меньше единицы. Считается, что научно-техническая значимость 
оцениваемого изобретения превосходит научно-техническую значимость базового образца, если 
интегральный показатель Унт > 1.

Выбор перечня исходных показателей хi, и коэффициентов весомости этих показателей bi

осуществляется экспертами-оценщиками совместно с разработчиками изобретения применительно к 
конкретной ситуации и исходя из опыта проведения таких работ, развитости рынка научно-технической 
продукции, нормативного регулирования оценочной деятельности.

3.1.2. Оценка технико-экономического уровня изобретения осуществляется следующим образом:

,
Э
ЭУУ 0

и

'
и

нттэ 
(9)

где тэУ - показатель технико-экономического уровня изобретения; 
0
иЭ ,

'
иЭ - соответственно 

значения экономической полезности сравниваемых проектов - базового и оцениваемого изобретения.
В случае если на рынке нет прототипа оцениваемого объекта для проведения сравнительного 

анализа или его трудно выявить, расчет технико-экономического уровня изобретения тэ*У производится 
по формуле

,
У

П1У
б.т.з.н.о

и
тэ* 

(10)

где иП - прибыль, подученная от использования изобретения; б.т.з.н.оУ - базовый уровень 
общественно необходимых затрат труда в производстве до внедрения изобретения. При этом научно-
технический уровень производства при базовом варианте принят за единицу.

В свою очередь, прибыль определяется следующим образом:
,ПΔПΔПП цсти  (11)

где тΔП - прирост прибыли за счет роста производительности труда от использования 

изобретения; сΔП -прирост прибыли за счет снижения себестоимости продукции от использования 
изобретения (изменение себестоимости происходит вследствие изменения относительных затрат по 

статьям калькуляции, на которые оказывает влияние данное новшество); цП - прирост прибыли за 
счет изменения уровня цен вследствие улучшения качества продукции от использования изобретения.

3.1.3. При оценке коммерческой значимости изобретения учитывается степень готовности 
изобретения для продажи на рынке. При определении рыночной стоимости изобретения возможны 
затратный и доходный подходы. Схема такой оценки может быть установлена в процессе решения 
следующего неравенства:
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  ,КТSЦ инии  (12)

где иЦ - возможная рыночная цена изобретения; иS -текущие затраты на создание и доведение 

до рабочего состояния (пригодного для использования) изобретения; иК - единовременные затраты 

(капиталовложения) в инвестиционный проект, связанный сданным изобретением: нТ - нормативный 
срок окупаемости инвестиций.

Минимальная рыночная цена изобретения определяется следующим образом:
,КЕSЦ инии(min) 

(13)

где нЕ - нормативная ставка дисконта (в соответствии с действующим законодательством 
данный параметр оценивается на уровне 0,12 (см. Порядок экспертной оценки нематериальных 
активов).

Такая оценка целесообразна на этапе разработки инвестиционного проекта и принятия решений, 
предшествующих переговорам об условиях заключения договора - лицензионного или об уступке 
исключительных прав на ОИС. Именно на этот момент необходимо располагать ¥запросной ценой¦ на 
изобретение (предварительная стоимость), которая должна быть выше стоимости произведенных 
затрат.

Верхнее значение рыночной цены изобретения определяется по формуле
  .ПЕКSЦ иниии(max) 

(14)

Наиболее вероятная рыночная цена изобретения и(опт)Ц
находится между нижним и верхним 

уровнями цен:
.ЦЦЦ и(max)и(опт)и(min) 

(15)
Анализируя данное выражение, можно установить общую зависимость для определения 

рыночной стоимости изобретения Си, которая имеет следующий вид:
   ,КРПЕКSС с.муиниии 

(16)

где уР
- вероятность успеха в достижении экономического эффекта (своего рода фактор риска, 

который предопределяется степенью инфляции и условиями реализации потенциала новых 

разработок); с.мК - коэффициент морального старения оцениваемого ОИС.
Такой подход позволяет выявить наиболее приемлемые решения при определении 

коммерческой значимости изобретений при выходе на рынок.
3.2. Определение цены лицензии.
3.2.1. Цена предмета лицензии - это цена патентов объектов промышленной собственности при 

переходе имущественных прав от одного лица к другому на основании лицензионного договора.
3.2.2. В мировой практике расчет цены лицензии осуществляется преимущественно на 

основании ставок роялти и паушальных платежей, при этом лицензиар заинтересован в увеличении 
срока действия договора, а лицензиат не стремится сократить его. Более длительные сроки 
устанавливаются, если расчеты осуществляются в форме роялти, более короткие - при паушальных 
платежах.

3.2.3. Определение расчетной цены лицензии в виде роялти производится следующим образом:





kt

t
R

tRtQC
1 100

)()(
(17)
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где RC - цена лицензии, рассчитанная в виде роялти; )(tQ - планируемый объем продукции, 

которая подлежит реализации за год; )(tR - ставка роялти (размер доли, на которую может 

претендовать лицензиар), %; )(tD - полученный доход от использования лицензии за год; tk - конечный 
срок действия лицензионного договора.

Если за базу роялти принимается физический объем продукции, то расчет производится по 
формуле (17), а если за базу роялти принимается доход от использования лицензий, то по формуле 
(18).
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3.2.4. Платежи осуществляются по достигнутым результатам, которые и формируют цену 
лицензии. Однако, поскольку каждый из партнеров (лицензиар и лицензиат) стремится изменить ставку 
роялти в выгодную для себя сторону, создавая конфликтную ситуацию, то целесообразно установить 
средний показатель, или ¥справедливое роялти¦, между максимальным и минимальным значениями.

3.2.5. Минимальный размер роялти minR исчисляется из соотношения
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(19)

где р(t)лZ  - расходы лицензиара в расчетном голу; П(t) - прибыль лицензиата в расчетном 

году; r(t) - коэффициент дисконтирования; rd - коэффициент гарантированной надбавки от реализации 
предмета лицензии.

3.2.6. Максимальный размер роялти maxR определяется по формуле
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(20)

где т(t)лZ  - расходы лицензиата в расчетном году; пК -первоначальные капитальные вложения; 

.общd - общий коэффициент надбавки (включая и негарантированную величину, т.е. дополнительную 
надбавку в случае достижения заданного экономического эффекта) от использования лицензии.

Коэффициент .общd определяется следующим образом:
,ddd riskr.общ  (21)

где riskd - негарантированная надбавка от реализации лицензии из-за фактора риска, который 
проявляется под воздействием финансовой нестабильности (инфляции и неустойчивости национальной 
денежной единицы), скорости инновационного процесса (морального старения продукции) и условий 
хозяйствования.

3.2.7. Среднее, или ¥справедливое¦, значение роялти находится в пределах
,RRR maxcmin  (22)

где cR - среднее значение роялти, отвечающее интересам обоих партнеров.

3.2.8. Определение расчетной цены лицензии pC
при паушальном типе расчета производится 

следующим образом:
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где D(t) - ожидаемый доход от использования лицензии; R(t)C
- предварительная цена 

лицензии, рассчитанная в виде роялти; E - ставка дисконта.
Если за базу паушальных платежей принимается доход от использования лицензии, то расчет 

производится по формуле (23), а если стоимость роялти, то расчет производится по формуле (24). 
Паушальные платежи рекомендуется применять, если к лицензиату переходят все права на объект 
лицензии или если лицензия передается другому владельцу, контроль за деятельностью которого 
затруднен.

3.2.9. В ряде случаев расчетная цена лицензии может определяться комбинированным 
(смешанным) способом.
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Первоначальный платеж служит своего рода гарантией серьезности намерений лицензиата, что 
очень важно для отечественной практики торговли лицензиями. В то же время он позволяет лицензиару 
окупите затраты, связанные с созданием ОИС и реализацией лицензии.

3.3. Оценка стоимости товарных знаков.
3.3.1. Объектом права собственности на знак является любое обозначение (девиз), принятое и 

используемое физическим или юридическим лицом для идентификации товаров и их отличия на рынке.
3.3.2. Номенклатура товаров и количество квалификационных рубрик определяются на 

основании • Международного классификатора товаров и услуг.
3.3.3. В основу оценки стоимости товарных знаков по аналогии с международной практикой 

положены следующие исходные показатели:
 рентабельность продукции;
 коэффициент популярности товарного знака;
 степень распространения и защищенности товарного знака;
 деловая репутация фирмы.
3.3.4. Показатель рентабельности продукции g определяется по формуле

,
S
П

g
пр

пр
(25)

где прП
- прибыль на единицу продукции; прS

- себестоимость единицы продукции.
При расчете необходимо учитывать прибыль и себестоимость конкретной продукции, на которую 

распространяется действие знака.
3.3.5. Показатель популярности знака h определяется как величина прямо пропорциональная 

фактическому времени со дня регистрации товарного знака и обратно пропорциональная времени 
действия знака:

,
Т
T

1h
н(зн)

ф(зн)
(26)

где ф(зн)T
- фактический период времени с момента регистрации знака (момент регистрации 

знака принят за единицу); н(зн)Т
- минимальный срок действия знака для товаров (в соответствии с 

Законом Украины ¥Об охране прав на знаки для товаров и услуг¦ такой срок составляет 10 лет).
3.3.6. Показатель степени распространения и защищенности товарного знака V определяется на 

основании данных о количестве стран, на которые распространяется действие зарегистрированного 
знака.

3.3.7. Показатель деловой репутации фирмы W в различных странах имеет свои особенности, 
но общий вид формулы можно представить как

M),(DkW э  (27)
где D - дисконтная величина будущего дохода (прибыли), позволяющая определить верхний 

уровень рыночной стоимости предприятия; M - стоимость имущества, отображенного в балансе 

предприятия; эk - эквивалентный коэффициент в виде возможной ренты от использования имиджа 
фирмы (гудвила).

3.3.8. Определив значения исходных показателей, представленных в пп. 3.3.3. - 3.3.7, можно 

оценить стоимость товарного знака знC по формуле
.ghvwCзн  (28)

Данный подход позволяет дать экономическую оценку свойству товарного знака приносить 
доход его владельцу.

Рассмотренные методические положения позволяют получить достаточно обоснованное 
представление об оценке интеллектуальной и промышленной собственности (схемы проведения такой 
оценки представлены в приложениях 2-6).

Приложение 1
к Методике оценки объектов интеллектуальной собственности

Таблицы ÆШесть функций денежной единицыÈ
Таблицы предназначены для облегчения расчетов по формулам сложных процентов. Учетный 

период равен одному году, начисление процентов ежегодное.
Функция первая - будущая стоимость денежной единицы
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,E)(1F t
1 

где t - количество лет (периодов); Е - ставка дисконта.
Будущая стоимость денежной единицы на счете по истечении t лет (периодов) с учетом 

накопления процентов по ставке.
Функция вторая - накопление денежной единицы за период

  .
E

1E1F
t

2




Будущая накопленная на счете сумма по истечении t лет (периодов), если в конце каждого года 
(периода) вносится одна денежная единица.

Функция третья - фактор фонда возмещения
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Текущая стоимость вклада, который необходимо производить в конце каждого года (периода), 
чтобы по истечении t лет (периодов) накопить на счете одну денежную единицу.

Функция четвертая - текущая стоимость денежной единицы
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Текущая (на 0-й момент времени) сумма на счете, которая по истечении t лет (периодов) 
превратится в одну денежную единицу.

Функция пятая - текущая стоимость единичного аннуитета
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Текущая суммарная стоимость серии будущих регулярных платежей, каждый из которых равен 
одной денежной единице и вносится по истечении каждого года (периода), на протяжении t лет 
(периодов).

Функция шестая - взнос на амортизацию денежной единицы
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Будущий ежегодный взнос за кредит, который позволяет постепенно уплатить проценты и 
погасить кредит. Текущая стоимость кредита равна одной денежной единице, о предоставлен на t лет 
(периодов).

Приложение 2
к Методике оценки объектов интеллектуальной собственности

Общая блок-схема проведения оценки объектов интеллектуальной собственности:
МА - макроэкономические агрегаты; МО - методы оценки; ИЕ - институциональные единицы; 

ОИС - объекты интеллектуальной собственности

3.4. ОФОРМЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Олег Владимирович НОВОСЕЛЬЦЕВ 
патентный поверенный России, 

президент Компании патентных 
поверенных ·ПЕТРОПАТЕНТ¹, 

кандидат технических наук, 
кандидат юридических наук.

Общепринято, что экономику XXI века будут определять новейшие наукоемкие технологии и 
информатизация общества, как результат глобальной информационной революции. В процессе 
информатизации общества будет происходить преобразование традиционного технологического 
(индустриального) способа производства в новый постиндустриальный, в котором все виды знания 
превращаются в компонент производительных сил и наиболее ценные активы предприятия.

Наиболее сложными и актуальными на практике являются проблемы коммерческого 
использования результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности) –
коммерциализации интеллектуальной собственности. От степени успешного разрешения этих проблем 
зависит реальная возможность достижения конечных положительных результатов инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий и организаций.

Схема основной цели и задач отношений создания и использования интеллектуальной 
собственности представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема основной цели и задач отношений создания и использования интеллектуальной 
собственности

3.4.1. ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)

Сложность анализа отношений инновационной деятельности обусловливается тем, что на 
практике проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности проявляются в виде единого 
сложного комплекса технических, экономико-финансовых и социально-правовых отношений, 
возникающих между различными субъектами рыночных отношений, имеющих порой противоположные 
интересы.

Поэтому необходимо выделение отдельных, имеющих собственные интересы, субъектов 
инновационной деятельности и анализ взаимоотношений между ними для поиска путей их 
эффективного регулирования в процессе коммерциализации интеллектуальной собственности.

Общая схема взаимодействия основных субъектов рыночных отношений коммерциализации 
интеллектуальной собственности представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема взаимоотношений субъектов и объектов рыночных отношений использования интеллектуальной 
собственности. ¸ – законодательные и нормативные акты; ИС – интеллектуальная собственность; $ – финансовые 
средства; Пр. – потребляемая потребителями продукция (услуги); Пр. ИС –продукция на основе интеллектуальной 

собственности; Пр. К. – продукция конкурентов; Пр. Пир. – ÄпиратскаяÅ продукція
В соответствии с предлагаемой схемой основными субъектами рыночных отношений при 

коммерциализации интеллектуальной собственности в процессе инновационной деятельности 
предприятия являются:

- органы государственного управления и контроля;

- предприятие, непосредственно осуществляющее создание и использование новых 
технологий в инновационной деятельности;

- Авторы (создатели) результатов интеллектуальной деятельности (объектов авторского 
права, объектов промышленной собственности, объектов коммерческой тайны — Êноу-
хауË);

- инвесторы, участвующий путем финансирования в производственном цикле создания и 
использования интеллектуальной собственности и в организации промышленного выпуска 
новой продукции;

- производители — ÊконкурентыË, выпускающие конкурентную продукцию (услуги) на основе 
собственных разработок или других аналогичных объектов интеллектуальной 
собственности;

- производители — ÊпиратыË, осуществляющие несанкционированное использование 
объектов интеллектуальной деятельности предприятия и выпускающие поддельную 
продукцию.

Местом, где происходит практическое столкновение (коллизия) интересов отдельных субъектов 
инновационной деятельности и осуществление контроля за объектами рыночных отношений является 
потребительский рынок продукции (услуг).

Именно на рынке наиболее ярко и обостренно проявляются проблемы, возникающие во 
взаимоотношениях субъектов рынка при коммерциализации интеллектуальной собственности, различие 
и сходство их интересов.

По характеру проявления можно выделить три основных аспекта взаимоотношений 
инновационной деятельности:

- технический, связанный непосредственно с материальными и нематериальными объектами 
промышленного производства продукции (услуг) на основе интеллектуальной 
собственности;

- финансово-экономический, связанный с потреблением продукции инновационной 
деятельности и соответствующим перераспределением финансовых средств;

- социально-правовой, связанный с моральными и юридическими нормами (законами) и 
традициями, которые необходимо учитывать и исполнять в предпринимательской 
деятельности.

Наиболее сложными и наименее разработанными на практике являются финансовые отношения 
в условиях рынка и проблемы, связанные с регулированием отношений в связи созданием, правовой 



183

охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, а также проблемы связанные с 
инвентаризацией, документальным оформлением, оценкой и бухгалтерским учетом интеллектуальной 
собственности в качестве имущества предприятия.

По виду участвующих субъектов можно выделить следующие основные группы 
взаимоотношений физических лиц при коммерциализации интеллектуальной собственности:

Предприятие – Авторы (Создатели) объектов интеллектуальной собственности — не 
работники предприятия;

Предприятие – Авторы (создатели) объектов интеллектуальной собственности —
работники предприятия; 

Предприятие – ¥пираты¦;
Предприятие – Потребители.
На практике основным средством урегулирования данных проблем является формирование 

детально проработанных договорных отношений (заключение отдельных договоров и соглашений) 
между отдельными субъектами инновационной деятельности и поиск взаимоприемлемых и 
взаимовыгодных позиций и правил расчетов и платежей, а также финансовой ответственности за 
нарушение или неисполнение обязательств.

Проблемы, связанные с регулированием прав интеллектуальной собственности на результаты 
интеллектуальной деятельности можно разделить на следующие основные группы:

1. Проблемы связанные с регулированием отношений возникающие при создании объектов 
интеллектуальной собственности на предприятии, проявляющиеся между субъектами отношений 
инновационной деятельности:

Предприятие – ¥заказчик¦ разрабатываемой технологии;
Предприятие – ¥исполнитель¦ заказа предприятия;
Предприятие – авторы-создатели объектов интеллектуальной собственности – работники 

Предприятия;
Предприятие – сторонние авторы-создатели объектов интеллектуальной собственности.
2. Проблемы приобретения и оплаты имущественных прав на использование объектов 

интеллектуальной собственности, созданных вне предприятия,:

- путем уступки прав, то есть передачи всех прав собственности;

- путем передачи прав по лицензионным договорам и соглашениям, то есть при передачи 
определенного договорами ограниченного объема прав на использование;

- в результате совместных разработок и совместной деятельности;

- в результате ¥служебных¦ разработок и разработок, выполненных ¥по заданию¦ других 
предприятий.

3. Проблемы обеспечения правовой охраны и судебной защиты интеллектуальной 
собственности:

- путем получения официальных охранных документов и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности в режиме промышленной собственности;

- путем охраны результатов интеллектуальной деятельности в режиме авторского права;

- путем использования результатов интеллектуальной деятельности в режиме ¥ноу-хау¦:

- путем охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в режиме 
¥конфиденциальности информации¦ (коммерческой тайны).

Решение этих проблем, а также проблем борьбы с пиратством и промышленным шпионажем, 
приобретают с развитием рыночных отношений все большую остроту и поэтому будут требовать к себе 
все большего внимания.

4. Проблемы, связанные с коммерческим использованием интеллектуальной (промышленной) 
собственности в качестве имущества (нематериальных активов) предприятия:

- в уставном капитале предприятия;

- в имуществе (активах), создаваемом на предприятии в результате хозяйственной 
деятельности предприятия;

- в виде приобретаемых от других лиц прав на использование интеллектуальной 
собственности в хозяйственной деятельности предприятия;
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Для решения этих проблем необходимо правильное юридическое оформление учредительных 
документов предприятия и документов по практическому использованию интеллектуальной 
собственности в хозяйственной (производственной) деятельности предприятия.

5. Финансово-экономические проблемы использования интеллектуальной собственности и 
организации ее бухгалтерского учета, включая:

- инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности;

- подтверждение прав собственности;

- оценку интеллектуальной собственности;

- бухгалтерский учет и аудит интеллектуальной собственности;

- налогообложение интеллектуальной собственности и операций с нею.
Для решения этих проблем необходимо правильное документальное оформления объектов 

интеллектуальной собственности и вытекающих из них прав.
В любой из перечисленных выше групп отношений можно (должно) разработать адекватные 

конкретной рыночной ситуации меры регулирования отношений, обеспечения надежной защиты и 
эффективного (оптимального) использования интеллектуальной собственности:

1. Правовые меры – ¥меры принуждения¦, то есть защита прав и интересов авторов и их 
правопреемников (защита ¥патентной монополии¦) силой законов государства посредством 
соответствующего наказания производителей – ¥пиратов за несанкционированное использование 
объектов промышленной собственности.

Для практического получения официальных, предоставляемых законом прав на защиту 
необходима правовая защита разработок и получение официальных охранных документов (патентов на 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки) и оформление необходимых 
юридически значимых документов на предприятия для охраны интеллектуальной собственности в 
режиме коммерческой тайны (¥ноу-хау¦).

2. Экономические меры – ¥меры экономического расчета¦, основанные на сознательном и 
добровольном выборе приемлемых правил индивидуального поведения на основе экономической 
целесообразности, использовании официальных налоговых льгот и преимуществ санкционированного 
использования новых технологий.

3. Морально-этические меры, основанные на пропаганде правил ¥честного бизнеса¦ и 
общественного неприятия несанкционированного использования чужой интеллектуальной 
собственности.

4. Договорные меры, основанные на тщательной разработке выгодных для предприятия 
договоров и соглашений и на добровольном принятии на себя договорных обязательств по 
сотрудничеству и совместной деятельности с партнерами по инновационному бизнесу.

5. Меры по документальному оформлению интеллектуальной собственности в качестве 
имущества (объектов собственности) предприятия путем инвентаризации, документального 
оформления, оценки и бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности.

Таким образом, при практическом осуществлении коммерциализации интеллектуальной 
собственности в инновационной деятельности необходимо выделять группы отношений между 
отдельными субъектами рыночных взаимоотношений, формулировать возникающие при этих 
отношениях в конкретных рыночных условиях организационно-правовые проблемы и искать адекватные 
и наиболее эффективные и оптимальные для каждой группы отношений пути и варианты решения этих 
проблем.

3.4.2. ПРЕИМУЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Права интеллектуальной собственности на предприятии могут возникнуть (появиться) тремя 
основными способами:

- путем вклада в Уставный капитал Предприятия;

- в результате проводимых предприятием исследований (работ) в ходе хозяйственной 
(производственной) деятельности предприятия;

- путем получения (приобретения) от других лиц прав на использование интеллектуальной 
собственности в хозяйственной деятельности предприятия на основании авторских 
договоров, договоров уступки исключительного права, лицензионных договоров или 
договоров коммерческой концессии.
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Использование интеллектуальной собственности позволяет Предприятию и Авторам-создателям 
получить следующие основные практические преимущества:

- сформировать значительный по размерам Уставный капитал без отвлечения денежных 
средств и обеспечить тем самым доступ к банковским кредитам и инвестициям 
(интеллектуальную собственность можно использовать наравне с другим имуществом 
Предприятия в качестве объекта залога при получении кредитов!);

- амортизировать интеллектуальную собственность в нематериальных активах предприятия 
и со временем заместить интеллектуальную собственность реальными оборотными 
денежными средствами (капитализировать интеллектуальную собственность!). При этом 
амортизационные отчисления на законных основаниях включаются в себестоимость 
продукции (не облагаются налогом на прибыль!);

- обеспечить возможность Авторам и предприятиям, владельцам интеллектуальной 
собственности, участвовать в качестве учредителей (собственников) при организации 
дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения денежных средств;

- документально подтвердить права собственности и поставить объекты интеллектуальной 
собственности на баланс в качестве имущества Предприятия, производить амортизацию 
интеллектуальной собственности и образовывать соответствующие фонды 
амортизационных отчислений за счет себестоимости продукции;

- получить дополнительные доходы за передачу прав на использование интеллектуальной 
собственности, а также обеспечить обоснованное регулирование цен на продукцию 
инновационной деятельности Предприятия в зависимости от объема передаваемых прав на 
использование интеллектуальной собственности;

- выплачивать авторское вознаграждение физическим лицам (Авторам, первоначальным 
Владельцам интеллектуальной собственности или учредителям) с включением затрат в 
определенных случаях в себестоимость (без традиционных отчислений в страховые и иные 
фонды и без ограничения размеров выплат и с отнесением затрат на выплату авторского 
вознаграждения на статью себестоимости продукции — ¥прочие расходы¦).

Кроме этого документальное подтверждение прав собственности и правильное оформление 
прав на использование интеллектуальной собственности, а также получение официальных охранных 
документов, позволяет обеспечить реальную возможность контроля соответствующей доли рынка и 
возможность законного преследования недобросовестных конкурентов и ¥пиратов¦ (нарушителей 
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности).

1. ПРАВОВЫЕ МЕРЫ – "меры принуждения" – правовая охрана и судебная защита 
прав и интересов авторов и их правопреемников авторским и патентным правом 
силой законов государства и наказания "пиратов за несанкционированное 
использование ÆчужойÈ интеллектуальной собственности.
Для практического получения официальных, предоставляемых законом прав на правовую 
охрану и защиту необходимы:

- регистрация авторских прав на программы ЭВМ и базы данных,

- патентная защита разработок и получение официальных регистрационных и
охранных документов (свидетельств о регистрации авторских прав, свидетельств на
товарные знаки, патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели) 

- оформление необходимых юридически значимых документов на предприятия для
охраны интеллектуальной собственности в режиме коммерческой тайны (Êноу-хауË).

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ – "меры экономического расчета" основанные на 
сознательном и добровольном выборе приемлемых правил индивидуального поведения 
на основе экономической целесообразности, использовании официальных преимуществ 
санкционированного использования.
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3. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕРЫ, основанные на пропаганде правил "честного бизнеса" 
и общественного неприятия несанкционированного использования чужой 
интеллектуальной собственности.

4. ДОГОВОРНЫЕ МЕРЫ, основанные на тщательной разработке выгодных для авторов и 
предприятия договоров и соглашений и на добровольном принятии на себя договорных 
обязательств по сотрудничеству и совместной деятельности с партнерами по 
инновационному бизнесу.

5. МЕРЫ ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВА (объектов собственности) И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА (активов) ПРЕДПРИЯТИЯ путем инвентаризации, 
документального оформления, оценки и бухгалтерского учета результатов 
интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной собственности.

Рис. 3. Основные меры обеспечения прав и имущественных интересов предприятия, авторов и 
правообладателей интеллектуальной собственности

Перечень возможных объектов коммерциализации интеллектуальной собственности результаты 
НИОКР и научно-инновационной деятельности представлен на рис. 3, а информационная 
составляющая результатов интеллектуальной деятельности показана на рис. 4.

На рис. 5 показаны основные формы капитализации и коммерциализации объектов и прав 
интеллектуальной собственности как результатов интеллектуальной деятельности, на рис. 6 показаны 
экономические факторы производственной и научно-инновационной деятельности, а на рис. 7 показаны 
основные экономические факторы производства, основанного на знаниях, и алгоритм управления 
знаниями. На рис. 8 структура и состав интеллектуальных активов и интеллектуального капитала 
предприятия.

1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

материалов, приборов, оборудования, изделий

2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- отчеты по научно-исследовательским работам 
- конструкторская документация 
- технологическая документация 
- геологические и топографические карты 
- инструкции
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3. ИНФОРМАЦИЯ

- ИНФОРМАЦИЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
- ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (НОУ-ХАУ)
- ИНФОРМАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДОСТУПА –

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ОБ ОБЪЕКТАХ АВТОРСКОГО ПРАВА
o Произведения науки, литературы и искусства 
o Программы для ЭВМ и базы данных 
o Селекционные достижения

 ОБ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
o Изобретения 
o Промышленные образцы 
o Полезные модели 
o Товарные знаки и знаки обслуживания

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

 Объектов собственности
o образцов, материалов, приборов, оборудования, изделий, 
o научно-технической документации 

 Объектов интеллектуальной собственности
o информации ограниченного доступа (ноу-хау) 
o информации исключительного доступа (объектов интеллектуальной 

собственности) 

Рис. 4. Объекты коммерциализации интеллектуальной собственности – результаты НИОКР
и научно-инновационной деятельности
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Рис. 5. Информационная составляющая результатов интеллектуальной деятельности
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Рис. 6 Основные формы капитализации и коммерциализации объектов и прав интеллектуальной
собственности как результатов интеллектуальной деятельности
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Рис. 7. Экономические факторы производственной и научно-инновационной деятельности

При коммерциализации интеллектуальной собственности необходимо учитывать, что получение 
официально предоставляемых законодательством возможностей и преимуществ практического 
использования интеллектуальной собственности в инвестиционной и инновационной деятельности 
требует не только детального знания нормативных актов, но и правильного оформления 
соответствующих юридически значимых документов, необходимых для юридического оформления 
результатов интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия.
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Рис. 8. Основные экономические факторы производства, основанного на знаниях,
и алгоритм управления знаниями

3.4.3. КВАЛИФИКАЦИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ)

В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Соотношение и взаимосвязь экономического содержания и юридической формы результатов 
интеллектуальной деятельности показана на рис 9.

Алгоритм квалификации и юридического оформления объектов и прав интеллектуальной 
собственности в качестве интеллектуального капитала предприятия 10.

В соответствии с предлагаемым алгоритмом в процессе квалификации и юридического 
оформления нематериальных бестелесных результатов интеллектуальной деятельности и основанного 
на них права интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия можно выделить 5 
этапа:

- этап квалификации и юридического оформления результатов интеллектуальной
деятельности в качестве объектов гражданских правоотношений (этап — "ОБЪЕКТ"), на 
котором необходимо обеспечить документальное оформление индивидуально 
определенных произведений интеллектуальной деятельности;

- этап квалификации и юридического оформления результатов интеллектуальной 
деятельности в качестве объектов интеллектуальной собственности (этап — "ПРАВА"), на 
котором необходимо обеспечить оформление правоустанавливающих или 
правопередающих документов, подтверждающих факт возникновения права на 
предприятии или получения права интеллектуальной собственности по договору от других 
правообладателей;

- этап квалификации и юридического оформления результатов интеллектуальной 
деятельности и права интеллектуальной собственности в качестве объектов 
имущественного гражданского оборота (этап – "СТОИМОСТЬ"), на котором необходима 
оценка стоимости результатов интеллектуальной деятельности и имущественных прав в 
денежном выражении;

- этап квалификации и юридического оформления результатов интеллектуальной 
деятельности и права интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятия 
(этап – "УЧЕТ"), на котором нужно обеспечить оформление учетных документов и 
отражение результатов интеллектуальной деятельности на балансе (в смете) предприятия;

- этап управления результатами интеллектуальной деятельности и правами 
интеллектуальной собственности в качестве активов и объектов имущества предприятия 
(этап "УПРАВЛЕНИЕ ИС").
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Рис. 9. Структура и состав интеллектуальных активов и интеллектуального капитала предприятия
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Рис. 10. Соотношение и взаимосвязь экономического содержания и юридической формы результатов 
интеллектуальной деятельности

Таким образом, для коммерциализации и квалификации результатов интеллектуальной 
деятельности и связанных с ними прав в качестве ¥имущества предприятия¦ необходимы их 
оформление в виде индивидуально определенных произведений, оформление правоудостоверяющих 
документов, подтверждающих исключительное право собственности предприятия, оценка в денежном 
выражении, и бухгалтерский учет на балансе (в смете) предприятия.

3.4.4. АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

При практическом осуществлении коммерциализации интеллектуальной собственности в 
процессе инновационной деятельности, особенно при независимой оценке обоснованной рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности в нематериальных активах предприятия, важно оперативно 
определить наличие и правильность оформления соответствующих юридически значимых документов, 
то есть провести аудит интеллектуальной собственности.

Под термином Êаудитом интеллектуальной собственностиË, в рамках данного доклада, 
понимается экспертиза (ревизия) юридически значимых и бухгалтерских учетных документов, 
относящихся к используемым на Предприятии объектам интеллектуальной собственности.

Как показывает практика ÊКомпании патентных поверенных ÊПЕТРОПАТЕНТË (Санкт-Петербург) 
аудит интеллектуальной собственности при ее коммерциализации в составе имущества предприятия 
при целесообразно проводить по алгоритму представленному на рис. 11.
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Рис. 11. Алгоритм квалификации и юридического оформления объектов и прав интеллектуальной
собственности в качестве интеллектуального капитала предприятия

3.5.4.1. ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Также как и при аудите других объектов собственности при экспертизе интеллектуальной 
собственности в первую очередь необходимо проверить документальное подтверждение фактов 
наличия объектов интеллектуальной собственности в виде документированных результатов 
интеллектуальной деятельности и фактов использования объектов интеллектуальной собственности в 
сфере производства.

Это достигается проверкой документов, в которых эти объекты описаны, изображены или иным 
образом зафиксированы на материальных носителях, например в прилагаемом к охранному документу 
описании, а также проверкой документов, подтверждающих практическое использование данных 
объектов в продукции Предприятия или в производственных процессах и технологиях Предприятия.

Это могут быть описания технологий производственного процесса, конструкторская 
документация, изображения образцов продукции, программы для ЭВМ, базы данных или другая 
документация, позволяющая не только идентифицировать данные конкретные объекты 
интеллектуальной собственности, но и подтвердить факты использования данных объектов в 
производственной (коммерческой) деятельности Предприятия.

Главным критерием экспертизы на данном этапе является обеспечение возможности 
идентификации объектов интеллектуальной собственности (т.е. однозначного определения их 
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характерных признаков), документальное подтверждение фактов их наличия и использования в 
деятельности Предприятия.

Обобщенное понятие ¥ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ¦, в частности, включает 
права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской 
деятельности, изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам 
обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, к защите против 
недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 
деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях (п. VIII , ст. 2 
Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Объектами интеллектуальной собственности являются, соответственно, зафиксированные на 
материальных носителях ПРОИЗВЕДЕНИЯ науки, литературы, искусства и других видов творческой 
деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, 
фирменные наименования, знаки обслуживания и другие результаты интеллектуальной деятельности.

На практике необходимо учитывать, что обобщенное понятие ¥объекты интеллектуальной 
собственности¦ включает в себя не только понятие ¥объекты промышленной собственности¦, под 
которыми в соответствии с Парижской конвенцией (абз.2, ст. 1) понимают объекты правовой охраны –
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и 
указания мест происхождения товаров, но и ¥объекты авторского права¦ ПРОИЗВЕДЕНИЯ науки, 
литературы и искусства независимо от их назначения и достоинств, а также от способа их выражения (п. 
1, ст. 6 Закона РФ ¥Об авторском праве¦).

Объекты авторского права, которые не имеют официальных охранных документов и права на 
них возникают непосредственно в результате создания произведений, специальной регистрации или 
соблюдения иных формальностей по закону не требуют. Обычно они оформляются соответствующими 
внутренними документами предприятия.

Характерной особенностью объектов промышленной собственности как составной части 
интеллектуальной собственности является наличие официальных охранных документов, 
подтверждающих права на объекты промышленной собственности: патентов на изобретения и 
промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и товарные знаки.

Поэтому следующим этапом аудита целесообразно провести экспертизу наличия и 
действительности официальных охранных документов.

4.2. ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Охранные документы, как правило, состоят из официальных грамот, выдаваемых 

соответствующим органом Патентного ведомства и прилагаемых к грамотам описаний (изображений) 
объектов промышленной собственности.

При экспертизе действительности охранных документов целесообразно проверить их 
действительность:

- ¥ПО ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ¦,

- ¥ПО ОБЪЕКТУ¦,

- ¥ПО ТЕРРИТОРИИ¦,

- ¥ПО СРОКАМ ДЕЙСТВИЯ¦ охранного документа.
При несоответствии любому из данных критериев анализируемый охранный документ 

признается недействительным в отношении конкретного, используемого на предприятии объекта 
интеллектуальной (промышленной) собственности. То есть в этом случае данный охранный документ не 
будет иметь отношения к используемым на предприятии объектам интеллектуальной (промышленной) 
собственности.

При экспертизе действительности охранного документа ¥ПО ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ¦ учитывают, 
что официальный охранный документ (патент, свидетельство) оформляется только один и выдается 
тому лицу, которое указано в документе в качестве патентообладателя (владельца).

При уступке патента в него обязательно записывается имя нового владельца.
У Лиц, которые имеют официальное право на использование данного объекта по лицензии 

может быть (должна быть) копия охранного документа и копии описания (изображения) объекта, а также 
официально зарегистрированный в Патентном ведомстве лицензионный договор. Наименование 
лицензиатов обычно также записывается в охранный документ.

При экспертизе действительности охранного документа ¥ПО ОБЪЕКТУ¦ учитывают, что объем 
правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или свидетельством на полезную 
модель, определяется их формулой, выражающей сущность изобретения или полезной модели, 
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патентом на промышленный образец — совокупностью его существенных признаков, отображенных на 
фотографиях изделия (макета, рисунка), а свидетельством на товарный знак — перечнем товаров или 
услуг, указанных в свидетельстве.

В отношении других объектов данный охранный документ будет недействительным. Поэтому 
при экспертизе и необходимо проведение сопоставительного анализа объектов промышленной 
собственности, имеющихся на предприятии по отношению к объектам промышленной собственности, 
изображенных (описанных) в охранных документах.

При экспертизе охранного документа ¥ПО ТЕРРИТОРИИ¦ необходимо учитывать, что охранный 
документ действует только на территории той страны, в которой он выдан. Например, патент США 
действует только на территории США, а .патент Российской Федерации действует только на территории
Российской Федерации.

В частности, изобретение по патенту США можно совершенно свободно использовать в России 
(при условии, что оно не запатентовано в России), и это не будет считаться нарушением патента США. 
Но реализация продукции по данному патенту на территории США будет признана фактом нарушения 
прав патентообладателя патента США со всеми вытекающими из этого последствиями.

При экспертизе охранного документа ¥ПО СРОКАМ ДЕЙСТВИЯ¦ необходимо учитывать, что 
практически все официальные охранные документы имеют определенные в Законе сроки действия.

Так патент на изобретение обычно действует в течение 20-и лет начиная с даты поступления 
заявки в Патентное ведомство.

Патент на промышленный образец обычно действует в течение 10-и лет с даты подачи заявки, 
при этом по ходатайству патентообладателя этот срок может быть продлен, но не более чем на 5 лет.

Свидетельство на полезную модель обычно действует в течение 5-и лет с возможным 
однократным продлением на срок до 3-х лет.

Свидетельство на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 
товаров обычно действует десять лет с возможным неоднократным продлением срока каждый раз на 10 
лет.

Свидетельства на товарный знак, знак обслуживания и наименование мест происхождения 
товаров, полученные по процедуре международной регистрации товарных знаков (по Мадридскому 
соглашению) действует в течение 20 лет с возможностью неоднократного продления сроков 
регистрации.

При проверке сроков действительности охранных документов необходимо учитывать также, что 
действие охранных документов может быть прекращено досрочно по причинам официального 
признания их недействительными, по ходатайству патентообладателя или при неуплате в 
установленный срок пошлин за поддержание охранных документов в силе. При этом патентные 
ведомства в своих официальных изданиях обычно публикуют сведения о досрочном прекращении 
действия охранных документов.

Таким образом, проверка действительности охранных документов требует участия 
квалифицированных специалистов, способных осуществить объективную экспертизу действительности 
охранных документов.

Следующим этапом является проверка наличия и действительности документов, 
подтверждающих права предприятия на данный объект интеллектуальной собственности.

3.5.4.3. ЭКСПЕРТИЗА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Для объектов интеллектуальной собственности, не имеющих официальных охранных 
документов, например для научно-технических разработок типа Êноу-хауË, документами, 
подтверждающими права Предприятия, могут быть договоры на создание и передачу научно-
технической продукции, подтверждающие факт создания данного объекта (объектов) в процессе 
выполнения НИР или ОКР или подтверждающие создание данного объекта по заданию предприятия и 
при финансировании работ Предприятием (Êслужебное заданиеË или Êсоздание по заказуË).

Это документы, подтверждающие факты возникновения прав непосредственно на Предприятии, 
либо документы, подтверждающие факты передачи Предприятию прав на объекты интеллектуальной 
собственности другими правообладателями (авторские договоры, договоры о передаче ноу-хау).

Для объектов промышленной собственности (т. е. при наличии официальных охранных 
документов — патентов, свидетельств) возможны три основные варианта возникновения прав 
Предприятия на объекты промышленной собственности и соответственно следующие основные 
варианты их документального оформления:

1. Объекты промышленной собственности были созданы непосредственно на Предприятии или 
по заказу Предприятия (при финансировании разработок Предприятием и с закреплением по Договору 
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прав собственности за Предприятием) и потому изначально (по факту создания) Предприятие обладает 
правами собственности на данные объекты и исключительными правами на их использование.

В этом случае в охранных документах Предприятие должно быть указано в качестве заявителя 
(патентообладателя), то есть лица, подавшего от своего имени Заявку на выдачу патентов, получившего 
патент и обладающего имущественными правами на данные объекты и исключительными правами на 
их использование на основании полученного на его имя патента;

2. Объекты промышленной собственности исходно были созданы на другой Фирме, а затем 
права на них были полностью уступлены (переданы) Предприятию.

В этом случае должен быть официально зарегистрированный в Патентном ведомстве договор об 
уступке патента предыдущим патентообладателем Предприятию, причем официально не 
зарегистрированные договоры по полной уступке патента по Закону признаются недействительными со 
всеми вытекающими отсюда последствиями;

3. Предприятие получило от других патентообладателей официальное разрешение (лицензию) 
на право использования объектов промышленной собственности. В этом случае необходимо наличие 
лицензионного договора.

При этом лицензионные договоры на использование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и товарных знаков также подлежат обязательной регистрации в Патентном 
ведомстве и без официальной регистрации по Закону признаются недействительными.

Основным содержанием данного этапа является проверка действительности прав Предприятия 
на объекты интеллектуальной собственности, объема прав Предприятия и другие существенные 
договорные условия.

На данном этапе необходимо выяснить следующие факты:

- является ли объект собственностью Предприятия или предприятие обладает только 
правом на использование данного объекта);

- какой срок действия исключительного права или прав на использование на объекты 
интеллектуальной собственности;

- на какой территории можно использовать данные объекты;

- другие основные (существенные) договорные условия.
4.4. ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ "
Права на использование интеллектуальной собственности (как и любое другое имущество) 

оцениваются в денежном выражении и учитываются в имуществе (на балансе) предприятия в качестве 
¥нематериальных активов¦.

Поэтому важным на практике является правильное оформление стоимостных документов, где 
отражается стоимость приобретения (создания) интеллектуальной собственности и величина затрат, 
необходимых для приведения объекта интеллектуальной собственности в состояние, пригодное для его 
использования в производственной деятельности предприятия.

В связи с этим целесообразно проверить стоимостные документы, то есть документы, где 
отражается стоимость приобретения (создания) объектов интеллектуальной собственности и величина 
затрат, по доведению объекта до состояния пригодного к использованию в промышленном 
(коммерческом) процессе.

Для целей бухгалтерского учета, по общему правилу, оценка интеллектуальной собственности 
осуществляется в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов, 
необходимых для приведения объектов в состояние пригодное для его использования на предприятии.

При первоначальной оценке стоимости нематериальных активов – объектов интеллектуальной 
собственности обычно используют следующие способы оценки:

- в случае вложения интеллектуальной собственности в Уставный капитал – по 
договоренности сторон (Учредителей, участников Предприятия);

- в случае приобретения объектов интеллектуальной собственности за плату у других 
предприятий и лиц (а также в случае создания объектов на предприятии) – исходя из 
фактически произведенных затрат по приобретению (созданию) и приведению в состояние 
готовности этих объектов;

- в случае получения объектов ИС от других предприятий и лиц безвозмездно – экспертным 
путем.
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3.5.4.5. УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бухгалтерский учет прав интеллектуальной собственности, как составной части нематериальных 
активов, осуществляется на счете 04, предназначенном для обобщения информации о наличии и 
движении нематериальных активов, принадлежащих предприятию.

Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 
фиксирующие факты совершения хозяйственной операции.

Аналитический учет интеллектуальной собственности на счете 04 ÊНематериальные активыË 
ведется по видам и отдельным объектам нематериальных активов (объектам интеллектуальной 
собственности). Объекты интеллектуальной собственности, как и другие объекты нематериальных 
активов, отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и расходов по их доведению 
до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях и переносят свою 
первоначальную стоимость на издержки производства или обращения (амортизируются) по нормам, 
определяемым на Предприятии исходя из установленного срока их использования.

Таким образом, характерной особенностью аудита интеллектуальной собственности, в отличие 
от аудита других активов предприятия, является техническая экспертиза объектов интеллектуальной 
собственности (результатов интеллектуальной деятельности) и анализ основанных на них прав.

Поэтому при проведении аудита интеллектуальной собственности необходима экспертиза 
объектов интеллектуальной собственности и юридический анализ документов, отражающих основанные 
на объектах интеллектуальной собственности права.

3.5.5. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона ÊО бухгалтерском учетеË (№ 129-ФЗ от 
21.11.96) бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Основными моментами Êжизненного циклаË (Êфактами биографииË) объектов интеллектуальной 
собственности, в том числе и коммерческой тайны (ноу-хау) как технической, организационной или 
коммерческой информации, составляющей секрет производства и представляющей собой результат 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность) являются:

- создание информации (объекта ноу-хау) в виде произведения интеллектуальной 
деятельности;

- фиксация и документальное оформление прав собственности (прав на использование) на 
данное произведение интеллектуальной деятельности;

- документальное оформление (возникновение) режима служебной и коммерческой тайны 
(ноу-хау);

- оценка первоначальной (учетной, балансовой) стоимости объекта;

- оформление объекта в виде имущества (обязательств) предприятия и постановка его (их) 
на бухгалтерский учет;

- документальное оформление и соответствующее отражение в учете всех фактов 
(моментов) движения объекта, оказывающих влияние на использование в 
производственной деятельности, изменения в регистрах бухгалтерского учета, оценке 
(переоценке), амортизации и налогообложении;

- прекращение действия режима служебной и коммерческой тайны (ноу-хау) в отношении 
конкретного объекта;

- выбытие объекта из состава имущества (обязательств) предприятия.
В соответствии с п. 1. Ст. 9 ФЗ РФ ÊО бухгалтерском учетеË (№ 208-ФЗ от 23.02. 1996г.) все 

хозяйственные операции, проводимые организацией, проводимые организацией, должны оформляться 
оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами и на основании 
которых ведется бухгалтерский учет.

Ранее в ÊПоложении о бухгалтерском учете и отчетности в РФË (приказ Минфина РФ № 170 от 
26.12.94) было также определено, что основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета 
являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.
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Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не 
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении:
е) наименование должностей лиц, ответственных за содержание хозяйственной операции;
ж) личные подписи указанных лиц (п. 2, ст.9 ФЗ РФ ¥О бухгалтерском учете¦ (№ 208-ФЗ от 

23.02.1996 г.).
Формы первичных учетных документов, применяемые для оформления фактов хозяйственной 

деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 
правила документооборота и технология обработки учетной информации должны быть утверждены 
руководителем в сформированной главным бухгалтером (бухгалтером) учетной политики организации 
(п. 5 ПБУ1/98 ¥Учетная политика организации¦, приказ Минфина РФ № 60н от 9 декабря 1998 г.).

Таким образом, формы первичных учетных документов, применяемые на предприятии (в 
организации) для оформления и учета объектов служебной и коммерческой тайны (ноу-хау), а также 
порядок их обработки и учета должны быть утверждены в Учетной политике организации (предприятия).

При составлении форм первичных учетных документов необходимо учитывать также, что в 
соответствии со ст. 2 Закона РФ ¥об информации, информатизации и защите информации¦ документ 
или документированная информация – это зафиксированная на материальном носителе информация с 
реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Для обеспечения возможности последующего использования этой инвентарной карточки в 
качестве первичного учетного документа она должна содержать все обязательные реквизиты (п. 2 ст. 9 
ФЗ ¥О бухгалтерском учете¦), а также другие данные, необходимые для последующего оформления 
юридически значимых документов и документов бухгалтерского учета.

В частности в инвентарной карточке в дополнение к обязательным реквизитам первичного 
учетного документа могут быть указаны:

- учетный (архивный) номер объекта;

- краткое наименование информации (название объекта), отражающее ее основное 
функциональное назначение или условный шифр объекта;

- перечень (спецификация, состав) и вид материальных носителей информации;

- дату (период) действия режима служебной или коммерческой тайны и режим (уровень) 
секретности

- место хранения оригиналов и/или копий документов и носителей информации;

- авторы или организации, создавшие (собравшие, составившие) информацию;

- период или дата создания информации как результата интеллектуальной деятельности;

- основания создания информации (инициативная работа или по заказу);

- наименование собственника (владельца исключительного права, правообладателя) и права 
предприятия на данный объект;

- наличие в информации отдельных патентоспособных (охраноспособных) решений или 
отдельных составных частей;

- перечень запатентованных (защищенных) решений и номера соответствующих охранных 
документов;

- перечень и источники заимствованной (использованной) информации, созданной другими 
лицами;

- перечень и состав затрат по созданию информации, источники финансирования;

- другие данные.
В свою очередь, все основные сведения из инвентарной карточки должны иметь необходимые 

первичные оправдательные документы.
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В частности, принципиально важным для организации бухгалтерского учета появления и 
отражения в учете движения объектов служебной или коммерческой тайны (ноу-хау) в нематериальных 
активах представляется наличие на предприятии следующего минимально необходимого набора 
основных первичных учетных документов:

- Акты создания или Акты сдачи-приемки объектов с указанием прав (обязательств) 
предприятия и первоначальной стоимости создания или приобретения для фиксации факта 
появления объектов на предприятии и постановки на учет на балансовый счет (в случае 
наличия прав собственности) или на соответствующий забалансовый счет (в случае 
наличия только прав на использование);

- Положение (инструкция) о служебной и коммерческой тайне (ноу-хау) предприятия;

- Приказы об отнесении конфетных объектов информации к служебной и коммерческой тайне 
(ноу-хау) предприятия для подтверждения возникновения режима тайны;

- Акты начала использования конкретных объектов в производственной деятельности 
предприятия с указанием суммарной стоимости создания или приобретения объектов и 
подготовки их использования в качестве нематериальных активов;

- Протоколы определения сроков полезного использования объектов и порядка их 
амортизации для определения размеров и порядка амортизационных отчислений;

- Акты временного прекращения использования объектов в производственной деятельности 
и выбытия из состава для снятия их с учета на счете нематериальных активов и 
последующего учета в остаточной стоимости.

- Акты выбытия (списания) объектов по причине их полной амортизации или передачи прав 
собственности (исключительного права) другому предприятию.

Кроме этого, целесообразно оформлять сводные учетные документы для ведения 
синтетического учета и получения обобщающих данных по всей совокупности объектов учета.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
1. Интеллектуальная собственность является объектом имущества, которым можно не только 

владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при правильном документальном оформлении и оценке!) 
использовать в Уставном капитале, в хозяйственной деятельности Предприятия в качестве 
нематериальных активов и в качестве объектов коммерческой тайны (¥ноу-хау¦).

2. Проведение аудита (экспертизы) интеллектуальной собственности по предлагаемым 
алгоритмам позволяет значительно сократить трудозатраты, так как в случае выявления отсутствия 
объекта интеллектуальной собственности или его нетождественности отраженному в документах 
объекту, проведение дальнейшей проверки теряет смысл (¥нет объекта — нет и вытекающих из него 
прав!¦).

3. При коммерциализации интеллектуальной собственности принципиальным является наличие 
и правильность оформления документов, подтверждающих права Предприятия на объекты 
интеллектуальной собственности, так как в учетных документах Предприятия отражаются только 
ценности, принадлежащие Предприятию на правах собственности или на правах использования (¥нет 
права на объект — не может быть и учета объекта!¦).
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1. Объект - идентификация и экспертиза документального оформления объектов и прав 
интеллектуальной собственности и документального подтверждения фактов использования 
объектов и прав интеллектуальной собственности в производственной деятельности 
предприятия.

2. Охранные документы – проверка наличия и действительности охранных документов "по 
правообладателю", "по объекту", "по срокам", "по территории" действия охранных документов на 
объекты промышленной собственности.

3. Права экспертиза документов, подтверждающих права (обязательства) на объекты 
интеллектуальной собственности.

4. Стоимость экспертиза первичных учетных стоимостных документов и правомерности методов 
оценки балансовой и рыночной стоимости интеллектуальной собственности.

5. Учет экспертиза первичных учетных бухгалтерских документов и правильности учета 
интеллектуальной собственности в бухгалтерских регистрах.

Рис. 12. Алгоритм аудита объектов и прав интеллектуальной собственности в имуществе предприятия

1. Объект - идентификация и экспертиза документального оформления объектов служебной и 
коммерческой тайны (ноу-хау), проверка документального подтверждения фактов использования 
объектов служебной и коммерческой тайны (ноу-хау) в производственной (служебной, 
коммерческой) деятельности предприятия.

2. Права - экспертиза документов, подтверждающих права (обязательства) на объекты служебной и 
коммерческой тайны (ноу-хау).

3. Режим тайны экспертиза документов, подтверждающих оформление (наличие) режима 
служебной и коммерческой тайны, ограничений свободного доступа и мер по сохранению 
конфиденциальности информации.

4. Стоимость экспертиза первичных учетных стоимостных документов и правомерности методов 
оценки ноу-хау

5. Учет - экспертиза первичных учетных бухгалтерских документов и правильности учета служебной 
и коммерческой тайны (ноу-хау) в бухгалтерских регистрах.

Рис. 13. Алгоритм аудита объектов и прав интеллектуальной собственности в качестве
коммерческой тайны (ноу-хау)

1. Объект - экспертиза наличия и правильности оформления объекта интеллектуальной 
(промышленной) собственности, права на использование которого вносятся в Уставный капитал.
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2. Учредительные документы - экспертиза Устава и Учредительного договора с проверкой 
возможности и механизма внесения интеллектуальной (промышленной) собственности в 
Уставный капитал.

3. Права - экспертиза документов, подтверждающих передачу имущественных прав на 
интеллектуальной собственности и принятие интеллектуальной (промышленной) собственности в 
качестве вклада в Уставный капитал.

4. Стоимость - оценка интеллектуальной собственности и оформление стоимостных документов 
внесения интеллектуальной (промышленной) собственности в качестве вклада в Уставный капитал.

5. Учет - экспертиза первичных бухгалтерских документов и учет интеллектуальной 
(промышленной) собственности в "нематериальных активах" и Уставном капитале.

Рис. 14. Алгоритм аудита объектов и прав интеллектуальной собственности
в уставном капитале предприятия

3.5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны с учетом положений Временных 

методических указаний по оценке стоимости объектов приватизации (утверждены Госкомимуществом 
Российской Федерации в пакете документов к Указу Президента РФ от 06.02.93 "Об ускорении 
приватизации государственных и муниципальных предприятий"), а также законодательства Российской 
Федерации по охране объектов промышленной собственности.

1.2. Под объектами промышленной собственности в настоящих Методических рекомендациях 
понимаются исключительные права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, а также 
установленные законодательством Российской Федерации меры, направленные на пресечение 
недобросовестной конкуренции в данной области.

1.3. При оценке стоимости объектов промышленной собственности во внимание принимаются 
лишь действующие охранные документы (патенты и свидетельства) и лицензионные договоры 
(контракты), зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В порядке исключения (по договору между заинтересованными лицами) допускается учет заявок на 
объекты промышленной собственности при условии наличия решения органа государственной 
экспертизы о выдаче охранного документа.

1.4. В случае сообладания исключительными правами несколькими лицами оценка стоимости 
конкретного объекта промышленной собственности для соответствующего лица осуществляется с 
учетом принципа его долевого участия в создании, правовой охране и использовании данного объекта.

1.5. Оценка стоимости объектов промышленной собственности производится на основе 
общепринятых в отечественной практике методов экономической оценки мероприятий в области научно-
технического прогресса, а также экономических нормативов и других установленных показателей и 
ограничений.

1.6. При расчетах стоимости объектов промышленной собственности используются 
действующие цены и тарифы, а также установленные законодательством ставки налога на прибыль, 
добавленную стоимость, акциз и т.п., правила и нормы расчетов с банковскими учреждениями за 
предоставленный кредит и другие нормативы.

1.7. Расчеты стоимости объектов промышленной собственности производят при оценке:
 стоимости нематериальных активов объектов приватизации;
 налогооблагаемой базы имущества предприятий (организаций);
 стоимости исключительных прав, передаваемых на основе лицензионного договора или 

договора об их переуступке;
 стоимости вносимых в качестве уставного капитала объектов промышленной собственности;
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 размера компенсации, выплачиваемой обладателю исключительных прав за использование 
промышленной собственности в соответствии с нормами Патентного закона Российской 
Федерации (ст.8, п.2; ст.22, п.3);

 размера выплат по договору о платежах при использовании объекта промышленной 
собственности в режиме открытой лицензии (ст. 13, п.3 Патентного закона Российской 
Федерации).

2. Определение стоимости объекта промышленной собственности
2.1. Основными факторами, определяющими стоимость объектов промышленной собственности, 

являются:
 затраты владельца исключительных прав на создание (разработку) объекта правовой 

охраны;
 затраты владельца исключительных прав на патентование (регистрацию) объектов 

промышленной собственности, включая пошлины и другие расходы на поддержание 
охранных документов в силе;

 затраты на организацию использования объекта промышленной собственности, включая и 
затраты на его маркетинг;

 затраты на страхование объекта промышленной собственности;
 срок действия охранного документа (патента, свидетельства) на момент оценки его 

стоимости;
 издержки владельца исключительных прав на разрешение патентно-правовых конфликтов, 

в том числе в судебном порядке, по оцениваемому объекту промышленной собственности;
 ожидаемые поступления лицензионных платежей по данному объекту промышленной 

собственности (при условии фиксации объемов платежей лицензионными договорами, 
зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке).

2.2. В общем случае стоимостная оценка объекта промышленной собственности определяется 
по формуле:

,ΠΠKЦKЦ
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tt
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 ta
(1)

где tЦ - стоимостная оценка объекта промышленной собственности в t-м году расчетного 
периода;

Ht - начальный год расчетного периода (начальный год разработки объекта правовой охраны, 
начальный год действия исключительных прав на объект промышленной собственности, начальный год 
действия лицензионного договора и т.п.);

Kt - конечный год расчетного периода (год расчета стоимости объекта промышленной 
стоимости);

ЛΠ - суммарный объем ожидаемых поступлений по лицензионным договорам, в том числе и в 
виде платежей по открытым лицензиям (ст. 13, п.З Патентного закона РФ);

УΠ - гарантированные судебными решениями поступления в виде компенсации убытков при 
нарушении исключительных прав на объект промышленной собственности;

ta - коэффициент приведения разновременных стоимостных оценок в течение расчетного 
периода (см. Приложение 1);

иtK - коэффициент индексации разновременных стоимостных оценок с приведением к 

конечному году ( Kt ) расчетного периода (см. Приложение 2);

CK - коэффициент морального старения (амортизации) объекта промышленной собственности к 
конечному году расчетного периода, определяемый по формуле:
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где НT - номинальный срок действия охранного документа патента, свидетельства) по 
действующему законодательству;

ФT - фактический срок действия охранного документа в конечном году расчетного периода.
2.3. Величина коэффициента приведения разновременных стоимостных оценок к конечному году 

расчетного периода определяется по формуле:



204

  ,E1 tt
Ht

K a (3)

где HE - норматив приведения разновременных оценок )1,0(EH  ; t - год, в котором 
стоимостная оценка приводится к конечному году расчетного периода.

Примечание: численные значения " ta " за предельный срок t действия охранного документа на 
объект промышленной собственности приведены в Приложении 1.

2.4. Стоимостная оценка объекта промышленной собственности в конкретном году расчетного 
периода определяется по формуле:
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iЗ - соответствующие затраты обладателя исключительных прав на объект промышленной 
собственности в t-м году расчетного периода.

Примечание: состав затрат в общем случае должен соответствовать перечню затрат по п.2.1 
данных методических рекомендаций.

2.5. Стоимостная оценка объекта промышленной собственности может быть скорректирована по 
договору между субъектами приватизации или по решению экспертной комиссии. В этом случае 
бонификация (надбавка) к стоимостной оценке объекта промышленной собственности не может 
превышать 30% его базовой стоимости, рассчитанной по формуле (1) данных Методических 
рекомендаций.

Основаниями для бонификации (независимо от срока действия охранного документа на момент 
его оценки) могут служить критерии:

 конкурентоспособности объекта правовой охраны;
 экономической эффективности использования объекта промышленной собственности;
 объема правовой охраны;
 степени новизны объекта правовой охраны и др.

Приложение 1

Численные значения коэффициента приведения разновременных стоимостных оценок

Число лет, 
предшествующих 
расчетному году

ta
Число лет, 

предшествующих 
расчетному году

ta

20 6,7274 10 2,5937
19 6,1159 9 2,3579
18 5,5599 8 2,1436
17 5,0544 7 0,9487
16 4,5949 6 0,7716
15 4.1772 5 0,6105
14 3,7975 4 0,4641
13 3,4523 3 0,3310
12 3,1384 2 0,2100
11 2,8531 1 0,1000

0 0,0000
Приложение 2

Численные значения коэффициента индексации4

разновременных стоимостных оценок

Год Коэффициент индексации 

иtK
1971 28,00
1972 27,25
1973 26,50
1974 25,75
1975 25,00

4 При проведении стоимостных оценок до 1991 г. включительно необходимо соответствующие коэффициенты 
индексации умножить дополнительно на 6,498.
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Год Коэффициент индексации 

иtK
1976 24,25
1977 23,50
1978 22,75
1979 22,00
1980 21,25
1981 20,50
1982 19,75
1983 19,00
1984 18,25
1985 17,50
1986 16,75
1987 16,00
1988 15,25
1989 14,50
1990 13,75
1991 10,75
1992 6,498

январь 1 993 6,498
февраль-апрель 1993 3,42

май-июль 1993 1,8

3.6. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙ ИЗОБРЕТЕНИЯ И "НОУ-ХАУ"

Введение

Передача техдокументации, содержащей изобретения и "ноу-хау" осуществляется только в 
рамках лицензионных соглашений, обеспечивающих охрану экономических интересов лица. 
заинтересованного в эффективной реализации научно-технической продукции, а также государства.

Документом, определяющим основные показатели и условия или обоснования условий, но 
которых может быть подписано лицензионное соглашение, является расчет цены лицензии.

Одновременно расчет цены лицензии служит руководством при проведении коммерческих 
переговоров, поэтому его положения - выбор основных показателей и условий для подписания 
соглашения - должны быть строго аргументированы и обоснованы.

Настоящая методика разработана, исходя из международной практики торговли лицензиями, 
практики работы ВО "Лицензинторг" - организации, которая в бывшем СССР была почти единственной 
структурой, участвовавшей в коммерциализации научно-технических достижений; а также опыта, 
накопленного российскими и украинскими специалистами при работе в условиях переходной экономики.

Факторы, определяющие стоимость лицензии
Под понятием "лицензия" в мировой практике понимается право, которое предоставляется 

владельцем научно-технической разработки другому лицу на использование технических достижений, 
научных знаний, производственного опыта, а также патентной защиты предмета разработки.

Как правило, передача осуществляется в рамках договора - соглашения, по условиям которого 
владелец технологии - Лицензиар на платной основе предоставляет покупателю Лицензиату -
возможность на оговоренных условиях использовать изобретение для получения экономических выгод.

Установление цены лицензии - право на использование изобретения или "ноу-хау" (т.е. 
конструкторские и технологические секреты производства, не обеспеченные патентной защитой) - один 
из наиболее сложных вопросов лицензионной торговли, т.к. реальная коммерческая ценность 
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передаваемой технологии может быть установлена лишь в процессе производства и реализации 
изготавливаемой продукции.

К основным факторам, влияющим на размер вознаграждения за лицензию, относятся 
следующие:

1. Техническая ценность изобретения или "ноу-хау", обеспечивающая Лицензиату получение 
дополнительной прибыли от использования предмета лицензии.

2. Размер капиталовложений, необходимых для организации производства лицензионной 
продукции.

3. Территория по соглашению, т.е. перечень тех стран, в которых Лицензиар предоставлено 
право использования технологии для организации производства и продажи лицензионной 
продукции.

4. Какое право получил Лицензиат (исключительное или неисключительное) на использование 
технологии в рамках оговоренной "территории".

Если Лицензиатом получено исключительное право, то Лицензиар обязуется в течение срока 
соглашения не предоставлять такую же лицензию другим потенциальным покупателям на "территории".

5. Расходы на собственные НИР и ОКР по разработке технологии, сопоставимой по 
экономическим выгодам с закупаемой.

6. Объем передаваемой технической документации, содержащей суть научной разработки или 
"ноу-хау" (т.е. передается ли в рамках лицензионного соглашения техдокументация о 
полном объеме - конструкторская, технологическая, рабочая - или Лицензиату достаточно 
иметь лишь ограниченный объем техдокументации).

7. Зависимость Лицензиата от Лицензиара в необходимом сырье, материалах, деталях и 
узлах, необходимых для организации производства лицензионной продукции.

8. Условия взаимообмена техническими усовершенствованиями, как обеспеченными, так и 
необеспеченными патентной защитой.

9. Объем технической помощи, оказываемой Лицензиаром Лицензиату в освоении закупленной 
им лицензии.

10. Наличие конкурентных предложений на продажу технологии, сопоставимых по 
экономическим выгодам от их использования с закупаемой технологией.

11. Государственное регулирование лицензионной торговли (налогообложение, лимитирование 
размера роялти и т.д.).

12. Вид платежа за лицензию.
13. Условия о судебных издержках по возможным искам третьих лиц о нарушении их патентных 

прав.
14. Другие условия.
В совокупности указанные условия определяют тот размер дополнительной прибыли сверх 

средненормативной, существующей в отрасли, которую получает Лицензиат от коммерческого 
использования приобретенной технологии за срок соглашения.

В свою очередь цена лицензии определяется как доля этой дополнительной прибыли. В 
мировой практике лицензионной торговли эта доля, как правило, находится и пределах 10.30% 
дополнительной прибыли получаемой пользователем технологии.

При этом Лицензиар оценивает стоимость лицензии в размере дохода, который оказался бы не 
ниже, чем при альтернативных формах реализации объекта соглашения.

Например, доход от продажи лицензии должен быть не ниже уменьшения размера прибыли в 
связи с сокращением рынка сбыта продукции из-за появления на "территории" нового продавца 
продукции.

Практика показывает, что определить дополнительную прибыль Лицензиата из-за различий в 
условиях производства бывает весьма трудно.

Лицензиару, в частности, трудно оценить стоимость основных и вспомогательных материалов, 
энергозатрат, административных расходов и прочих издержек производства и реализации продукции 
Лицензиатом.

В связи с этим лицензионное вознаграждение определяется, исходя из сложившихся в мировой 
практике ставок процентных отчислений (т.н. "роялти") от стоимости реализуемой лицензионной 
продукции.

Если размер роялти выбран правильно, то он должен совпасть с процентом роялти, 
определенным по формуле:
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где: Р - размер роялти;
А - дополнительная ожидаемая прибыль Лицензиата на единицу продукции;
Z- мировая цена единицы лицензионной продукции. При установлении расчетных роялти (Р) 

следует учитывать также следующее:
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Результаты анализа коммерческих условий конкурентных предложений. (При прочих равных 
условиях в качестве расчетных следует применять минимальные роялти из сравниваемых 
коммерческих предложений.

Наличие или отсутствие патентной запиты объекта соглашения. Отсутствие патентной запиты, 
как правило, поникает размер роялти на 10...30% по сравнению с вариантом, в котором имеется 
патентная защита.

Объемы передаваемой технической документации. Стоимость конструкторской документации 
обычно составляет до 30% от стоимости всего пакета техдокументации. Таким образом, при передаче в 
рамках соглашения только конструкторской документации, размер роялти должен соответственно быть 
уменьшен до 30%.

После того, как с учетом вышеизложенных факторов определен расчетный размер роялти, 
необходимо с достаточной степенью точности установить объем продукции, ожидаемый к выпуску 
Лицензиатом в течение срока действия соглашения, а также уровень мировой цены на лицензионную 
продукцию. С учетом наличия перечисленных факторов определение лицензионного вознаграждения 
сводится к арифметическим подсчетам по формуле:
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где: Ср - цени лицензии, определенная на базе роялти:
Vi - обьем ожидаемого выпуска продукции в і-м году;
Рi - размер роялти в і-м году;
Zi - цена единицы продукции в і-м году;
Т - расчетный срок действия соглашения

Расчетный срок действия соглашения
Под расчетным сроком действия соглашения понимается период времени, за который 

рассчитывается объем производства продукции по лицензии для определения размера лицензионного 
вознаграждения. Независимо от условий платежа по предполагаемому соглашению - паушальный 
(фиксированный) или первоначальный платеж с последующей выплатой роялти, расчетный срок 
определяется объектом соглашения, имея в виду, что в основе его лежит срок морального старения с 
учетом патентной ситуации. Международная практика лицензионной торговли показывает, что срок 
действия соглашений, в основном, не превышает 10 лет, поэтому расчетный срок действия соглашения, 
как правило, не должен превышать этот период (10 лет).

В качестве укрупненных показателей для выбора расчетною срока действия соглашения могут 
служить данные приведенной ниже таблицы.

Характеристика лицензии Группа А Группа Б Группа В Группа Г

Расчетный срок действия 
соглашения, в годах 5-7 5-7 7-10 7-10

Группа А - бесплатные лицензии, освоение которых не требует больших капзатрат и длительных 
сроков освоения;

Группа Б - патентные лицензии, объектом которых является продукция с коротким сроком 
морального старения (изделия бытовой электроники и т.д.);

Группа В - беспатентные лицензии, освоение которых связано с дополнительными сроками 
поставок оборудования, значительными капзатратами и сроком освоения свыше 2-х лет;

Группа Г - патентные лицензии, за исключением вошедших в группу Б.
При установлении расчетного срока действия соглашения следует учитывать такие факторы как:
 патентую ситуацию;
 условия конкурентных предложений;
 условия платежа по предполагаемому соглашению;
 заинтересованность Лицензиата с точки зрения перспектив в получении от Лицензиара 

усовершенствований объекта соглашения в период действия соглашения;
 период времени, необходимый на освоение лицензии с учетом возможности сроков поставки 

техдокументации, специального оборудования, его монтажа, наладки и т.д.;
 заинтересованность Лицензиата в более коротком сроке действия соглашения при 

комбинированных платежах - первоначальный платеж с последующей выплатой роялти.
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Объем продукции по лицензии
Объем производства продукции по лицензии определяется на основании данных планируемой 

Лицензиатом программы освоения закупаемой лицензии по годам. При этом основными являются 
следующие источники информации:

Потребности рынка территории в лицензионной продукции.
Производственные возможности Лицензиата.
Фиксированный объем производства, из которого рассчитывается цена лицензиии определяется 

исходя из производительности специального оборудования. 
Наличие на территории сбыта продукции конкурентов и их возможности
Данные предполагаемого Лицензиата о планируемой им программе освоения лицензии.
При этом следует иметь в виду, что данные Лицензиата не могут во всех случаях 

рассматриваться как достоверный источник информации. Поэтому Лицензиару для защиты своих 
интересов следует в соглашениях, в зависимости от условий платежей предусматривать.

 включение в текст оглашения оговорки об ограничении объема производства лицензионной 
продукции;

 цену лицензии определять фиксированной суммой, исходя из расчета ограничительного 
объема производства лицензионной продукции;

 предусматривать выплату Лицензиатом роялти не ниже расчетных при реализации 
лицензионной продукции сверх ограничительных объемов.

Расчетная цена продукции по лицензии
Под расчетной ценой принимается цена нетто франко-завод изготовителя за вычетом расходов 

на упаковку, хранение, страхование, а также налогов и других непроизводственных расходов. 
Расчетная цена определяется на базе:

 контрактных цен организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
 прейскурантов и/или цен по предложению фирм-изготовителей на аналогичную продукцию с 

учетом расчетных скидок на количество, уторгование и поправок на разницу в 
характеристиках продукции. Из расчетной стоимости продукции вычитаются цены 
комплектующих и других деталей, не являющихся предметом лицензии.

При определении расчетной базовой цены следует исходить из уровня цен продукции лицензии, 
приведенной для простоты расчетов к дате заключения соглашения. Однако, при этом следует 
учитывать возможное изменение уровня цен в период, соответствующий расчетному сроку действия 
соглашения.

При этом в расчетах можно использовать индексы цен на машины и оборудование 
опубликованных, например, в Приложении к БИКИ "Положение в машиностроении некоторых 
капиталистических стран", издававшемуся ВНИКИ или более современных изданиях.

Форма оплаты цены лицензии
В мировой практике торговли лицензиями существуют различные формы ее оплаты.
Роялти. Это означает, что Лицензиат периодически, раз в год или полугодие осуществляет 

отчисления Лицензиару от суммы, полученной им от реализации за указанный период времени 
лицензионной продукции. Размер таких отчислений устанавливается в определенном проценте от 
суммы продаж с единицы продукции в твердой станке или в процентах от ее цены, в процентах от 
себестоимости произведенной и реализованной продукции. Применяются и другие способы 
определения процентной доли Лицензиара в прибылях Лицензиата, например, путем отчисления 
процента от стоимости использованного при выпуске продукции сырья. Довольно часто в соглашениях 
партнеры оговаривают скользящие роялти. Такая форма предусматривает перевод Лицензиатом 
Лицензиару фиксированных роялти до достижения Лицензиатом определенного объема производства 
лицензионной продукции или сумм ее реализации, при превышении этих объемов или сумм 
устанавливается уже другой размер выплаты роялти.

При этом вновь устанавливаемые роялти могут быть большими или меньшими к базовому 
значению.

Оплата стоимости лицензии на базе роялти предусматривает, как правило, право контроля 
Лицензиаром хода освоения Лицензиатом закупленной технологии, в частности, продавец технологии 
имеет право контроля бухгалтерской отчетности покупателя сам или путем привлечения к этой работе 
аудиторской фирмы.

Как правило, коммерческие условия соглашений, заключаемых на базе роялти, содержат 
положение о выплате Лицензиатом определенной фиксированной суммы (т.н. первоначального 
платежа) на начальном этапе реализации соглашения. Эта сумма необходима Лицензиару для оплаты 
расходов, связанных с передачей технической документации, а также расходов, уже понесенных, им на 
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стадии заключения соглашения (подготовка коммерческого предложении, переписка, отвлечение 
персонала фирмы для участия в технических и коммерческих переговорах и т.д.).

При передача технической документации Лицензиар, в основном, несет расходы по:
 разработке дополнительных инструкций и техдокументации, позволяющей Лицензиату и 

полной мере понять суть передаваемого "ноу-хау";
 доработке технической документации к нормам, существующим в стране Лицензиата;
 переводу технической документации на язык страны Лицензиата;
 снятию копий технической документации, ее упаковке и транспортировке.
Разработка технической документации на изменение отдельных узлов и деталей предмета 

лицензии в соответствии со специальными требованиями Лицензиата обусловливает необходимость 
оплаты покупателем дополнительных расходов продавца. Оплата таких расходов осуществляется 
сверх "обычных" сумм за передачу технической документации.

Обычно размер первоначального платежа составляет 10...30% от стоимости лицензии в форме 
ее выплаты единовременным платежом Се.

Перевод лицензионных сумм, составляющих первоначальный платеж, как правило, 
производится следующим образом (первоначальный платеж - 100%);

 10...30% переводятся при подписании или вступлении соглашения в силу;
 40...60% переводятся при подписании акта о приемке технической документации;
 10...30% переводятся при подписании акта о начале выпуска лицензионной продукции.
В отдельных случаях вся сумма первоначального платежа выплачивается на стадии подписания 

и передачи технической документации в равной пропорции.
При определении расчетной стоимости лицензии - Ср важным показателем является цена 

лицензии в форме единовременной выплаты - Се. Определение расчетной величины Се необходимо для 
осуществления сравнения коммерческих предложений конкурентных фирм, определения расчетной 
скидки с цены предложения фирмы-продавца технологии, определения стоимости лицензии при 
различных формах ее выплаты. Указанная величина является чисто теоретической.

Определение Св базируется на использовании т.н. коэффициентов дисконтирования Ка. 
Практическое применение коэффициентов дисконтирования заключается в том, что лицензионные 
отчисления - роялти, получаемые Лицензиаром в течение всего срока соглашения, приводятся к 
суммам, которые, будучи полученными в коммерческом банке страны Лицензиара, на момент 
подписания соглашения составят, с учетом взимаемого банком процента на кредитные операции, 
сумму, соизмеримую с суммой получаемых роялти в соответствующем году. Таким образом, Кд

определяется формулой:
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где: n - процент на кредитные операции, взимаемый ведущим коммерческим банком страны 
Лицензиара;

Т - период времени ( год, месяц ) от даты подписания соглашения до даты получения 
Лицензиаром роялти в соответствующем году.

Таким образом, с использованием Кд стоимость лицензии в единовременной форме 
определяется как:
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где: iV - объем производства лицензионной продукции в i-м году;

iZ - цена лицензионной продукции в i-м году;

iP - размер роялти в i-м году;

ДiK
- коэффициент дисконтирования в і-м году;

Т - срок лицензионного соглашения. Например:
Банковский процент равен 5%. Коэффициент дисконтирования (Кд) в этом случае определяется по таблице.

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кд 0,952 0,907 0,864 0,823 0,788 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614

Размер роялти составляет - 3%
Объем производства к стоимостном выражении у Лицензиата следующий

Т, годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего
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Тыс. Руб. - - 500 1000 1500 1500 1500 3000 3000 3000 15000
Удельное 
значение - - 0,033 0,066 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,0

В % - - 3,3 6,6 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Ср = 15000 х 0.03 = 450 тыс. руб.
Сс = 15000 х 0.03 х (0.033 х 0,864+ 0.066 х 0,823 + 0.1 х 0,788 + 0.1 х 

х 0.746 + 0.1 х 0.711 + 0.2 х 0.677 + 0,2 х 0.645 + 0,2 х 0,614)= 15000 х 0.03 х 0.694 = 312,3 
тыс.руб.

Принимая во внимание вышеизложенное размер первоначального платежа определяется как 
0,1...0,3 Се (в рассматриваемом примере 30-90 тыс. руб.).

Наличие условия о выплате первоначального платежа должно учитываться в сторону 
уменьшения при определении размера роялти, подлежащего выплате Лицензиатом.

С учетом размера первоначального платежа, находящегося в пределах 10...30% от стоимости 
лицензии, размер роялти составит:

0,7)(0,9PP1 
(в рассматриваемом примере - 2.7...2.1%).
В случае заключения лицензионного соглашения на базе роялти, лицензионные поступления 

Лицензиара полностью зависят от степени освоения Лицензиатом предмета лицензии.
При такой форме Лицензиат, не осваивающий лицензии по тем или иным причинам, рискует 

лишь потерей переведенных сумм в форме первоначального платежа.
В этой связи Лицензиар для обеспечения защиты своих коммерческих интересов настаивает на 

получении, помимо первоначального платежа, дополнительных гарантированных сумм.
При этом могут быть следующие варианты:
а) Выплата минимально-гарантированных платежей по годам коммерческого использования 

Лицензиатом лицензии.
Это означает, что Лицензиар гарантирован даже при недостаточном освоении Лицензиатом 

лицензии в получении платежа, представляющего разницу между фиксированной суммой, оговоренной 
сторонами, и суммой переведенных Лицензиатом роялти. Размер минимально-гарантированных 
платежей - Сыг определяется по формуле:

 ,П0,5CC уpМГ 
где Ср - расчетная стоимость лицензии;
Пу - удельное значение первоначального платежа а общей расчетной стоимости лицензии.
б) Выплата фиксированной суммы в течение срока соглашения, рассчитанной на базе 

минимальных объемов производства продукции. Стороны по соглашению определяют такой объем, 
исходя из фактора границы рентабельности приобретения технологии, цена лицензии определяется по 
формуле:

.PZVC minmine 

3.7. ФАКТОР ВРЕМЕНИ В РАСЧЕТАХ СТОИМОСТИ

3.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ КАК ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

Точный финансовый показатель должен отражать тот факт, что доллар сегодня стоит больше, 
чем доллар когда-либо в будущем. Это и есть понятие стоимости денег как функции времени. Для 
понимания этого факта следует, прежде всего, отрешиться от влияния инфляции, которая, конечно же, 
снижает покупательную силу будущего доллара относительно сегодняшнего.

Но и в безынфляционной экономике всегда наблюдается снижение стоимости денег, равное 
темпу снижения реальных цен вследствие экономического роста, т.е. стоимость доллара снижается по 
мере того, как срок его получения отодвигается все дальше в будущее.

На практике обещание одного доллара через месяц обычно имеет больший вес и оценивается 
дороже, чем обещание одного доллара через год или еще позже, просто потому, что вероятность 
выполнения первого обещания более высока.

Еще один аргумент, почему стоимость денег зависит от временного горизонта, восходит к 
понятию Êальтернативных издержек применения капиталаË — opportunity cost of capital. По 
определению, такие издержки, поскольку они рассматриваются применительно к отдельному вложению, 
соответствуют доходу, который мог бы быть получен при вложении той же суммы денег во Êвторой 
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лучший¦ вариант инвестирования, т. е. следующий за использованным вариантом по уровню 
достигаемых выгод (доходов)5.

Сегодняшний доллар имеет большую стоимость, чем доллар через год, потому, что сегодня этот 
доллар может быть выгодно вложен и через год вырастет. Ждать, пока в следующем году будет 
получен один доллар, равносильно тому, чтобы понести издержки или как бы осуществить затраты 
отказа от альтернативы, равные доходу от доллара, вложенного годом раньше.

При профессиональном анализе любого инвестиционного проекта, еще не затрагивая таких 
характеристик ¥инвестиционного климата¦, как инфляция и системные риски, специалист сразу 
обнаруживает, что ¥сегодняшние¦ и ¥завтрашние¦ доллары считаются (при отсутствии инфляции) 
одинаковыми, хотя реально они не являются таковыми.

Далее будет рассмотрена связь между приведенной (нынешней) и будущей стоимостями денег и 
показано, как определяются приведенная (к настоящему времени — present), и будущая (называемая 
еще ÊсложнопроцентированнойË — compounded) стоимости применительно к займам (ссудам) или 
инвестициям, аренде или облигациям.

3.7.2. КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПРИВЕДЕННОЙ И СЛОЖНОПРОЦЕНТИРОВАННОЙ 
СТОИМОСТИ

Для менеджера, плановика, финансового или инвестиционного аналитика, инвестора расчеты 
приведенной и сложнопроцентированной стоимости лежат в самой основе их решений. Методику 
расчета приведенной и сложнопроцентированной стоимости следует использовать при определении 
стоимостей объектов, указываемых в финансовых (бухгалтерских) отчетах.

Каждый финансовый отчет содержит якобы нынешние стоимости активов, обязательств и доли 
собственников. На самом деле, бухгалтеры по большинству позиций не ведут учет в терминах 
нынешней (приведенной) стоимости, а скорее — по затратам на приобретение или некоторой их 
модификации. Чем дольше данный объект фигурирует в отчетах, тем меньше вероятность, что эти 
стоимости остаются близкими к приведенным. Незнание этого попросту не позволяет надлежащим 
образом пользоваться финансовыми отчетами.

Методика расчетов приведенной и сложнопроцентированной стоимости имеет большое значение 
для бизнес-планирования, особенно при определении:

- приведенных стоимостей, используемых при инвестировании и принятии решений 
относительно бюджетирования капитала;

- воздействия инфляции на хозяйственную деятельность;

- приведенных стоимостей ссуд, облигаций, ежегодных взносов в фонды погашения и т.д.

3.7.3. КАК РАССЧИТАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СЕГОДНЯШНЕЙ СТОИМОСТЬЮ И 
СТОИМОСТЬЮ ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕКОТОРОГО ПЕРИОДА

Используется формула

,)1( PViFM 
где FV - (Future Value) будущая стоимость в конце периода;
PV - (Present Value) приведенная или сегодняшняя стоимость;
i - (interest rate) процентная ставка.
Разность между PV и FV вычисляется следующим образом:

,PViPVFVIA 
где IA - (Interest Amount) сумма процентных платежей, получаемая кредитором, 

предоставившим ссуду.
Если известна будущая стоимость суммы ссуды, а не ее приведенная стоимость, последнюю 

можно вычислить следующим образом:

,
1 i
FVPV




5 Международные стандарты оценки. Кн. 1. Т.И.Микулин и др. М.: ОАО "Типография "Новости", 2000. – 264 с.
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3.7.4. КАК МОЖНО РАССЧИТАТЬ ПРИВЕДЕННУЮ СТОИМОСТЬ И БУДУЩУЮ СТОИМОСТЬ 
ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРИОДОВ

Будущая или сложнопроцентированная стоимость. Если бы речь шла о стоимости по 
истечении двух периодов, то соотношение между сложнопроцентированной и приведенной стоимостью 
имело бы вид

.)1( 2iPVFV 

В случае произвольного числа периодов соотношение имеет вид

.)1( niPVFV 
где п - число периодов времени.
Это - формула для сложнопроцентированной стоимости. Она, возможно, неудобна в 

применении, когда число периодов больше двух-трех. К счастью, существуют стандартные таблицы, 
которые намного облегчают вычисления и в которых приведены расчеты стоимостей через n периодов 
для суммы в один доллар.

Сумма процентов по ссуде выражается следующим образом:

PVFVIA 
или

  .11  niPVIA
Приведенная стоимость. Предположим, что ожидается получение через 20 лет суммы в один 

доллар. Приведенная к настоящему времени стоимость этой суммы не равна одному доллару, она 
меньше. Насколько меньше, — это зависит от процентной ставки, используемой для уменьшения или 
дисконтирования Êзавтрашней стоимостиË (tomorrow's value) до ее стоимости, приведенной к 
настоящему времени.

Если предположить, что будущая стоимость, процентная ставка и число периодов известны, то 
приведенную к настоящему моменту стоимость можно рассчитать следующим образом:

 
.

1 ni
FVPV




Подобно формуле для сложнопроцентированной стоимости, эта формула не слишком удобна 
для применения. Для упрощения расчетов существуют стандартные таблицы для определенных 
типичных значении процентных станок и различных периодов. Эти таблицы содержат приведенные 
стоимости для суммы в один доллар, соответствующие n периодам и процентным ставкам.

3.7.5. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТА

Аннуитет - это серия периодических выплат в течение некоторого времени. Если выплаты 
производятся в конце каждого периода, то он известен как обычный аннуитет. Аннуитеты с выплатами, 
производимыми в начале каждого периода, - это причитающиеся аннуитеты, или аннуитеты авансом.

Один из способов определения приведенной или будущей стоимости аннуитета - это расчет 
соответствующих стоимостей для каждой выплаты и их суммирование за весь срок. Если аннуитет 
состоит из равных по величине выплат, производимых через равные промежутки времени, то расчеты 
значительно упрощаются.

Сумма, которую инвестор согласился бы вложить в аннуитет (или за которую он согласился бы 
сдать имущество в аренду), рассчитывается следующим образом:

ni
R

i
R

i
RPV

)1()1()1( 21 






 

или

,
)1(

1
i
R

ii
RPV n 


где PV - приведенная стоимость аннуитета (или арендных платежей);
R - равные по величине выплаты аннуитета;
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i - процентная ставка (или ставка отдачи, которую хотел бы получить инвестор).
Заметим, что эта формула на самом деле состоит из двух частей, каждая из которой 

представляет собой приведенную стоимость. Первая часть

i
RPV 

выражает величину пожизненного аннуитета, т. е. такого, выплаты которого производятся в 
течение неограниченного времени.

Если речь идет об аннуитете на определенный период времени, нужно вычесть приведенную 
стоимость ежегодных выплат для годов, следующих после истечения этого периода. Это делается с 
помощью следующей формулы:

.
)1(

1
i
R

i
PV n 



Легко видеть, что первая формула представляет собой разность между второй и третьей. Иными 
словами, если вычесть стоимость, приведенную к концу периодов, из стоимости, приведенной к 
сегодняшнему дню, результатом будет приведенная (к текущему моменту) стоимость аннуитета.

Расчеты можно упростить, если пользоваться стандартной таблицей. Она содержит 
приведенные стоимости обычных аннуитетов в размере один доллар за период для данного числа 
периодов и данной процентной ставки.

3.7.6. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА И СТАВКА . ДИСКОНТИРОВАНИЯ С 
ПОПРАВКОЙ НА РИСК

Инвестиционный риск интуитивно воспринимается как нечто, связанное с разнообразием 
возможных исходов, которые порождаются данной инвестицией. Чем больше разнообразие, тем больше 
риск.

Статистик определил бы Êожидаемую отдачуË как среднюю из множества потенциальных 
значений отдачи, взвешенных по их вероятностям. Простой пример: если возможны три значения 
отдачи — 8%, 12 и 18%, несли их вероятности равны соответственно 40%, 30 и 30%, то ожидаемая 
отдача от инвестиции равна:

0,40 Ð 8% + 0,30 Ð 12% + 0,30 Ð 18% = 12,2%.
Риск характеризует разброс возможных значений отдачи в окрестности ее ожидаемого 

(среднего) значения.
Один из способов измерения этого разброса, заимствованный у математической статистики, 

заключается в расчете так называемой дисперсии: средней из множества отклонений каждого 
потенциального значения отдачи от ее ожидаемого уровня (взятых в квадрате, чтобы элиминировать 
знак отклонения), взвешенных по вероятности соответствующего потенциального значения. Достаточно 
иметь в виду, что риск корреспондирует с дисперсией возможных исходов или с их так называемым 
стандартным отклонением (дисперсия есть квадрат стандартного отклонения) и что расчет дисперсии -
элементарная процедура в статистике. Все это пригодно для анализа массовых процессов, но при 
принятии отдельных решений на практике этим не пользуются.

Зная, что такое риск (по крайней мере, в общих чертах), рассмотрим теперь, как можно оценить 
степень риска, связанного с конкретной инвестиционной возможностью. В некоторых ситуациях это 
можно сделать вполне объективными методами, исходя из исторических фактов и научных данных. 
Например, если компания, ведущая разработку месторождений нефти или газа, нашла новое 
месторождение и определила его общие контуры, вероятность того, что добыча окажется коммерчески 
эффективной, может быть оценена с необходимой точностью.

Гораздо чаше бизнес отваживается на такие инвестиции, оценить риск которых можно только с 
изрядной долей субъективности. Когда компания решает, вкладывать ли ей деньги в новый продукт или 
нет, она зачастую не может опереться на достаточно обширный опыт или у нее нет достаточной 
информации, чтобы объективно оценить инвестиционный риск. В такой ситуации оценка риска зависит 
от ощущений и мнений менеджеров, участвующих в принятии решения, от их знания экономики отрасли 
и от понимания, что судьба инвестиций изобилует самыми неожиданными поворотами.

Получив сведения об уровне риска, присущем конкретной инвестиции, можно сделать 
завершающий шаг: включить эту информацию в расчеты экономической целесообразности 
инвестиционного проекта, о котором идет речь. Существует два подхода к решению этой проблемы: 
через спецификацию денежных потоков и через выбор ставки дисконтирования.
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Первый подход основывается на понятии так называемых безрисковых эквивалентов. Таким 
эквивалентом является сумма денег, получение которой гарантировано на 100% и которая субъективно 
оценивается как равнозначная по приведенной стоимости с денежным потоком, обремененным 
соответствующим риском. Если вы считаете, что получить 10 дол. наличными или лотерейный билет с 
одинаковыми шансами выиграть 20 дол. либо остаться ни с чем - равноценные альтернативы, в таком 
случае 10 дол. и являются безрисковым эквивалентом лотерейного билета - по вашим меркам.

Безрисковые эквиваленты редко применяются в практике промышленных компаний из-за 
отсутствия надежных способов их объективной оценки. Когда речь идет об инвестиционных решениях, 
принимаемых в чисто индивидуальном порядке, безрисковый эквивалент можно оценить, основываясь 
на субъективных ощущениях и предположениях. Но когда инвестицию анализирует менеджер компании, 
то он выступает здесь в роли представителя своей организации в целом. Как же он может выбрать 
приемлемый эквивалент рисковой инвестиции? Таким образом, указанный ¥лобовой¦ способ 
экономической оценки риска почти никогда не поднимается над миром сугубо индивидуальных 
ощущений, склонностей и спонтанных решений.

Другой, более распространенный способ учета риска заключается в соответствующей 
модификации ставки дисконтирования. Вместо замещения рисковых денежных потоков их безрисковыми 
эквивалентами аналитик дисконтирует стоимость денежных потоков с помощью ставки 
дисконтирования, включающую премию. Размер этой премии, естественно, тем больше, чем выше 
предполагаемый риск, связанный с инвестицией. Заметим, что ставка дисконтирования с поправкой на 
риск снижает привлекательность инвестиции.

Метод ¥поправки на риск¦ ставки дисконтирования имеет существенные практические 
преимущества по сравнению с методом безрискового эквивалента по двум основным причинам. 
Большинство экономистов компаний имеют, по меньшей мере, грубое представление о том, как риск 
инвестиции отражается на отдаче, закладываемой в расчеты. Например, по прошлому опыту им 
известно, что уже довольно долго обыкновенные акции компании приносят годовой доход в среднем на 
7,2 процентных пункта выше, чем государственные облигации. Если отдача государственных облигаций 
составляет сегодня 8%, то правомерно рассчитывать, что инвестиция, риск которой оценивается 
примерно на уровне обыкновенной акции, принесет доход около 15,2%. Последняя величина может 
быть принята в качестве индивидуальной (для данной компании) ставки дисконтирования с поправкой 
на риск.

3.7.7. ПОДХОД С ПОЗИЦИЙ ÂСОЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИÃ

Традиционные бухгалтерские показатели, применяемые для того, чтобы определить, насколько 
хорошо работает компания (прибыль на инвестиции или на одну акцию), конечно, дают определенное 
представление о результатах работы компании. Однако они могут вводить в заблуждение, поскольку не 
измеряют увеличение или уменьшение стоимости капитала, принадлежащего акционерам, или, проще, 
Êакционерной стоимостиË.

Это происходит потому, что прибыль не отражает изменение риска, инфляции и затрат на 
дополнительный капитал, который вкладывается для финансирования развития компании.

Общепризнанной фундаментальной целью производственной корпорации является повышение 
стоимости инвестиций ее акционеров. Отсюда следует и название излагаемого подхода Êсоздание 
акционерной стоимостиË (creating shareholder value).

В отличие от чисто бухгалтерского анализа в этом случае используется экономический (или 
ÊобщеэкономическийË) подход к определению акционерной стоимости.

С общеэкономических позиций стоимость организации (компании, корпорации, иной единицы 
бизнеса) представляет собой сумму стоимостей заемных и собственных средств. Стоимость 
организации (бизнеса) называется Êкорпоративной стоимостьюË (corporate value).

ÊДолговаяË часть корпоративной стоимости включает в себя рыночную (экономическую) 
стоимость долговых обязательств, а также рыночную стоимость других претензий, например, 
привилегированных акций. Разница между корпоративной стоимостью и стоимостью дол га 
представляет собой стоимость Êсобственного капиталаË (equity) — она и называется акционерной 
стоимостью.

Чтобы определить акционерную стоимость, сначала нужно определить стоимость всей фирмы, 
т.е. корпоративную стоимость. Последняя, в свою очередь, складывается:

- из приведенной стоимости денежного потока от основной (производственной) деятельности 
в прогнозном периоде;
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- остаточной стоимости, которая рассчитывается как приведенная стоимость денежного 
потока для периода за пределами прогнозного (обычно применяется методология 
пожизненной ренты);

- для более точной оценки следует включить также третью составляющую — текущую 
стоимость легко реализуемых ценных бумаг и других инвестиций, которые не важны для 
основной деятельности и не включаются в ее учет.

После того как для каждого года прогнозного периода определен денежный поток от основной 
деятельности, эти потоки дисконтируются к настоящему моменту. Ставка дисконтирования равна 
издержкам применения капитала (cost of capital) или средневзвешенной величине из издержек 
применения заемных средств (cost of debt) и издержек акционерного капитала (cost of equity).

Ставка издержек применения капитала охватывает доходы, на которые претендуют как 
кредиторы (заимодавцы), так и акционеры, потому что денежный поток дисконтируется до выплат этих 
доходов.

Сравнительные веса, приписываемые долгу и акциям, не основываются на тех денежных 
средствах, которые получила фирма в прошлом, и не представляют сравнительные пропорции 
денежных средств, которые фирма планирует получить в текущем году. Соответствующие веса должны 
основываться на соотношении долга и акций, намеченного фирмой на долгосрочный плановый период 
(так называемый метод Модильяни - Миллера).

Должны ли при расчете весов для намечаемой структуры капитала (для оценки его 
составляющих) использоваться балансовые (бухгалтерские) или рыночные (реальные) стоимости? В 
современной литературе повсеместно принято соглашение о приоритете концепции рыночных 
(реальных) стоимостей, несмотря на их изменчивость. Балансовая (бухгалтерская) стоимость отражает 
прошлую стоимость, которая обычно не имеет отношения к реальной стоимости и, соответственно, к 
текущим инвестиционным решениям.

При финансировании за счет долга фирма обязуется выплачивать конкретную ставку процента 
за использование капитала. В противоположность этому ставку издержек применения акционерного 
капитала оценить гораздо труднее - для этого необходимо иметь достоверные статистические данные, 
но и при их наличии требуется профессионализм, граничащий с искусством.

Общий порядок расчета ставки издержек применения акционерного капитала (СИПАК) сводится 
к следующему:

СИ ПАК = Безрисковая ставка + Премия за акционерный риск
Для оценки безрисковой ставки (а также и для оценки издержек применения заемных средств) 

временной горизонт должен согласовываться с долговременным горизонтом прогнозирования 
денежного потока. Использование ставок по долгосрочным казначейским обязательствам соответствует 
этой цели. Эти ставки включают также премию за ожидаемую инфляцию.

Вторая компонента СИПАК - это премия за акционерный риск, т. е. премия или дополнительная 
компенсация, на которую инвесторы рассчитывают за то, что они держат акции, а не казначейские 
облигации. На общую премию за рыночный риск для акционерного капитала (ОПРАК), которая 
рассчитывается специализированными фирмами (такими, как Goldman Sax, Kidder Peabody, Merrill 
Lynch), накладывается систематический риск отдельной ценной бумаги, измеримый коэффициентом 
ÊбетаË.

Таким образом:
Премия за акционерный риск = Бета Ð (ОПРАК - Безрисковая ставка)
Последний фактор, необходимый для оценки ставки издержек применения акционерного 

капитала, - это коэффициент ÊбетаË. Отдельные акции могут быть более или менее рисковыми в 
сравнении с рынком в целом. Рисковость акций, измеряемая коэффициентом ÊбетаË, это
неустойчивость дохода от них в соотношении с рыночным портфелем. Ставка дохода на рыночный 
портфель от дивидендов и прироста стоимости капитала будет, по определению, колебаться так же, как 
общерыночная, и поэтому ÊбетаË рынка равна единице. Акции с ÊбетамиË больше единицы - более 
неустойчивы и поэтому будут связаны с большей премией за риск в сравнении с общерыночной. 
Например, если акции растут или падают на 1,5%, когда рынок двигается вверх или вниз на 1%, эти 
акции будут иметь ÊбетуË, равную 1,5.

ÊБетыË для акций рассчитываются на основе линейной регрессии между прошлыми доходами 
для этих акций и прошлыми доходами на рыночный индекс, например, агентства Standard & Poor. 
Результатом расчетов является прошлая ÊбетаË. Тем самым дается мера рисковости этих акций в 
прошлом. Инвесторов, естественно, заботит будущий, а не прошлый риск. Эконометрические 
исследования показывают, что фундаментальные характеристики, такие, как отрасль, в которой 
действует компания, наряду с характеристиками баланса (например, финансовым ÊрычагомË) и 
поведением прибылей (например, изменчивостью прибылей) создают основу для оценки 
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незащищенности компании относительно ситуации на рынке или в экономике в целом. Эта 
многофакторная модель, таким образом, дает средство оценки будущих коэффициентов ¥бета¦.

3.7.8. КАКОВ ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОИМОСТЕЙ, РАССЧИТЫВАЕМЫХ С УЧЕТОМ 
ДИСКОНТИРОВАНИЯ

Не существует какой-либо единой методологии, пригодной для проведения любой оценки. В 
разных судах, в зависимости от поставленных целей, применяются различные законодательные и 
регулирующие акты и стандарты, выработанные на основе прецедентов. Кроме того, существует 
множество практических причин делового порядка, по которым критерии оценки меняются в 
зависимости от ситуации.

Дела, связанные с вопросами оценки бизнеса, получили в практике судов большое 
распространение. Большинство судебных исков вызвано тем, что кто-то не смог использовать 
методологию оценки, соответствующую особым правовым или экономическим условиям ее проведения. 
Многие различия в подходах и методах оценки связаны с тем, что в них делается разный акцент на 
использование прогнозируемых на будущее финансовых показателей, с одной стороны, текущих или 
ретроспективных показателей - с другой.

Каким бы теоретически правильным ни был применяемый вариант метода определения 
стоимости по дисконтированным будущим доходам, обоснованность полученного с его помощью 
результата определяется тем, насколько точны прогнозные опенки прибыли, поступлений денежных 
средств и других показателей на несколько последующих лет. Как правило, при определении стоимости 
отдельной компании суды используют подобные опенки с большой неохотой или же они вообще 
отказываются от них. Поэтому при возможном судебном разбирательстве оценщик должен применять 
такие подходы, в основу которых положена ретроспективная или текущая инфляция.

В то же время в сравнении с оценкой, проводимой в более жестких правовых рамках (как, 
например, в случае судебного разбирательства или в целях налогообложения), опенка бизнеса, 
связанная с передачей прав собственности, в большей мере зависит от прогнозов на будущее. 
Покупатели, как правило, интересуются не формальными показателями бизнеса, а его инвестиционной 
стоимостью (investment value), которая рассчитывается (например, для акционерного капитала) путем 
дисконтирования ожидаемого потока дивидендов по ставке дисконтирования, соответствующей 
индивидуальному инвестору, т.е. в соответствии с его субъективными предпочтениями. На этой основе 
определяются внутренняя и фундаментальная стоимости.

В той мере, в какой прогнозируемые доходы и ставка дисконтирования отражают специфические 
условия и индивидуальные оценки конкретными инвесторами, расчетная стоимость соответствует 
определению инвестиционном стоимости. В той мере, в какой прогнозируемая прибыль и ставка 
дисконтирования отражают общность в определении стоимости разными участниками экономической 
деятельности, в такой же мере определенная подобным образом стоимость может считаться 
справедливой (рыночной) стоимостью - fair (market) value.

ÊНе считайте будущие доходы до тех пор, пока они не продисконтированы!Ë Вопрос состоит в 
следующем: по какой ставке следует дисконтировать будущие доходы. По этому вопросу написана 
масса книг, однако на него до сих пор сложно дать однозначны и всеобъемлющий ответ п. тем более, 
ввести юридическую норму.

В действительности анализ дисконтированных будущих денежных потоков иди прибылей - это 
очень дорогостоящая и очень сложная работа. При столь высоких затратах, которые идут на инвестиции 
при купле-продаже предприятий (или при реализации типичного Êинвестиционного проектаË), трудно 
найти более оправданные затраты, чем те, которые позволяют получить верную оценку бизнеса 
(предприятия или проекта).

По интересующему нас сюжету в Международных стандартах оценки содержатся следующие 
определения: ÊВсе методы, способы и процедуры измерения Рыночной стоимости, если они 
применимы и используются уместно и корректно приводят к общему выражению Рыночной стоимости, 
когда они основываются на критериях, имеющих рыночное происхождение. Метод сравнения продаж 
или другие методы рыночных сравнений должны исходить из исследований рынка. Затраты на 
строительство и сумма износа должны определяться на основе анализа расчетов затрат по рыночным 
данным по затратам и накопленного износа. Метод Капитализации доходов или метод 
Дисконтированного денежного потока должны быть основаны на денежных потоках, определяемых 
рынком, и ставках доходности, основанных на данных рынка. Хотя доступность информации, а также 
ситуация на рынке и вокруг самого актива определят, какой из методов оценки наиболее приемлем и 
адекватен, использование любой из вышеуказанных процедур должно приводить к установлению 
Рыночной стоимости, если каждый из методов основывается на рыночных данныхË (Стандарт 1, п. 
1.5).
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Частина IV. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. ОЦЕНКА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ6

4.1.1. Оценка прав на изобретения и полезные модели

4.1.1.1. Оценка на базе затратного подхода

В рамках затратного подхода, в качестве примера, используем метод исходных затрат. По этому 
методу стоимость прав на изобретение или полезную модель, созданные на собственном предприятии, 
может быть определена по формуле:
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где: k1 – коэффициент морального старения, определяемый на дату оценки:
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где: tp – реальный юридический срок действия охранного документа на дату оценки;
tn – номинальный (полный) срок действия охранного документа;
3t – затраты годовые суммарные в t-м периоде, грн.
k2t– коэффициент индексации, учитывающий изменения индекса цен в t-м периоде в 

соответствующих отраслях промышленности (определяется по банковской или учетной 
ставке или по отраслевым индексам цен, или по коэффициентам индексации пенсий);
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где: i – банковский процент за использование капитала в t-м периоде, %.
Деление (а не уменьшение как обычно) на коэффициент дисконта в основной формуле 

символизирует тот факт, что если бы деньги не были вложены в данный ОИС, а работали на рынке 
капитала (положены на депозит), то они принесли бы прибыль, пропорционально банковскому 
проценту за использование капитала. При этом отсчет периодов производится от даты оценки в 
прошлые периоды, т.е. чем раньше были эти траты, тем больше денег на момент оценки мог бы 
принести депозит.

При определении затрат выявляются все фактические затраты, связанные с созданием, 
правовой охраной и введением ОИС в действие:

3t=3pt+3ot, 
где: 3pt – затраты на разработку ОИС, грн.;

3ot – затраты на правовую охрану ОИС, грн.
В свою очередь:

3pt=3нир+3ктд, 

где: 3нир –затраты на проведение НИР, грн.;
3ктд – затраты на разработку конструкторско-технической, технологической и/или 

проектной документации, связанные с созданием ОИС, грн.
3нир=3п+3ти+3э+3и+3о+3др, 

где: 3п – затраты на поисковые работы, грн.;
3ти – затраты на проведение теоретических исследований, грн;
3э – затраты на проведение экспериментов, грн;

6 Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие. – К.: Ин-т интеллект. собств. и права, 2005. – 192 с.
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3и – затраты на проведение испытаний, грн;
3о – затраты на составление, рассмотрение и утверждение отчетов, грн.;
3др – другие затраты.

3ктд=3эп+3тп+3рп+3р+3и+3ан+3д, 

где: 3эп – затраты на выполнение эскизного проекта, грн.;
3тп – затраты на выполнение технического проекта, грн.;
3рп – затраты на выполнение рабочего проекта, грн.;
3р – затраты на выполнение расчетов, грн.;
3и – затраты на проведение испытаний, грн.;
3ан – затраты на проведение авторского надзора, грн.;
3д – затраты на дизайн, грн.

Чем полнее будут учтены затраты, тем обоснованнее будет результат оценки. По сути дела по 
этому методу рассчитывается максимальная стоимость прав, т.к. вся прибыль приписывается ОИС, т.е. 
при торге она может быть использована в качестве "оценки сверху". Точность метода может быть 
повышена за счет приведения стоимости денег, затраченных в прошлых периодах, к настоящей их 
стоимости.

4.1.1.2. Сравнительный подход

Для определения стоимости ОИС по рыночному подходу осуществляют сбор, анализ и 
систематизацию данных о коммерческих условиях заключенных лицензионных и иных договоров на 
передачу прав на ОИС и их цену на международном и внутреннем рынках по отраслевому принципу и 
на этой основе создают базы данных.

Определение рыночной стоимости прав на ОИС на основе имеющихся аналогов возможно лишь 
при правильном сопоставлении целей, параметров, объемов и условий предоставления прав, а также 
характеристик оцениваемых прав на ОИС и аналога.

Определение продажной цены продукции с ОИС на основе сравнения продаж осуществляется с 
помощью составления прайс-листов сравниваемых объектов, сопоставления коммерческих условий 
продаж и технического уровня оцениваемого объекта с имеющимися аналогами.

Имеющиеся в базах данных сравнительные данные, в том числе сроки договоров, ставки 
роялти, продажные цены и др., используются в последующем для уточнения расчетных параметров, 
получаемых при оценке прав на ОИС на основе доходного подхода.

4.1.1.3. Доходный подход

В рамках доходного подхода оценку стоимости прав на изобретение и полезную модель чаще 
всего производят по методу избыточной прибыли.

Под "избыточной прибылью" понимают разность между прибылью, полученной при 
использовании изобретения или полезной модели, и той прибылью, которую производитель получает от 
реализации продукции без использования изобретения или полезной модели. Это ежегодное 
преимущество в прибыли дисконтируют с учетом предполагаемого периода его получения.

Стоимость прав на изобретение или полезную модель по этому методу можно определить по 
формуле:
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где: Рt – чистая избыточная прибыль, получаемая за счет использования изобретения или 
полезной модели в периоде t, грн.;

it – ставка дисконта, %;
n – число периодов t, в которых предполагается получение избыточной прибыли.

ttot VPP  ,

где: Рto – чистая избыточная прибыль, получаемая от использования изобретения или полезной 
модели в периоде t, отнесенная к единице продукции, грн.;

Vt – число единиц продукции, производимых в периоде t.
Под термином "чистая" подразумевается прибыль без налога.
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В соответствии с Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий" налог на 
прибыль составляет 25%.

4.1.2. Оценка прав на промышленный образец

Стоимость прав на промышленный образец может быть определена по формуле:
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где Рt – чистая прибыль, получаемая в период t от того объекта техники, в котором 
использован промышленный образец, грн.;

n – число периодов t, в которых предполагается получение прибыли от объекта техники;

it – ставка дисконта в периоде t, %;
Pt рассчитывают по формуле:

ttot VPP  , 

где Рto – чистая прибыль, получаемая с единичного объекта техники в периоде t, грн.;

Vt – число единиц объекта техники, производимых в периоде t, шт.;

k – доля прибыли от объекта техники, в котором использован промышленный образец.
k = k1�k2�k3, 

где k1 – коэффициент оригинальности промышленного образца;

k2 – коэффициент сложности решений дизайнерской задачи;

k3 – коэффициент объема выпуска.
Выбор численного значения коэффициентов производится по табл. 12-14.

Таблица 1

Коэффициент оригинальности промышленного образца (k1)

№ п/п Оригинальность Значение
коэффициента k1

1 Применение известных художественно-конструкторских средств, когда в 
перечне существенных признаков промышленного образца используется 
только термин "применение" 0,25

2 Использование новой совокупности художественно-конструкторских 
средств, позволяющей отличить промышленный образец от наиболее 
близкого аналога 0,3

3 Промышленный образец имеет прототип, совпадающий с данным 
промышленным образцом по большему числу существенных признаков 0,4

4 Промышленный образец имеет прототип, совпадающий с 
промышленным образцом по половине существенных признаков 0,5

5 Промышленный образец имеет прототип, совпадающий с 
промышленным образцом по меньшему числу существенных признаков 0,6

6 Промышленный образец не имеет прототипа 0,8

Таблица 2

Коэффициент сложности дизайнерской задачи (k2)

№
п/п Сложность решенной дизайнерской задачи

Значение
коэффициент

а
k2

1 Внешний вид одной простой детали 0,2
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2 Внешний вид сложной или сборной детали неосновного узла
0,3

3 Внешний вид одного основного узла или нескольких 
неосновных 0,4

4 Внешний вид нескольких основных узлов 0,5

Продолжение таблицы 2
№ 
п/п

Сложность решенной дизайнерской 
задачи

Значение 
коэффициента

k2
5 Внешний вид простой машины, прибора, 

станка, аппарата, сооружения 0,7
6 Внешний вид сложной машины, станка, 

прибора, аппарата, сооружения 0,9
7 Внешний вид поточных линий 1,1
8 Внешний вид принципиально новых 

объектов техники 1,25

Таблица 3

Коэффициент объема выпуска (k3)

№ 
п/п Объем выпуска продукции

Значение 
коэффициента

k3
1 Опытный образец 0,2
2 Установочная партия 0,3
3 Мелкая серия 0,4
4 Средняя серия 0,6
5 Крупная серия 0,8
6 Массовое производство 1,0

4.1.3. Оценка прав на торговую марку

Значимость, а следовательно и стоимость прав на торговую марку, в гораздо большей степени 
зависит от репутации владеющего им предприятия, длительности его пребывания на рынке и качества 
обозначаемого этой маркой товара или услуги, чем прав на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец.

Стоимость прав на торговую марку можно рассчитать по эмпирическому уравнению:
KCPV  ,

где С – себестоимость: разработки знака для товаров и услуг, получения правовой охраны и 
затрат на рекламу и использование, грн.;

К – коэффициент.

К = К1 � К2 � К3 � К4, 

где К1 – коэффициент, учитывающий срок использования торговой марки (с момента начала 
широкомасштабной рекламы с использованием знака);

К2 – коэффициент, учитывающий длительность функционирования фирмы (предприятия) 
на рынке.

Годы 1 2 3 ... 10 и более
К1, К2 1,0 1,2 1,3 ... 2,0

К3 – масштабность использования знака для товаров и услуг в зависимости от величины 
товарооборота:

Величина 
товарооборота в 
месяц, тыс. $ 
US

до 10 10-50 50-
100

100-
500

500-
1000

Более 
1000
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К3 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

К4 = 1,4 – константа, которая учитывает другие неучтенные К1, К2 и К3 параметры.

4.2. ОЦІНКА ПРОМИСЛОВОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Г.О. АНДРОЩУК, головний консультант секретаріату 

Комітету з питань науки та народної освіти  
Верховної Ради України

Огляд існуючих методик визначення економічної ефективності
використання нової техніки

В умовах розвитку приватизаційних процесів гостро постало питання визначення вартості об'єктів 
інтелектуальної та промислової власності як нематеріального майна.

Найбільш відомою і поширеною методикою, яка сприяє його розв'язанню, є Методика визначення 
економічної ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій, затверджена постановою ДКНТ СРСР, Держплану СРСР. АН СРСР, 
Держкомвинаходів СРСР від 14 лютого 1977 р. № 48/16/13/3. Ця Методика побудована на засадах 
порівняння економічної ефективності виробництва до і після .впровадження новації. Розрахунки 
здійснюються за всіма факторами, що визначають результати впровадження новації, у тому числі 
впливом на навколишнє середовище. Економічний ефект обчислюється відповідно до річного обсягу 
виробництва нових засобів праці або випуску продукції за новими технологіями чи із застосуванням 
нових способів організації виробництва та праці.

На стадії планування дана Методика передбачає врахування економічної ефективності 
впровадження нової техніки в нормах, нормативах, планових та звітних показниках: на стадії 
впровадження дає змогу розраховувати приріст прибутку, зниження собівартості, приріст продуктивності 
праці, отриманий за рахунок використання нової техніки. Якість готової техніки відображається в 
надбавках до ціни.

Позитивним є врахування фактора часу: три значних термінах впровадження нової техніки вона 
може виявитися неефективною.

У 1992 р. Держпатентом України розроблено Тимчасову методику (основні положення) 
визначення доходу від використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій (автори І.І. Дахно, В. О. 
Жаров). Ця Тимчасова методика теж ґрунтується на принципі визначення приросту прибутку від 
використання винаходу.

Тимчасова методика є обов'язковою для суб'єктів усіх форм власності, вона встановлює єдині 
методичні принципи визначення доходу від використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій. 
Зазначена Тимчасова методика має багато переваг у порівнянні з попередньою. Так, враховано: 
випадок, коли винахід впливає на зниження собівартості продукції при незмінності решти параметрів: 
зміну обсягів виробництва; параметри реалізації продукції. Вплив винаходу на якість продукції 
визначається за таблицею коефіцієнтів. Це зручно, але встановлення будь-якого параметра на підставі 
формальних таблиць коефіцієнтів не може забезпечити об'єктивної оцінки.

Розглянуто випадок, коли при виготовленні продукції використано декілька винаходів і при цьому 
їх ознаки частково або повністю співпадають. Наводяться аналіз та розрахунок усіх затрат, віднесених 
на собівартість продукції (робіт, послуг).

До недоліків Тимчасової методики слід віднести неврахування деяких об'єктів промислової 
власності - корисних моделей, промислових зразків тощо. На підставі цієї методики неможливо 
врахувати використання таких об'єктів інтелектуальної власності, як статті, програми, інші публікації.

Перехід на госпрозрахунок в СРСР зумовив необхідність обчислення ціни науково-технічної 
продукції у разі її передачі та реалізації. У зв'язку з цим було розроблено і рекомендовано до 
використання Методичні рекомендації по ціноутворенню на науково-технічну продукцію, що передається 
(М., 1989). Згідно з цими Методичними рекомендаціями при розрахунку ціни слід виходити із собівартості 
розробки, часу з моменту її створення, затрат, планового прибутку. Ціна науково-технічної продукції 
(НТП) розраховується за формулою

,QPSC
NT
1Ц  

де Ц - ціна НТП; С - собівартість; N -кількість реалізованих комплектів НТП; Т -час з моменту 
створення НТП; S - витрати на виготовлення копій дослідних зразків; Q — витрати на реалізацію НТП; Р 
- прибуток від реалізації НТП:
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Прибуток від реалізації НТП визначається таким чином:

,PQ)(S
V

PP дод
min 

де Pmin - нормований прибуток або мінімально потрібний прибуток, який розраховують на підставі 
суми всіх платежів та інших мінімальних видатків або формування фондів організації; V — обсяг 
власних робіт за планом поточного року; Рдод - додатковий прибуток.

Додатковий прибуток є частиною прибутку покупця, який застосував у виробництві або іншій 
діяльності дану. НТП. Він обчислюється за формулою

РзамРдот 
де Рзам - прибуток замовника; ά - коефіцієнт, зазначений в угоді між продавцем і покупцем НТП, 

тобто частка в прибутку покупця, отриманому внаслідок реалізації продукції.
Зараз такий підхід до розрахунку ціни НТП га прибутку може бути прийнятний у деяких випадках.
Кафедрою економіки Центрального інституту патентознавства підготовлено і видано в 1993 р. 

Рекомендації по визначенню вартості об'єктів промислової власності (автори В.Г. Бромберг, В.Ю. Хін, М. 
В. Линник), де визначення вартості об'єктів промислової власності ґрунтується на підставі загально-
прийнятих в колишньому СРСР коефіцієнтів ля визначення цінності винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій, що не забезпечують економічного ефекту. Ці коефіцієнти використовувалися і для 
визначення значущості винаходів та промислових зразків при продажу ліцензій:

К1 - коефіцієнт досягнутого результату;
К3 - коефіцієнт складності рішень технічного завдання;
К4 - коефіцієнт новизни.
Значення коефіцієнта K1 становить від 0,2
до 1, Кз -від 0,2 до 1,25, К4 -від 0,25 до 0,8. Прибуток від використання винаходу Пв пропонується 

обчислювати за формулою
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де П - увесь прибуток; як вихідну величину беруть суму прибутку, що утворюється на 
підприємстві від реалізації продукту, способу, що включають винахід.

Якщо у виробі, продукті чи способі використано декілька винаходів, то частка кожного 
конкретного винаходу визначається як відношення добутку коефіцієнтів конкретного винаходу до суми 
добутків коефіцієнтів усіх винаходів, що становлять такий продукт чи спосіб або входять до нього.
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де і - винахід, щодо якого розраховується прибуток (1 < і < n); n - кількість винаходів.
∆К Ð 100 % - частка і-го винаходу в загальній сумі прибутку.
Величину прибутку, отриманого від застосування і-го винаходу, обчислюють як

,ΔKПΔП iВi 
Слід відзначити, що запропонований спосіб визначення прибутку, частки прибутку чи частки 

певного винаходу в загальному продукті не дає змоги об'єктивно відобразити вагомість винаходу або 
іншого об'єкта промислової власності в продукті чи способі і результати розрахунку можна легко 
заперечити.

На аналогічних засадах рекомендовано здійснювати розрахунки щодо промислових зразків та 
товарних знаків.

У Рекомендаціях наводиться вартісна оцінка витрат на створення, забезпечення охорони і 
використання об'єктів промислової власності Цо. Розраховувати витрати пропонується за формулою
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де Цt - вартісна оцінка витрат на створення, забезпечення охорони і використання об'єкта 
промислової власності в t-му році розрахункового періоду; tH.— початковий рік розрахункового періоду; tk

- кінцевий рік розрахункового періоду; Кс - коефіцієнт морального старіння, який визначається за 
формулою
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Тн - номінальний строк дії охоронного документа, Тф - фактичний строк дії охоронного документа 
в розрахунковому році; Кб - коефіцієнт техніко-економічної значущості об'єкта промислової власності. 
Його значення:

1,3 - винахід, що не має прототипу;
1,2 - основний винахід;
1,1 - допоміжний винахід;
1,05 - варіант винаходу стосовно основного;
1,0 - варіант винаходу стосовно допоміжного;
δt - коефіцієнт приведення різночасних вартісних оцінок, що визначається за формулою

  ,E1δ tt
Ht

p
де Ен - норматив приведення різночасних оцінок (Ен = 0,1); tp - розрахунковий рік; t - рік, в якому 

вартісна оцінка приводиться до рівня розрахункового року.
У Рекомендаціях наведено таблицю коефіцієнтів приведення різночасних вартісних оцінок за 

роками. Значення коефіцієнта від 1 в початковий період до 6,7274 в 20-му році розрахунку. Подано 
розрахунок економії за окремими статтями витрат, а саме: розрахунки сировини, матеріалів, палива, 
енергії, напівфабрикатів, заміни винаходів виробництва, скорочення витрат електроенергії.

До недоліків розрахунку витрат на підставі вищезазначеної формули слід віднести наявність 
трьох параметрів, які містять суб'єктивну оцінку: коефіцієнта техніко-економічної значущості об'єкта 
промислової власності Кб; нормативу приведення різночасних оцінок Ен і залежного від нього 
коефіцієнта приведення різночасних вартісних оцінок 6t.

Оскільки в Рекомендаціях не наведено формули розрахунку Ен, то важко встановлювати 
залежність цього нормативу від інших економічних факторів.

В умовах ринкової економіки наводити такі коефіцієнти і нормативи не прийнято. У світовій 
практиці, як правило, застосовується дисконтний множник, віднесений до ступеня величини майбутніх 
прибутків.

Мали місце спроби розробити й вітчизняну методику визначення величини інтелектуального 
потенціалу, про що свідчить публікація в журналі ÊИнформация и рынокË № 4 за 1992 р. Автор розробки 
В. Г. Зінов запропонував ціну НТП Ц визначити так:

М)RЗ,(НСЦ р 

де С - собівартість; Нр - норматив рентабельності, %; М - зміна нормативу рентабельності, %; 3 -
зарплата виконавців; R - загальний коефіцієнт коригування.

Відомо, що норматив рентабельності характерний для соціалістичного типу економіки і 
визначається як відношення суми чистого доходу суспільства до сумарної вартості основних фондів та 
матеріальних оборотних засобів. Рентабельність встановлювалась адміністративне для кожної галузі 
економіки, що в ринкових умовах неможливо, оскільки рівень рентабельності кожного підприємства 
складається індивідуально.

Заслуговують на увагу прийняті у світовій практиці способи розрахунку ціни ліцензій на патенти 
винаходів та інших об'єктів промислової власності. Більшість розрахунків ведеться виходячи з таких 
параметрів, як ціна одиниці продукції, обсяги виробництва, термін дії угоди, процентна ставка 
відрахувань від прибутку покупця (роялті). Враховуються нові комплектуючі, вироби й матеріали, 
ведеться розрахунок прибутку від продажу ліцензій, використання даного винаходу у власному 
виробництві тощо.

Відомо, що ліцензійні платежі бувають паушальні (разові), роялті (поступові) та змішані.
Паушальні платежі застосовуються здебільшого у разі, якщо до покупця (ліцензіата) переходять 

усі права на об'єкт ліцензії, це знижує ризик, не виникає проблеми контролю. Однак визначити розмір 
паушальної плати буває важко. Між продавцем (ліцензіаром) і покупцем (ліцензіатом) існує протиріччя: 
продавець хоче продати дорожче, а покупець намагається купити дешевше. У ньому випадку 
використовують коефіцієнт дисконтування. Плата повинна бути такою, щоб покладена в банк 
забезпечила протягом певного часу прибуток, що дає змогу компенсувати її розмір. Тому застосовують 
коефіцієнт зниження -дисконтування. Розмір ставки дисконту визначається в межах облікової ставки 
банку по вкладах і кредитах.

У світовій практиці переважно здійснюється розрахунок на підставі постійних відрахувань -
роялті. Ціну ліцензій здебільшого прийнято визначати за формулою
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де CR - ціна ліцензії, визначена виходячи з розрахунку роялті; Vі - запланований обсяг продукції в 
і-му році, що підлягає реалізації; Zi - ціна одиниці пропозиції, що реалізується; Ri - ставка роялті в і-му 
році, %.

Т- термін дії ліцензії.
За базу розрахунку можна брати не тільки обсяг товарної продукції, але й інші економічні 

показники, наприклад економічний ефект, прибуток від використання, вартість основної сировини тощо.
Метод дисконтування, тобто приведення вартісних показників різних років до порівнянних 

величин, дає змогу перерахувати поточні платежі у формі роялті в паушальні показники і навпаки. 
Коефіцієнт зниження, або дисконтування, обчислюється методом складних процентів:
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де аі - коефіцієнт дисконтування для суми роялті, що отримана в і-му році; і - число років, 
наступних після розрахункового року, виходячи з того, що розрахунковий рік вважається нульовим; n -
ставка дисконту, %.

Ціна ліцензій при паушальному типі розрахунку з урахуванням дисконтування та виходячи з 
попередньо визначеної ціни роялті обчислюється за формулою
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де Ср - ціна ліцензії при паушальному типі оплати; п - дисконтна ставка, %; і - число років; Т -
термін дії ліцензії.

У попередніх розрахунках ціни ліцензій на НТП виходять з принципу оплати роялті. При цьому 
важливо визначити мінімальний і максимальний розмір платежів.

Під мінімальним розміром роялті розуміють величину, прийняту для продавця-ліцензіара, а під 
максимальним - величину роялті, прийняту для покупця - ліцензіата.

Мінімальний розмір роялті визначають так:
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де Rmin - мінімальний розмір роялті; Т -термін дії ліцензії; і - рік дії ліцензії; 3і - витрати ліцензіара 
в і-му році дії ліцензії; Si - прибуток в і-му році або обсяг продаж ліцензіата; аі - коефіцієнт 
дисконтування; k - коефіцієнт надбавки.

Максимальний розмір роялті Rmax обчислюється із співвідношення
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де Zі - витрати ліцензіата (крім ліцензійних платежів); Кп - розмір початкових капітальних
вкладень.

Слід зауважити, що додатковий прибуток ліцензіата на одиницю продукції при збільшенні обсягу 
продаж або виробництва зменшується. Причому спочатку має місце лінійна залежність (при зміні в 3 - 4 
рази від базового варіанта), а потім нелінійна. Як правило, ліцензійною угодою передбачається так 
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зване ¥справедливе роялті¦ RC, що знаходиться між мінімальним і максимальним розмірами роялті. 
Математично це можна відобразити таким чином:

.RRR maxcmin 
У цьому випадку йде мова про мінімальну і максимальну ціну продажу , або інтервал 

уторговування.
У практичній діяльності через складність і довготривалість таких розрахунків часто застосовують 

емпіричний та експертний методи визначення ціни ліцензії. Цими методами ціна ліцензії визначається в 
межах 10-30% від додаткового прибутку ліцензіара (продавця) залежно від співвідношення факторів, що 
стосуються самої технології. Але ці методи неточні, що призводить до матеріальних втрат тієї чи іншої 
сторони.

У світовій практиці здійснюються розрахунки нематеріальних активів, що враховуються у разі 
оцінки вартості підприємства. При цьому збірний показник вартості майна підприємства включає вартість 
землі, будинків та інших споруд, технічного обладнання (основні фонди), оборотні кошти, розмір 
дебіторської і кредиторської заборгованості, вартість цінних паперів, наприклад акцій, зобов'язань по 
векселях тощо, та вартість репутації (іміджу). Остання категорія викликає особливе зацікавлення, через 
те що поняття іміджу (репутації) близьке до поняття Êнематеріальні активиË, хоча не співпадає з ним. 
Існує декілька методів розрахунку вартості репутації. Так, німецький метод можна виразити такою 
формулою

 ,MD
2
1Wr 

де Wr— вартість репутації; М - вартість майна підприємства, що складається з перелічених вище 
складових; D - дисконтна величина майбутніх прибутків, яка дає змогу визначити сучасну вартість або 
фінансовий еквівалент майбутньої грошової суми, тобто зменшити його на дохід, що наростає за певний 
строк за правилом складних процентів. Дисконтний множник, або коефіцієнт, ап визначається за 
формулою
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де Т - кількість років, протягом яких грошова сума знаходиться в обігу і приносить дохід; п -
норма дохідності, або процентна ставка.

Нормою дохідності, або процентною ставкою чи ставкою дисконту, прийнято вважати величину, 
не нижчу облікової ставки банку по вкладах для продавця і по кредитах банку для покупця.

Швейцарський метод визначення вартості репутації передбачає використання тих же самих 
показників: 
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Згідно з англосаксонським методом визначення вартості репутації застосовується рівняння

 ,MDarW n1r 
де ап - коефіцієнт загального дисконту річної ренти від вартості репутації (ставки) для облікового 

процента r1 пo n років.
Існує дисконтний метод визначення вартості репутації на підставі вищого облікового процента 

(ставки). Основними показниками в цьому випадку є офіційний обліковий процент або облікова ставка 
банку і комерційна облікова ставка або зміна ставки протягом певного часу. За цим методом вартість 
репутації визначається таким чином:
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де г1 - вища облікова ставка.
Застосовується метод щорічного визначення: Wr = nr(D-M), де n - кількість років.
У цьому випадку, як правило, враховують амортизацію або зростання вартості репутації 

протягом часу. У наведеній формулі виходять з того, що вартість репутації фірми з часом зростає.
Метод постійних відраховувань передбачає врахування амортизації репутації і визначення 

іміджу (гудвілу) підприємства Wr за формулою
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де m - кількість років, протягом яких відбувається амортизація репутації.
За методом Грефа визначення вартості репутації підприємства здійснюється таким чином:
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У разі застосування комбінованого методу виходять з процентної ставки амортизації або 
реновації капіталу, прибутку підприємства, періоду амортизації майна (реновації капіталу). 
Взаємозалежність величин за цим методом можна виразити формулою
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R - процентна ставка амортизації (реновації капіталу); Z - річний прибуток; п -кількість років 
амортизації майна (реновації капіталу).

У перелічених вище методах визначення вартості репутації використовується вартість 
підприємства через його майно і здатність цього майна приносити дохід. Кожний з методів в той чи інший 
спосіб визначає можливість підприємства давати прибуток. Комбінований метод найбільш прийнятний в 
умовах України, оскільки передбачає аналіз активів з урахуванням прибутковості підприємства.

У зв'язку з приватизацією в Україні виникла проблема оцінки нематеріальних активів 
підприємств. Спільним наказом Фонду державного майна України та Державного комітету з питань науки 
і технологій від 27 липня 1995 р. № 969/97 затверджено Порядок експертної оцінки нематеріальних 
активів, в якому зазначено види та характеристики нематеріальних активів. Однак у переліку немає 
деяких об'єктів інтелектуальної власності, наприклад топології мікросхем. Крім того, не враховано 
відсутність правової бази для ряду об'єктів інтелектуальної власності, належного нормативного 
забезпечення права власності на програми для ЕОМ, бази даних, науково-технічну інформацію:

У зв'язку з неврегульованістю землеволодіння введено право на користування земельною 
ділянкою, хоча в усьому світі є право власності на землю. В Україні відсутнє правове або хоча б 
нормативне чи інструктивне врегулювання інвентаризації нематеріальних активів, що зумовлює 
розбіжності в їх оцінці. Порядком передбачено визначення вартості нематеріальних активів таким чином:
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де Вн.а - вартість нематеріальних активів, не відображених у балансі; Пп - балансовий прибуток 
об'єкта приватизації після вирахування податку на прибуток за перше півріччя 1995 р. з урахуванням 
помісячної індексації; Ск - ставка капіталізації, що дорівнює 0,12; Вб -вартість цілісного майнового 
комплексу, що визначається за балансом, складеним на дату приватизації.

Перелічені вище недоліки Порядку призвоних ситуацій, оскільки в цьому нормативному 
документі закладено багато суб'єктивних підходів до розв’язання питань оцінки вартості інтелектуальної 
і промислової власності. У Порядку та зазначених вище методах визначення вартості репутації (іміджу) 
застосовується опосередкований спосіб перенесення інтелектуального капіталу як нематеріальних 
активів на майно. Звичайно, таке перенесення інтелекту суспільства чи колективу на балансове майно 
має місце. Однак на практиці все значно складніше. Досить згадати про те, що підприємства 
наукомістких галузей промисловості та академічної науки незважаючи на високий інтелектуальний і 
професійний рівень їх працівників у переважній більшості є банкрутами в Україні. Отже, Порядок 
експертної оцінки нематеріальних активів не може знайти широкого застосування, оскільки похибка в 
розрахунках становить один-два порядки, що недопустимо.

Таким чином, описані вище розрахунки економічної ефективності використання нової техніки чи 
НТП можна поділити на три логічні частини:

 визначення економічної ефективності;
 розрахунок ціни НТП;
 визначення вартості репутації (іміджу) фірми або гудвілу.
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Методи обчислення економічної ефективності базуються на різниці економічних показників до і 
після впровадження об'єкта досліджень. Такий підхід лаг можливість ґрунтовно визначити економічні 
переваги нової техніки.

Методики визначення вартості науково-технічної інформації

Питання вартості такого нематеріального активу, як науково-технічна інформація, неоднозначне 
й суперечливе, бо визначити наукову чи технічну цінність будь-якого інтелекту практично неможливо, 
тому розрахунок вартості науково-технічної інформації ґрунтується на формальних показниках, а отже, є 
відносним.

Аналогічна властивість притаманна промисловій та інтелектуальній власності через її правовий і 
економічний характер. Говорячи про власність у правовому і економічному розумінні, мають на увазі 
майно, яке в свою чергу поділяється на нерухоме і рухоме як матеріальний об'єкт. Оскільки 
інтелектуальна власність не має матеріальної властивості об'єкта, як правовий суб'єкт і економічна 
категорія вона може бути прирівняна до рухомого майна, а отже, оцінюватися як рухоме майно, що має 
певні властивості.

Кожне джерело науково-технічної інформації має свою специфіку. Для порівняння різних 
інформаційних джерел застосовується коефіцієнт коригування. Цей коефіцієнт пропонується визначати 
за формулою складних процентів. Це дає змогу привести різномірні величини оцінки методом 
розрахункової величини і встановити опосередковану залежність інформаційного джерела від його 
поширеності або відомості широкому загалу фахівців у даній галузі чи кількості джерел з даної тематики, 
врахувати моральне старіння матеріалу. Коефіцієнт коригування а обчислюється за формулою
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де а - коефіцієнт коригування: n - поширеність чи відомість, або кількість джерел з даної 
тематики, або кількість джерел, врахованих під час пошуку; t - час з моменту публікації даної інформації 
або доведення її до відома необмеженого кола осіб.

До найбільш поширених видів науково-технічної інформації належать наукові та технічні статті, 
заходи науково-технічної пропаганди (виставки, ярмарки, симпозіуми, колоквіуми, конференції тощо. 
Оскільки порівняння наукової і технологічної цінності будь-якого джерела неможливе, а оцінка його 
цінності може бути тільки відносна, доцільно виділити характерні спільні ознаки об'єктів інтелектуальної 
власності.

Формальними ознаками будь-якого джерела науково-технічної інформації є:
 автор або кількість авторів;
 тираж видання або середня кількість учасників заходу;
 вартість одного примірника чи вартість участі в тому чи іншому заході;
 обсяг публікації чи виступу;
 час з моменту публікації.
Крім перелічених вище ознак, важливим є розсіювання інформації в різних джерелах, або 

Êінформаційний шумË. Величина Êінформаційного шумуË різних джерел науково-технічної інформації 
значно відрізняється. Так, для джерел, які можна кваліфікувати за приналежністю до декількох галузей 
знань, Êінформаційний шумË більший, для більш вузькоспеціалізованих - менший. ÊІнформаційний 
шумË характеризується коефіцієнтом, який дорівнює відношенню релевантних запитові джерел до всіх 
відібраних по даній темі матеріалів за певний період часу. Практика показала, що коефіцієнт 
Êінформаційного шумуË лежить в межах 0,3 -0,05.

На підставі вищевикладених параметрів можна встановити формальну взаємозалежність 
величин, що характеризують будь-яке джерело науково-технічної інформації. Вартість науково-технічної 
інформації можна визначити як прямо пропорційну залежність від ціни одного примірника, тиражу 
видання, ступеня морального старіння і специфіки видання, та обернено пропорційну обсягові публікації. 
Таким чином, вартість науково-технічної інформації Внті можна обчислити за формулою
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де а - коефіцієнт коригування; Кш - коефіцієнт ¥інформаційного шуму¦; Ц - ціна одного 
примірника або прирівняна до неї величина; Т -тираж видання або прирівняна до нього величина; V -
обсяг публікацій або величина, яка може бути прирівняна до нього; Кстр - коефіцієнт морального 
старіння.



229

Коефіцієнт Кстр може бути визначений таким чином:
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де Тmах - максимальний термін охорони авторськими правами даного документа. На підставі 
другої частини п. 1 статті 24 Закону України ¥Про авторське право і суміжні права¦ його можна прийняти 
в розмірі 50; Тф -фактичний час з моменту публікації науково-технічної інформації або доведення її до 
відома необмеженого кола осіб іншим чином.

Методика визначення вартості комп'ютерних програм

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), які 
ґрунтуються на результатах детальних досліджень досвіду ряду країн Європейської економічної 
співдружності, США та інших країн світу, захист комп'ютерних програм здійснюється на підставі 
авторського права. Термін дії охорони авторського права - протягом життя автора (співавторів) і 
п'ятдесят років після смерті останнього співавтора. В Україні комп'ютерні програми захищаються на 
підставі Закону України ÊПро авторське право і суміжні праваË. Згідно зі статтею 4 Закону, комп'ютерна 
програма - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, які читає машина і які приводять її в дію 
для досягнення певної мети або результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну 
програму, які виражені у вихідному, або об'єктивному, коді, включаючи підготовчі матеріали та 
аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп'ютерної програми. Поняття 
Êкомп'ютерна програмаË не поширюється на поняття Êбаза данихË.

Критерієм для виникнення авторського права є оригінальність програми, тобто програма повинна 
бути результатом творчої діяльності автора. Форма вираження комп'ютерної програми (ідеї, принципи) 
не охороняється авторським правом, тому алгоритми, мови програмування охороні не підлягають.

Автором комп'ютерної програми може бути як фізична, так і юридична особа, що створила цю 
програму.

Таким чином, комп'ютерна програма є суб'єктом виключного права користування, яке полягає в 
тому, що правовласник може здійснювати сам, дозволяти або забороняти іншим особам:

 відтворювати будь-яким способом і в будь-якій формі як фрагменти програми, так і всю 
програму в цілому;

 перекладати, адаптувати, переробляти або іншим чином відтворювати отримані результати;
 поширювати в будь-якій формі саму програму або її копії чи фрагменти.
Фізичні та юридичні особи, що отримали програму законним шляхом, можуть здійснювати будь-

які дії, пов'язані з її використанням, якщо договором не передбачено інше. Такі особи можуть виготовити 
запасну копію, якщо це потрібно для використання програми. Питання копіювання програми дуже гостре 
і до цього часу у світовій практиці ще не розв'язане: копіювати пакет програми дуже легко, а 
контролювати цей процес надзвичайно важко. Цю проблему можна врегулювати тільки для конкретного 
випадку конкретними умовами договору.

Економічними та технічними складовими, що можуть впливати на вартість програми, є:
 ціна програми, що склалася на ринку;
 собівартість розроблення;
 витрати на вдосконалення програми, копіювання;
 старіння, що визначається часом від моменту створення програми;
 кількість комплектів програми, які передано стороннім юридичним чи фізичним особам;
 ступінь кодового захисту від несанкціонованого використання програми.
На підставі вище перелічених параметрів прикладних пакетів програм можна встановити таку 

залежність вартості від згаданих параметрів:

W),(C
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де Вп - вартість програми; К - коефіцієнт, що характеризує ступінь кодового захисту програми. 
Для кожного пакета прикладних програм визначення такого коефіцієнта потрібно проводити 
індивідуально, врахувавши захист усієї програми та її елементів, фрагментів, файлів тощо. У даному 
випадку К = 1; Кс - часова залежність від моменту створення програми, що визначає ступінь старіння 
(коефіцієнт старіння); С - собівартість розроблення прикладного пакета програми або її ринкова ціна; W -
витрати на удосконалення програми, копіювання, інші додаткові витрати, пов'язані з програмою.

Правовими нормами не передбачено і не визначено правовий режим кодового захисту, тому 
доводиться робити логічні висновки на підставі причинно-наслідкових зв'язків формальної логіки. 
Кодовий захист такого об'єкта інтелектуальної власності, як пакет прикладних програм, підпадає під дію 
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статті 5 Закону України ¥Про авторське право і суміжні права¦. Цей висновок підтверджує тлумачення 
вимог п. З статті 18 цього Закону, тобто коди захищають нарівні з іншими об'єктами авторським правом.

Коефіцієнт Кс визначає ступінь морального старіння програмного продукту і визначається за 
формулою
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де Тmах - максимальний термін охорони авторськими правами даного продукту. Ттах становить 50 
років (враховуючи другу частину п. 1 статті 24 Закону України ¥Про авторське право і суміжні права¦ та 
беручи до уваги, що оновлення комп'ютерної технології відбувається значно швидше, ніж ¥протягом 
усього життя автора¦; Тф - фактичний час з моменту створення пакета прикладних програм.

Вартість знака для товарів і послуг та фірмового найменування

Відомо, що знак для товарів і послуг - це позначення, яким товари і послуги одних фізичних та 
юридичних осіб відрізняються від однорідних товарів та послуг інших виробників. Об'єктами права 
власності на знак можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, 
виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. В Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке 
регулює правовідносини щодо фірмових найменувань, тому права на фірмові найменування 
захищаються так само, як права на словесний товарний знак. З цією метою розробляються логотип, 
шрифт, співвідношення літер тощо, які потім реєструються як товарний знак. Якість, кількість, фізико-
хімічні та інші властивості, призначення продукції як товару, безперечно, впливають на репутацію 
підприємства, що дає в кінцевому результаті поняття ÊфірмаË в позитивному значенні цього слова, хоча 
ні якісні, ні кількісні показники та інші властивості не підлягають реєстрації. Безпосередній вплив на 
вартість знака має номенклатура товару. Відомо, що будь-які послуги та товари підлягають визначенню 
на підставі Міжнародного класифікатора товарів і послуг (МКТП). Для встановлення вартості знака має 
значення географія його поширення. Знаки патентують у тих країнах, в які експортують товари, що 
віддзеркалює широту експорту продукції, а отже, одну із сторін експортної потужності підприємства.

Покупець, як правило, надає перевагу відомим фірмам, які себе зарекомендували на певному 
ринку і зайняли визначену товарну нішу. Тому популярність фірми відіграє значну роль при виборі 
товару покупцем і її можна визначити як величину, прямо пропорційну фактичному часу з дня 
заснування підприємства, а в даному випадку - з дня реєстрації знака або набуття ним чинності та 
обернено пропорційну часу чинності знака. Відповідно до Закону України ÊПро охорону прав на знаки 
для товарів і послугË такий термін становить 10 років. Звичайно, сама реєстрація знака є значним 
фактом і тому її можна прийняти за одиницю. Популярність фірми Jc можна описати наступною 
залежністю:
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де Тф - період часу з моменту заснування фірми; Тн - мінімальний термін чинності знаку для 
товарів та послуг (становить 10 років).

Значний вплив на вартість знака для товарів та послуг має рентабельність продукції як показник, 
що відображає ефективність поточних витрат на виробництві.

Рентабельність продукції Р підприємства визначається як величина, прямо пропорційна прибутку 
і обернено пропорційна собівартості продукції:
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де П - прибуток; S - собівартість.
Під час розрахунку потрібно враховувати прибуток і собівартість конкретної продукції, яку 

охоплює знак.
Номенклатурі продукції, захищеної знаком, відповідають певні рубрики МКТП. Значний вплив на 

вартість знака має його географічне поширення, показником якого є кількість країн, де знак 
зареєстрований або діє на підставі міжнародних угод. Ділова репутація теж є чинником, що визначає або 
впливає на вартість знака для товарів та послуг.

Отже, вартість В знака для товарів і послуг, а також фірмового найменування можна обчислити 
за формулою

nWF,PJB c
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де Р - рентабельність продукції або підприємства; Jc - коефіцієнт популярності (давності) фірми; 
n - кількість кваліфікаційних рубрик по МКТП; F - кількість країн, де зареєстровано знак для товарів та 
послуг або на які поширюється його дія; W - ділова репутація фірми (або імідж), яка визначається таким 
чином:
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де R - процент амортизації (реновації) капіталу; П - річний прибуток; М – балансова вартість 
майна (основних фондів); n - кількість років амортизації (реновації капіталу). 

Отже, наведений вище розрахунок дає змогу в першому наближенні дати матеріальну оцінку 
фірмовому найменуванню та знаку для товарів і послуг.

Визначення вартості об'єктів промислової власності

Визначення вартості винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських 
пропозицій здійснюється за Тимчасовою методикою (основними положеннями) визначення доходу від 
використання винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Ця Тимчасова методика є базою для розробки 
галузевих методик, що враховують специфіку тієї чи іншої галузі економіки. Тимчасова методика дає 
змогу визначити вартість інших об'єктів промислової власності, таких як промислові зразки і корисні 
моделі.

При визначенні вартості промислової власності в цілому, як правило, є частина винаходів, 
промислових зразків, які не враховуються повністю або частково. Це стосується особливо тих об'єктів 
промислової власності, що не використовуються або не мають на даний час застосування, хоча 
становлять певну цінність; таких напрямів розвитку техніки, які не дають безпосередньо визначених 
економічних ефектів, їх застосування опосередковано відбивається на економічних параметрах 
поліпшення техніки безпеки, дослідження космосу, забезпечення охорони здоров'я тощо).

З метою оцінки винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських 
пропозицій, що не дають безпосереднього економічного ефекту або в даний час не застосовуються, їх 
можна розглядати під кутом зору новизни конкретного об'єкта, складності вирішуваного технічного 
завдання та досягнутого результату.

Складність вирішуваного технічного завдання та досягнутого результату можна підрозділити на 
ряд логічних варіантів, наприклад таких, як:

 особливо складне технічне рішення, що започатковує новий розділ у науці й техніці;
 конструкція, процес із складною системою чи системами;
 комплексний технологічний процес, складна рецептура тощо:
 конструкція верстату, машини, приладу, апарата, технологічний процес, рецептура тощо;
 технічне рішення декількох основних вузлів, процесів, технологічних прийомів, складові 

рецептури:
 конструкція неосновного вузла, неосновні процеси, технології, рецептури:
 конструкція однієї простої деталі, зміна одного параметра, операції, процесу, інгредієнта 

рецептури.
Таким чином, логічно можна віднести складність вирішеного завдання до тієї чи іншої категорії.
Новизна винаходу, корисної моделі, промислового зразка теж може бути певним чином 

класифікована. Так, може йти мова про новизну, що характеризується сукупністю суттєвих ознак, які не 
мають прототипу, коли винахід чи інший об'єкт промислової власності дає змогу вирішити нове завдання 
або розв'язати відоме завдання принципово новим шляхом. Існують винаходи, що забезпечують 
позитивний ефект на основі використання відомих засобів. Можливий і такий випадок, коли винахід або 
інший об'єкт промислової власності дає певний ефект завдяки новим зв’язкам між відомими елементами, 
іншій послідовності операцій, іншому процентному складу інгредієнтів у порівнянні з прототипом.

Така класифікація об’єктів промислової власності застосовується давно і може бути використана 
для оцінки корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій у випадку, коли ці 
об’єкти промислової власності не дають безпосередньо прибутку. У такому разі згідно з Рекомендаціями 
по визначенню вартості об'єктів промислової вартості (М., 1993) прибуток визначається за формулою

,ККПКΔП '
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'
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де ΔП - прибуток від використання винаходу чи іншого об'єкта промислової власності; П -
сумарний прибуток від використання техніки з винаходом; K1 -коефіцієнт досягнутого результату; К3 —
коефіцієнт складності рішень технічного завдання; К4 - коефіцієнт новизни.

Вище вказано числові значення цих коефіцієнтів.
Для обчислення вартості об'єктів промислової власності, які не використовуються В0. доцільно 

застосовувати формулу
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і - винахід, стосовно якого розраховується прибуток (1≤ і ≥n); ∆К • 100 % - частка і-го винаходу в 
загальній сумі прибутку;  ∆П -приріст прибутку в і-му році, що дорівнює

П;ПΔП 1i  

Пі - прибуток у розрахунковому році; Пі-1 -прибуток у попередньому році; п - кількість винаходів 
або інших об'єктів промислової власності у даному році; m - кількість усіх об'єктів промислової власності 
за попередні роки.

Таким чином, опосередковане визначення вартості зазначених об'єктів через приріст прибутку 
дає змогу виразити в грошових одиницях нематеріальні активи цього виду.

Таке визначення вартості об'єкта промислової власності виправдано тим, що будь-який винахід, 
корисна модель, промисловий зразок становлять певний крок у техніці і сприяють науково-технічному 
прогресу, а отже, впливають на прибутковість підприємства.

Для визначення ефективності винаходів або інших об'єктів промислової власності, створених з 
власної ініціативи, тобто у тому випадку, коли заявник і власник патенту одна і та ж сама фізична особа, 
можна запропонувати таку формулу

,КККΔПВ '
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де ∆Пр - розрахунковий приріст прибутку,
який дав би даний винахід (корисна модель, промисловий зразок), якщо б його використали.
Якщо розрахунковий прибуток на час створення винаходу визначити важко чи неможливо, 

вартість винаходу можна визначити на підставі статистичних даних за попередній рік.
Розроблені методики розрахунку вартості комп'ютерних програм, науково-технічної інформації, 

знаків для товарів та фірмових найменувань разом з існуючими методиками розрахунку доходу від 
використання винаходів дають змогу визначати вартість найбільш поширених нематеріальних активів. 
Поза увагою залишилися такі види нематеріальних активів, як право на користування ресурсами 
природного середовища, користування геологічною та іншою інформацією про природне середовище, 
право власності на сорти рослин. Розроблення методик визначення вартості цих нематеріальних активів 
характеризується значною специфікою предмета, що вимагає тривалого вивчення. Питання права 
власності на бази даних, економічних вигод від користування монопольним становищем на ринку, права 
на привілегії, права користування земельною ділянкою у зв'язку з відсутністю законодавчого поля у цих 
сферах теж вимагає окремої наукової роботи.

4.3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
ИЗОБРЕТЕНИЯ В ПРИБЫЛИ /ДОХОДЕ/7

Ю.КОНОВ, профессор, д.э.н, президент Межрегионального научного фонда "Промышленная 
собственность" (Москва ) 

В соответствии с п.3 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 1993г. М; 822 "О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых 
положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах" 
вознаграждение за использование изобретения исчисляется, исходя из прибыли (доли при были), 
получаемой патентообладателем от использования изобретений. Там же указано, что при 
невозможности выделения затрат и результатов, связанных непосредственно с созданием и 
использованием изобретения, доля прибыли определяется экспертным путем. Специалистами 
Межрегионального научного фонда "Промышленная собственность" совместно с Роспатентом 
разработаны критерии определения долевого участия изобретения в прибыли (доходе), расчетно-
аналитический метод, а на его основе —специальная комплексная методика, сочетающая как 
фактографические методы, оценки, учитывающие реальные (фактические) затраты и результаты 
процесса создания и использования изобретения и других составных частей объекта техники и 
технологии, где оно применено, так и экспертные методы оценки.

Каковы же критерии, принципы и основные показатели определения долевого участия 

7 Конов Ю. // Интеллектуальная собственность. - 1995. - №1-2. - с.30-32
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изобретения в прибыли (доходе)?
В качестве основы (базы) для исчислений долевого участия изобретения в прибыли 

принимается балансовая прибыль предприятия, состоящая из прибыли от реализации товарной 
продукции (работ, услуг), использующей изобретение, и доходов от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Прибыль от реализации товарной продукции, использующей изобретение, определяется как 
разница между выручкой от реализации товарной продукции (работ, услуг) в действующих ценах без 
налога на добавленную стоимость, акцизов, специального налога, а также затратами на ее производство 
и реализацию.

В состав доходов (расходов) от внереализационных операций включаются доходы, получаемые 
от долевого участия в совместных предприятиях, дивиденды (доходы) по акциям, принадлежащим 
предприятию, а также Другие доходы (расходы) от операций, непосредственно не связанных с 
производством продукции (работ, услуг), использующей изобретение, и ее реализацией, включая 
суммы, получаемые и уплачиваемые в виде экономических санкций и возмещения убытков.

При исчислении прибыли, используемой при определении долевого участия изобретения в ней, 
не производится корректировка (увеличение, уменьшение) балансовой прибыли на сумму превышения 
(снижения) расходов на оплату труда персонала предприятия, занятого в основной деятельности, в 
составе себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), использующих изобретение, по 
сравнению с их нормируемой величиной.

Доход предприятия (валовый доход), определяемый разностью выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), содержащей изобретение, и материальными затратами (включая 
амортизацию), а также отчислениями на социальное страхование, является по отношению к 
принимаемой к исчислению балансовой прибыли предприятия величиной. превышающей прибыль на 
величину затрат по остальным статьям калькуляции себестоимости продукции, содержащей 
изобретение, в том числе на величину затрат по статье "заработная плата".

Поэтому при определении минимальной величины вознаграждения авторам изобретений в виде процента от 
соответствующей части дохода, необходимо произвести пересчет (уменьшение) указанных в этой статье величины процентов 
в соответствии с принятыми на данном предприятии методами расчета размеров балансовой прибыли и валового дохода и их 
взаимоувязки.

Долевое участие изобретения в прибыли (доходе) рекомендуется определять путем умножения 
показатели прибыли (дохода) от использования в народном хозяйстве объекта техники, в котором 
использовано изобретение (ноу-хау), на коэффициент долевого участия на изобретения (ноу-хау) в этой 
прибыли (доходе).

Основной критерий оценки — коэффициент долевого участия изобретения в прибыли (доходе) 
рассчитывается по модели, представляющей собой отношение произведения показателя заработной 
платы участников работ по созданию, освоению и использованию изобретения, коэффициентов 
достигнутого им положительного эффекта, применяемости изобретения, сложности решенной им 
технической задачи, показателя оценки влияния изобретения на технический уровень объекта техники к 
сумме вышеуказанной оценки изобретения и произведений аналогичных показателей и коэффициентов, 
рассчитанных для остальных основных составных частей объекта техники (технологии), где применено 
изобретение.

Основные составные части объекта техники (технологии), где применено изобретение, 
принимаются по ограничительной части формулы изобретения.

Определяющими влияние изобретения на технический уровень объекта техники (технологии) 
являются показатели: технического эффекта, надежности, безопасности, экономного использования 
ресурсов (сырья. материалов, энергии), экологические, патентно-правовые и другие важнейшие 
характеристики этого объекта техники, а зависимости от отраслевых особенностей его создания и 
использования.

При этом учитываются рекомендации по выбору таких показателей, содержащиеся в 
действующих российских и международных системах сертификации продукции, типовых федеральных 
методиках оценки технического уровня продукции и рекомендациях по определению технического 
уровня машиностроительной продукции производственно-технического назначения.

Показатель влияния изобретения (основной составной части) на технический уровень объекта 
техники (технологии), где они применены, рассчитывается как произведение отношений достигнутого 
(расчетного) и нормативного (заданного, лучшего в России или за рубежом, социального стандарта и 
т.п.) значений, определяющих их влияние на технический уровень объекта техники в целом отдельных 
из вышеуказанных показателей. Расчетно-аналитический метод определения долевого участия 
изобретения в прибыли (доходе) включает следующие этапы.

Объект техники, где применено изобретение. экспертной оценкой разбивается (раскладывается) 
на несколько отдельных функционально самостоятельных составных частей, одной из которых 
является изобретение.

Каждой составной части присваивается наименование и номер.
Пример. Объект техники — электрокофемолка бытовая типа ЭКМУ 30 модели ИПЗО 
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(Московского завода "Микромашина").
Электрокофемолка состоит из следующих основных составных частей: корпус, выключатель, 

блокировка (изобретение). крышка, чаша, ударный механизм, электродвигатель, шнур соединительный.
По статистическим данным (сметам затрат) планово-производственных и финансово-

экономических подразделений предприятия. организации или нескольких предприятий (организаций), 
где создается и осваивается изобретение, определяется заработная плата участников работ по 
созданию, освоению и использованию изобретения и остальных составных частей этого объекта 
техники.

Коэффициенты достигнутого положительного эффекта, применяемости, сложности решенной 
технической задачи, определяются по специальным таблицам, разработанным в методике. Возможно 
применение для этих целей аналогичных коэффициентов, использующихся в действующих 
нормативных документах по определению вознаграждения авторам изобретений по действительной 
ценности.

Используя конкретные расчетные модели - системы показателей оценки влияния изобретений на 
технический уровень объекта техники (технологии), разработанной МНФ "ПС" и приведенной в 
методике, определяется расчетное значение показателя влияния изобретения на технический уровень 
объекта техники (технологии).

Рассчитывается коэффициент долевого участия изобретения в прибыли (доходе), а на его 
основе — значение прибыли, получаемой непосредственно в результате использования изобретения.

Вышеуказанные критерии и показатели определения долевого участия изобретения в прибыли 
(доходе) прошли положительную апробацию в конкретных расчетах по оценке каждого из 24
изобретений трактора "Кировец-К 701", произведенных совместно со специалистами производственного 
объединения "Кировский завод" и Центрального научно-исследовательского автомобильного и 
автомоторного института (НАМИ), оценке изобретения, используемого в аэродромной тормозной 
тележке АТТ-2, совместно со специалистами Государственного проектно-изыскательского и научно-
исследовательского института гражданской авиации (ГП и НИИ "Аэропроект"), многих других 
перспективных изобретений.

4.4. СТОИМОСТЬ ПРАВА НА ПАТЕНТ: КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ8

Ю.КОНОВ, президент Межрегионального научного фонда "Промышленная собственность", профессор, 
д.э.н. 

Рыночная стоимость права на объект промышленной стоимости (ОПС) может рассматриваться 
как потенциальная капитализированная стоимость полных прав на его использование в течение срока 
действия регистрации- Она, как правило, определяется на основе прогнозирования наиболее вероятной 
прибыли, оценки технического, коммерческого, правового и политического рисков, долевого участия 
изобретения, ноу-хау в прибыли (доходе) от реализации объекта техники (технологии), где они 
применены.

Закон РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ закрепляет принципы использования 
стоимости права на патент, согласно которым оценка изобретений, промышленных образцов, 
произведенных в самой организации, осуществляется по стоимости их изготовления; полученных 
безвозмездно - по рыночной стоимости на дату оприходования; приобретенных за плату по 
лицензионному договору - по сумме фактически произведенных расходов на их покупку.

Наиболее сложно учесть вклад стоимости прав на OПC в уставный капитал предприятия с 
участием иностранного инвестора, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерного 
общества, создаваемых не на основе приватизации.

В соответствии с п.З ст.34 "Оплата акций к ценных бумаг общества" Закона РФ "Об акционерных 
обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при создании 
предприятия с иностранным инвестором в виде акционерного общества, производится по соглашению 
между учредителями. Если номинальная стоимость приобретаемых таким образом акции и иных 
ценных бумаг общества составляет более 200 установленных этим законом минимальных размеров 
оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком имущества, вносимого в 
оплату акций и иных ценных бумаг общества.

Очевидно, что правовой основой признания в России и за рубежом оценок рыночной стоимости 
патентных прав и прав на ноу-хау, осуществленных любой оценочной или консультативной 
организацией, должны быть соответствие примененных методов и нормативов оценки законодательным 
актам, методологии и нормам, принятым и применяющимся в большинстве промышленно развитых 
стран мира при экономической оценке ОПС и ноу-хау в инвестиционных проектах.

8 Конов Ю. // Интллектуальная собственность. - № 5-6,. – 1997. – с. 2-5.
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Как показывает опыт работы Межрегионального научного фонда "Промышленная 
собственность" (МНФ "ПС"), используемые российскими оценщиками принципы, критерии оценки 
стоимости прав на ОПС должны включать:

- единые международные принципы, критерии, методы, нормативы определения стоимости 
(цены) переуступки патентных прав и расчетов платежей по исключительной 
(неисключительной) лицензии на использование ОПС;

- основные положения "Руководства по подготовке промышленных технико-экономических 
исследований" (1995 г.), разработанного ЮНИДО и принятого к использованию и 
большинстве стран мира государственными органами, банками, организациями по 
содействию инвестициям;

- использование международных стандартных ставок роялти;
- учет при расчетах рыночной стоимости капитализации единовременных затрат и 

результатов;
- применение в расчетах средних международных ставок банков по кредитам и вкладам;
- моделирование и прогнозирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств с учетом 

конъюнктуры, предложений и спроса на мировых товарных рынках;
- учет результатов анализа производственного потенциала предприятия, претендующего на 

реализацию изобретения, степени доверия к фирме;
- приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их 

соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде по методам, принятым в 
международных экономических расчетах;

- применение в расчетах показателей инфляции "твердых" валют (доллар США, немецкая 
марка и т.п.);

- учет задержек платежей и других факторов, влияющих на оценку рыночной стоимости 
изобретений, ноу-хау и т.п.;

- учет неопределенности, технического, экономического и других видов рисков, связанных с 
реализацией в инвестиционных проектах ОПС и ноу-хау.

В настоящее время официальная, утвержденная федеральная методика оценки 
интеллектуальной собственности (ИС) отсутствует. Единой федеральной методики оценки вклада в 
уставный капитал создаваемых предприятий стоимостей прав на ОПС также не существует.

Вместе с тем специалисты в области оценки, налогообложения и бухгалтерского учета 
нематериальных активов отмечают, что на российском рынке объектов ИС в последние годы 
произошли определенные сдвиги относительно становления нормативной базы их оценки. При этом, 
опираясь на критический анализ опубликованных в печати результатов разработки и применения в 
России методов стоимостной оценки патентов, товарных знаков, ноу-хау, они подчеркивают, что МНФ 
"ПС" — первая специализированная организация в стране, имеющая разрешение на проведение 
экспертных оценок стоимости вклада объектов ИС в уставный капитал (см., например, [1]).

Эти оценки осуществляются с использованием разработанной в МНФ "ПС" по поручению 
Роспатента расчетно-аналитической методики - "Рекомендации по экономической оценке изобретений 
и ноу-хау в уставных фондах предприятий" (далее — "Рекомендации"), которые были приняты еще в 
1992 г. и с тех пор прошли основательную апробацию на практике, получили международное 
признание.

Автор настоящих заметок занимается разработкой основных научных положений 
"Рекомендаций" с 1969 г. Обоснованию и апробации на практике теории и методологии оценки 
стоимостей прав на изобретения, товарные знаки, ноу-хау были посвящены его кандидатская и 
докторская диссертации, специальные главы в монографиях, серии статей в центральной печати.

"Рекомендации" постоянно корректируются в соответствии с последними действующими 
законодательными и нормативными актами по вопросам патентного и авторского права, оценки 
собственности, налогообложения и бухгалтерского учета. На их основе эксперты МНФ "ПС" проводят 
оценку рыночной стоимости различных объектов промышленной собственности.

Применение за рубежом и в России (без замечаний со стороны финансовых, налоговых и 
других государственных органов) заключений экспертов МНФ "ПС", выполненных на основе указанных 
оценок по заказам фирм "Саламандер AT", "CTC Ворметаучер" (Германия), "Альфа-Лаваль АБ", 
"Алардс" (Швеция), "Парка ой" (Финляндия), международной транснациональной компании "Эй-Би-Би" 
(Швеция-Швейцария-США), общества систем спутниковой связи "РАМСАТКОМ" "(США-Россия), 
российского концерна "ТВЭЛ" и других, подтверждает их правомерность.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с поручением Правительства РФ от 12.01.94 
№ АШ-П2-00577 по заданию Миннауки были разработаны "Методические рекомендации по стоимостной 
оценке объектов интеллектуальной собственности при оценке вклада в уставной капитал создаваемых 
предприятий". Они задумывались для использования российскими юридическими лицами различных 
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форм собственности или частными предпринимателями в качестве методического пособия при 
стоимостной оценке вкладов в виде имущественных прав на объекты ИС в уставные капиталы 
создаваемых предприятий. "Методические рекомендации" не были утверждены, но иногда 
используются на практике.

Разделы III-V этого документа посвящены методам оценки вкладов в виде имущественных прав 
на объекты ИС на различных стадиях инновационного процесса. Здесь высказывается предположение, 
что на его завершающей стадии вклады участников в стоимостном выражении должны соотноситься 
как 50:50. Разработчики при этом ссылаются на "здравый смысл" и "достаточно устоявшиеся" взгляды 
относительно того, что в прибыли такого предприятия 50% вклада приходится на технологию, 30% - на 
маркетинг и 20% - на производство. Следует однако заметить, что практика использования стоимостей 
прав на ОПС в качестве вклада в уставный капитал показывает: принцип 50:50, предлагаемый в 
"Методических рекомендациях", применяется далеко не всегда [2].

Содержится в "Методических рекомендациях" положение об асимметричном распределении 
рисков и прав между участниками на ранних стадиях инновационного процесса. Такой же подход к
распределению вкладов рекомендован к применению и при существенно неравном положении сторон 
на соответствующем рынке товаров и услуг.

Существует и третий документ, подготовленный по заказу Роспатента Российским институтом 
интеллектуальной собственности, - проект "Методических рекомендаций по оценке объектов ИС" (далее 
- "Проект"). Он предусматривает правила оценки, порядок сбора и использования исходных данных, 
оформления результатов этой работы.

Оценку объектов ИС разработчики "Проекта" предлагают проводить с использованием так 
называемых доходного, затратного и рыночного подходов. В первом случае предлагается применять 
показатель Рт — оценка результатов от использования объектов ИС за расчетный период.

Однако у известных специалистов патентного права на этот счет существует другое мнение. 
"Надо иметь в виду, что Рт -— весьма неопределенный фактор, который может быть получен лишь в 
результате серьезных научных исследований, — пишут по этому поводу В.Абдуллаев и В.Сесекин. -
Вопрос, как рассчитывать этот параметр, разработчик обходит. Получается, что практическая польза от 
рекомендаций по применению указанного подхода сводится к нулю" [3].

Не раскрыт механизм определения продажной цены — базы расчета по второму варианту 
доходного метода. Не ясно, что вкладывают разработчики "Проекта" в понятие "рыночный подход". 
Примечательно, что вместо детальной разработки алгоритма расчета рыночной стоимости объекта ИС 
значительную часть соответствующего раздела авторы посвящают... описанию затруднений в 
использовании рыночного подхода.

По нашему мнению, крупное упущение "Проекта" — отсутствие в нем даже упоминания о 
необходимости определения долевого участия изобретения, промышленного образца, ноу-хау, 
товарного знака в прибыли (доходе). Здесь априорно принято, что все 100% прибыли (дохода) 
относятся конкретно на один объект ИС. Но это не так. На практике почти всегда в объекте техники 
(технологии) одновременно (!) используются ноу-хау, изобретения, другие его части, инженерные 
решения, он маркируется товарным знаком. И на каждое из них приходится лишь конкретная доля 
стоимости прав на весь объект техники (технологии), где они применены.

Эта проблема в свое время также была решена специалистами МНФ "ПС", которые по 
поручению Роспатента разработали "Методику определения долевого участия изобретения в прибыли 
(доходе)", официально принятую Роспатентом к использованию еще в 1991г. [4]. Оценка долевого 
участия ОПС по этой методике - обязательный этап оценки их стоимости по "Рекомендациям" МНФ 
"ПС".

При разработке частных методик оценки ИС отдельными авторами нередко допускаются 
теоретические просчеты и серьезные методологические ошибки. В большинстве случаев они вызваны 
слабой экономической подготовкой и научной некомпетентностью их авторов в уже созданной 
законодательной, методологической и нормативной базе по этому вопросу.

В результате — путаются элементарные экономические категории, не учитываются важнейшие 
показатели, принятые в международной и отечественной практике экономических расчетов. Качество и 
возможность применения подобных методик на практике вызывает большое сомнение.

Нельзя в связи с этим согласиться с мнением А.Г.Санникова, что "доходность — главное 
условие существования денежного выражения стоимости" [5]. Из экономической теории известно, что 
величина стоимости отдельного товара определяется количестном труда, затраченного на его 
производство, и измеряется рабочим временем (Советский энциклопедический словарь. М., Советская 
энциклопедия, 1980, с.1285). Поэтому стоимость товара (товарного знака) как экономическая категория 
имеет право на существование независимо от его доходности. О какой точности и корректности 
расчетов по предлагаемой автором методике может идти речь, если [6] при расчете денежного потока, 
вызванного брэндом или товарным знаком, который принят за названную автором "чистую 
современную" рыночную стоимость брэнда (товарного знака), применено линейное умножение 
результатов расчета на величину ставки дисконта?
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Об использовании в данном случае применяемой более четверти века практически во всех 
странах мира формулы сложных процентов в тексте даже не упоминается.

Эта очень грубая экономическая (не расчетная!) ошибка, допущенная при определении 
рыночной стоимости товарного знака, занизила последнюю в 2,5 раза.

В другом случае [7] в предлагаемый тем же автором метод оценки рыночной стоимости 
товарного знака заложена серьезная нормативная ошибка, исказившая результат расчета на 40%: 
годовые поступления по лицензии за товарный знак в виде роялти определяются им за вычетом 
подоходного налога. Однако по российскому налоговому законодательству подоходный налог с 
юридических лиц-владельцев ТЗ не взимается. Поэтому он никакого отношения к выплатам по роялти 
не имеет.

Очевидно, что формирующийся рынок оценки ОПС в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями к нему со стороны государственных, финансовых и налоговых органов России и других 
стран в ближайшее время будет сориентирован на использование наиболее надежных и 
высокопрофессиональных методик расчета стоимостей патентных прав, прав на ТЗ и ноу-хау.
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4.5. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

4.5.1. Нормативно-правовая база оценки

Основными законодательно-нормативными актами, которые регулируют оценочную 
деятельность по отношению к объектам авторского права и смежных прав, являются:

- Книга четвертая Гражданского кодекса Украины [1];
- Закон Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной 

деятельности в Украине" [2];
- Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах" [3];
- Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении размера вознаграждения 

(роялти) за использование опубликованных с коммерческой целью фонограмм и видеограмм 
и порядок ее выплаты" [4];

- Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении минимальных ставок 
вознаграждения (роялти) за использование объектов авторского права и смежных прав [5].

Гражданский кодекс Украины, который вступил в силу с 01.01.2004 года, предусматривает (ст. 
448, ч.1), что "Автор имеет неотчуждаемое право на получение денежной суммы в размере пяти 
процентов от суммы каждого проданного оригинала рукописи литературного произведения, 
последующем за отчуждением оригинала, осуществленным автором. Указанная сумма выплачивается 
продавцом оригинала" [1]. 

Закон Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной 
деятельности в Украине" устанавливает, что объектами оценки являются "… нематериальные активы, в 
том числе объекты права интеллектуальной собственности …" (ст. 8) [2].

Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах" определено, что выплата авторского 
вознаграждения может осуществляться в форме одноразового (паушального) платежа или отчислений 
за каждый проданный экземпляр произведения (роялти), или комбинированных платежей (ст. 15, ч.5) [3]. 
А в ст. 33, ч.2 Закона определено, что авторское вознаграждение определяется в договоре о передаче 
прав в виде процента от дохода, полученного от использования произведения, или в виде 
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фиксированной суммы, или иным способом. При этом ставки вознаграждения не могут быть ниже 
минимальных ставок, установленных Кабинетом Министров Украины [4].

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 года № 71 утверждены 
размеры вознаграждения (роялти) за использование опубликованных с коммерческой целью фонограмм 
и видеограмм.

Минимальные ставки вознаграждения (роялти) за использование объектов авторского права и 
смежных прав установлены постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2003 года № 72 
[5].

4.5.2. Формулы для расчета стоимости прав

В большинстве случаев по отношению к объектам авторского права оценка стоимости прав 
сводится к определению размера вознаграждения автору за использование этих объектов. По 
отношению к объектам смежных прав определяется размер вознаграждения исполнителям, 
производителям фонограмм, видеограмм или организациям вещания.

В общем случае, к оценке прав на объекты авторского права и смежных прав, могут быть 
применены подходы и методы, которые были применены к оценке прав на объекты промышленной 
собственности с учетом ряда особенностей. Пожалуй основным подходом к оценке прав на объекты 
авторского права и смежных прав в настоящее время в Украине является доходный подход, а в его 
рамках – метод роялти.

Согласно методу роялти стоимость прав на объект авторского права и смежных прав, при 
условии, что вознаграждение за использование прав будет выплачиваться в виде платежей роялти, т.е. 
равными долями в конце каждого периода, может быть определена по формуле:
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где: t – периоды (годы) в течение которых предполагается получать доход от использования 
прав на эти объекты, t=1, 2, 3 … n;

  Ct – база роялти в периоде t, грн.;
  Rt – ставка роялти в периоде t, %.
Если предполагается выплата вознаграждения в виде паушального (разового) платежа, то для 

расчета можно использовать формулу:
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где: i – ставка дисконта, %;
Определение значений ставки дисконта было рассмотрено выше.
Из сопоставления этой формулы с предыдущей вытекает, что размер паушального платежа 

будет меньше, чем платежа роялти, поскольку в последнюю формулу вводится множитель –
коэффициент дисконтирования, величина которого меньше единицы.

При комбинированном платеже величина вознаграждения будет иметь промежуточное значение, 
поскольку часть суммы будет выплачена сразу в виде паушального платежа, а остальная часть – в виде 
платежей роялти.

4.5.3. Количество периодов

Количество периодов устанавливается авторским, лицензионным или иным договором на 
передачу прав пользования произведением. Здесь под использованием произведения следует 
понимать:

o опубликование (выпуск в свет);

o воспроизведение каким-либо способом в какой-либо форме;

o перевод;

o переработка, адаптация, аранжировка и другие подобные изменения;

o включение составляющей частью в сборники, базы данных, антологии, энциклопедии и др.;

o публичное исполнение;
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o продажа, передача в аренду и др.;

o импорт экземпляров произведений, их переводов и переработок и т.п.
Возможны и другие способы использования, которые не противоречат закону.

4.5.4. База роялти

За базу роялти принимают сумму валового сбора, который поступает от продажи билетов за 
публичное исполнение одного произведения или программы или доходы, которые получены с того вида 
деятельности, в процессе осуществления которого происходит использование объектов авторского 
права или смежных прав, а в случае отсутствия таких доходов – общая сумма затрат на проведение 
мероприятия, во время проведения которого происходит использование объектов авторского права и 
смежных прав.

4.5.5. Ставка роялти

Значение минимальных ставок роялти может быть определено по табл. 4.

Таблица 4

Минимальные ставки роялти за использование 
объектов авторского права и смежных прав

Вид использования произведения Ставка 
роялти, %

1. За публичное использование, публичный показ, 
публичное оповещение или ретрансляцию 
произведений науки, литературы и искусства:
1.1. За публичное оповещение или ретрансляцию 

произведений науки, литературы и искусства
0,5-14

1.2. За публичный показ аудиовизуальных 
произведений и других произведений, 
зафиксированных в фонограммах и (или) 
видеограммах

2,5-5

2. За воспроизведение и (или) опубликование 
произведений, зафиксированных в фонограммах и 
(или) видеограммах, коммерческий прокат их 
экземпляров

5-8

3. За воспроизведение и (или) опубликование 
произведений изобразительного и декоративного 
искусства:

0,01-4

3.1. Произведения изобразительного искусства 0,5-3
3.2. Произведения декоративно-прикладного искусства 0,05-4
3.3. Отделочные материалы 0,01-1

4. За использование, в том числе воспроизведение, 
произведений архитектуры

0,5-3

5. За воспроизведение и (или) опубликование экземпляров 
произведений науки, художественной, 
публицистической и другой литературы и музыкального 
искусства, зафиксированных полиграфическим 
способом:
5.1. Оригинальные литературно-художественные 

произведения
0,01-2,5

5.2. Оригинальные произведения политической, научной, 
производственно-технической, учебной и другой 
литературы

0,02-1,5

5.3. Музыкальные и музыкально-литературные 
произведения

1-12

5.4. Сборники произведений 0,1-0,75
5.5. Переводы произведений 0,008-0,8

6. Исполнителям за публичное оповещение или 
ретрансляцию исполнения, зафиксированного в 

1-10
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опубликованных без коммерческой цели фонограммах 
и (или) видеограммах, публичное исполнение в прямом 
эфире незафиксированных в фонограммах и (или) 
видеограммах исполнений

7. Изготовителям фонограмм и видеограмм за публичное 
оповещение или ретрансляцию их фонограмм, 
видеограмм, опубликованных без коммерческой цели

1-2,5

8. За использование с коммерческой целью фонограмм и 
видеограмм

1-5

В табл. 4 приведены относительно широкие диапазоны значений ставки роялти. Внутри 
диапазона значение ставки роялти зависит от вида произведения и базы роялти. Такие уточненные 
значения ставки роялти и комментарии к ним можно найти в постановлениях Кабинета Министров 
Украины от 18 января 2003 года № 71 и № 72.

4.5.6. Оценка прав на программы для ЭВМ

Программы для ЭВМ (программные продукты) – объекты авторского права, методики для оценки 
стоимости прав на которые практически отсутствуют.

Если программа разработана для использования в собственном производстве или на заказ, то 
ее стоимость может быть рассчитана, исходя из подхода на основе активов, например, по методу 
исходных затрат.

В соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 16 "Затраты" на себестоимость 
программы могут быть отнесены:

- заработная плата основных сотрудников (в нашем случае программистов, постановщиков 
заданий, дизайнеров, сотрудников, которые тестируют готовую программу, формируют 
исходные базы данных и др.), а также начисления на зарплату;

- прямые материальные затраты: стоимость потребленной электроэнергии и носителей, на 
которые будут записаны программы;

- другие затраты: на расходные материалы, командировки основных работников (если они 
связаны с созданием программы), услуги сторонних организаций (если они участвуют в 
создании программы) и др. (табл. 5).

Таблица 5

Пример расчета стоимости программы для ЭВМ
№ 
п/
п

Статья Сумма, грн.

1 Заработная плата программистов 12000
2 Начисления на заработную плату 4440

3 Амортизация программного 
обеспечения

1000

4 Амортизация технических средств 1500
5 Электроэнергия 600
6 Расходные материалы 300
7 Услуги сторонних организаций 1500

Итого: 21340
Налог на добавленную стоимость (20%) 4268
Всего: 25608

Рыночный подход к оценке стоимости программ основан на сравнении оцениваемой программы 
с некоторой аналогичной программой, стоимость которой определяется на основе цен, сложившихся на 
дату оценки на рынке программных продуктов.

Для сравнения программ используют четыре критерия:

- количественный критерий, например, цикломатическое число управляющего графа;
- генетический критерий, который связан с происхождением программы, с целью, для которой 

она создана;
- структурный критерий, связанный с оценкой организации управления в программе и ее 

отражением в программном тексте;
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- прагматический критерий, показывающий насколько программный текст соответствует цели 
программы.

Стоимость оцениваемой программы складывается из средней рыночной стоимости аналога, 
увеличиваемой или уменьшаемой в зависимости от значения критериев. Разумеется, что возможно 
лишь качественная оценка критериев типа "хуже" или "лучше".

Для уточнения оценки в этом случае можно применить прием перевода качественных 
характеристик в количественные, который используют маркетологи. Этот прием заключается в том, что 
каждый из критериев оценивают по шкале (+2) … (-2): +2 (отлично), +1 (хорошо), 0 (средне), -1 (плохо), -
2 (очень плохо).

Затем суммируют численные значения критериев для проданной и оцениваемой программы. 
Сравнение полученных сумм покажет, в какую сторону и приблизительно насколько следует 
скорректировать стоимость оцениваемой программы.

4.5.7. Определение стоимости прав за использование литературных произведений

Определение стоимости этих прав необходимо при заключении договора на право 
использования произведения между автором и издателем и в других случаях.

Стоимость прав может быть определена по описанному выше методу роялти. Для этого нужно 
определить ставку роялти и базу роялти.

Минимальную ставку роялти можно взять из табл. 14 и уточнить в зависимости от вида 
произведения по постановлению Кабинета Министров Украины от 18.01.2003 № 72. Однако в условиях 
рыночной экономики значение ставки роялти определяется балансом интересов автора и издателя. 
Типичным является размер ставки роялти 10-15% от стоимости продаж [6]. Нижним пределом ставки 
роялти считается 7,5% за романы или академическую литературу и 5% за литературу для детей.

За базу роялти обычно принимаются объем продаж за данный период времени, а не стоимость 
напечатанных экземпляров или запланированного тиража. Как правило, размеры продаж 
подсчитываются один или два раза в год. Выплату роялти привязывают к этим периодам.

База роялти равна произведению количества экземпляров книг, проданных в данный период, на 
цену этой книги. Следует иметь в виду, что это может быть цена, которую платит индивидуальный 
покупатель, и оптовая цена, которую платит книготорговец. Последняя цена ниже, поэтому база роялти 
будет меньше, а следовательно роялти в этом случае будет меньше.

В практике взаимоотношений между автором и издателем часто применяются паушальные 
платежи. В этом случае для расчета стоимости прав применяют формулу дисконтированного денежного 
потока, например метод освобождения от роялти. Для расчетов базы роялти используют значения 
запланированного к выпуску в каждом периоде экземпляров и плановую цену одного экземпляра. 
Минимальное значение ставки дисконта может быть принято равным учетной ставке по вкладам 
Национального банка Украины.

4.5.8. Особенности оценки прав на художественные произведения
и объекты смежных прав

Такие объекты, как пьесы, оперы, балет, концертные программы, фонограммы и аудиограммы, 
создаются не одним автором, а группой авторов.

Например, пьесу, создают: автор текста, режиссер-постановщик, художник-сценограф, художник 
по костюмам. Все они являются соавторами. При оценке объекта права возникает задача определения 
доли каждого из соавторов в общем платеже роялти.

Эта доля может быть определена через приведенные в упомянутых постановлениях Кабинета 
Министров Украины № 71 и № 72 значения ставок роялти для соавторов [4, 5]. Например, согласно 
постановлению Кабинета Министров Украины № 72 минимальная ставка роялти за исполнение оперы 
равна 11%, из них автору музыки – 4%, автору либретто – 2%; хореографу – 1%; режиссеру-
постановщику – 1%; художнику-сценографу и художнику - 3%.

Таким образом, доля автора музыки в суммарном платеже роялти составляет 4:11 = 0,36; доля 
автора либретто 2:11=0,18 и т.д.

Еще раз подчеркнем, что это минимальные ставки роялти ниже которых потребитель не имеет 
права принимать значения. В рыночных условиях уместен торг, поэтому правообладатель может 
предлагать более высокие ставки роялти, приемлемые для потребителя.
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4.6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЛИЦЕНЗИИ
Под ÊлицензиейË в мировой практике понимается право, которое предоставляется владельцем 

научно-технической разработки другому лицу на использование технических достижений, научных 
знаний, производственного опыта, а также патентной защиты предмета разработки.

Как правило, передача такого права осуществляется в рамках договора – соглашения, по 
условиям которого владелец разработки – Лицензиар – на возмездной основе предоставляет 
покупателю – Лицензиату – возможность на оговоренных условиях использовать право на объект (ты) 
интеллектуальной собственности для получения экономических выгод.

В Международной практике лицензионной торговли под Êценой лицензииË обычно понимают 
сумму выплат покупателя лицензии (Лицензиата) в пользу продавца лицензии (Лицензиара).

4.6.1. Факторы, определяющие цену лицензии
К основным факторам, влияющим на размер вознаграждения за лицензию, относятся 

следующие:
- техническая ценность изобретения или Êноу-хауË, обеспечивающая лицензиату получение 

дополнительной прибыли от использования предмета лицензии;
- размер капиталовложений, необходимых для организации производства лицензионной 

продукции;
- территория по соглашению, т.е. перечень тех стран, в которых лицензиату предоставлено 

право использования технологии для организации производства и продажи лицензионной 
продукции;

- объем права, которое получил лицензиат (исключительное или неисключительное) на 
использование технологии в рамках оговоренной ÊтерриторииË. Если Лицензиатом получено 
исключительное право, то Лицензиар обязуется в течение срока соглашения не 
предоставлять такую же лицензию другим потенциальным покупателям на ÊтерриторииË;

- расходы на собственные НИР и ОКР по разработке технологии, сопоставимой по 
экономическим выгодам с закупаемой;

- объем передаваемой технической документации, содержащей суть научной разработки или 
Êноу-хауË (т.е. передается ли в рамках лицензионного соглашения техдокументация в 
полном объеме – конструкторская, технологическая, рабочая – или лицензиату достаточно 
иметь лишь ограниченный объем техдокументации);

- зависимость лицензиата от лицензиара в сырье, материалах, деталях и узлах, необходимых 
для организации производства лицензионной продукции;

- условия взаимообмена техническими усовершенствованиями, как обеспеченными, так и 
необеспеченными патентной защитой;

- объем технической помощи, оказываемой лицензиаром лицензиату в освоении закупленной 
им лицензии;

- наличие конкурентных предложений на продажу технологии, сопоставимых по 
экономическим выгодам от их использования с закупаемой технологией;

- государственное регулирование лицензионной торговли (налогообложение, лимитирование 
размера выплат и т.д.);

- вид платежа за лицензию;
- условия о судебных издержках по возможным искам третьих лиц о нарушении их патентных 

прав;
- другие условия.
Определение стоимости (цены) лицензии – один из наиболее сложных вопросов лицензионной 

торговли, т.к. реальная коммерческая ценность передаваемых по лицензии ОИС может быть 
установлена лишь в процессе эксплуатации этих объектов.

4.6.2. Виды лицензионных платежей
Получили распространение три вида лицензионных платежей: роялти (равномерные), 

паушальные (разовые) и смешанные (сочетания разового платежа с равномерным).
При платежах на базе роялти в соответствующих статьях лицензионного договора указывается, 

что лицензиат периодически по истечении отчетного периода (обычно раз в год) должен осуществлять 
платеж лицензиару в виде определенных процентных отчислений или фиксированных сумм (роялти) от 
того показателя (объем продаж, себестоимость, прибыль и др.), к которому будет привязана ставка 
роялти.

Паушальные платежи представляют собой определенную зафиксированную в тексте 
лицензионного договора сумму, которая выплачивает лицензиару в виде единовременного платежа или 
по частям, например, при вступлении лицензионного договора в силу, в момент выдачи лицензиату 
технической документации, после выпуска первых образцов продукции по лицензии.



243

Суть лицензионной торговли заключается в том, что лицензиат за счет применения ОИС, 
передаваемых ему лицензиаром, получает дополнительную прибыль сверх той, которую бы он получил 
без данного ОИС. За это лицензиат выплачивает лицензиару часть от полученной прибыли. По сути, вся 
сложность определения размера этой выплаты, т.е. цены лицензии, заключается в определении доли 
прибыли, выплачиваемой лицензиару.

В международной лицензионной торговле наиболее широко используются два варианта расчета цены лицензии:
- на основе размера прибыли лицензиата;
- на базе роялти.

4.6.3. Определение цены лицензии на основе размера прибыли лицензиата

Формула для расчета. Расчетная цена лицензии определяется следующим образом:
DPPV  , (4.17)

где Р – прибыль, получаемая лицензиатом на протяжении действия лицензии;
D – доля лицензиара в прибыли лицензиата.
При очевидной логичности и простоте приведенной выше формулы данный метод расчета цены 

лицензии имеет ограниченное применение по двум причинам. Во-первых, лицензиат не заинтересован 
показывать лицензиару размер получаемой прибыли. Во-вторых, очень трудно определить долю 
лицензиара в прибыли лицензиата, поскольку, в общем случае, эта прибыль формируется как за счет 
используемого ОИС, так и за счет суммы материальных и нематериальных активов лицензиата.

В том случае, если из общей прибыли, получаемой в рамках лицензионного договора, можно 
выделить прибыль, генерируемую передаваемым изобретением, цену лицензии можно рассчитать по 
формуле:

ii DPPV  , (4.18)
где Рi – прибыль, генерируемая изобретением;
Di – доля лицензиара в прибыли, генерируемой изобретением.
Определение доли лицензиара в прибыли, генерируемой изобретением. Доля лицензиара 

в прибыли, генерируемой используемым в объекте (продукте) изобретением, рассчитывается как 
произведение трех коэффициентов:

Дл=к1Ðк2Ðк3 (4.19)
Чтобы определить прибыль лицензиара, величину суммарной прибыли, генерируемой изобретением, 

умножают на долю лицензиара в прибыли:
Пл=ПÐДл, (4.20)

где Дл – доля лицензиара в прибыли, генерируемой изобретением;
Пл – прибыль лицензиара, грн.;
П – прибыль, генерируемая изобретением, грн.
к1 – коэффициент достигнутого результата;
к2 – коэффициент сложности решенной технической задачи;
к3 – коэффициент новизны.
Значения коэффициентов приведены в табл. 1-3.

Таблица 1

Коэффициент достигнутого результата

№
п/
п

Достигнутый результат Значение к1

1. Достижение заданных второстепенных технических характеристик, не являющихся 
определяющими для конкретной продукции (технологического процесса)

0,2

2. Достижение технических характеристик, подтвержденных документально в актах, технических 
условиях, паспортах, чертежах и др.

0,3

3. Достижение основных технических характеристик, являющихся определяющими для 
конкретной продукции (технологического процесса), подтвержденных документально

0,4

4. Достижение качественно новых основных технических характеристик продукции 
(технологического процесса), подтвержденных документально

0,6

5. Получение попой продукции (технологического процесса), обладающей высокими основными 
техническими характеристиками среди аналогичных известных видов

0,8

6. Получение новой продукции (технологического процесса), впервые освоенной в производстве 1



244

и обладающей качественно новыми техническими характеристиками

Таблица 2

Коэффициент сложности решенной технической задачи

№ 
п/п Сложность решенной технической задачи Значение к2

1. Задача решена с помощью конструктивного выполнения одной простой детали, 
изменения одного параметра простого процесса, одной операции процесса, одного 
ингредиента рецептуры

0,2

2. Задача решена с помощью конструктивного выполнения сложной или сборной детали, 
неосновного узла, механизма изменения двух и более неосновных параметров несложных 
процессов, изменения двух и более неосновных операций технологического процесса, 
изменения двух и более неосновных ингредиентов рецептуры и т.п.

0,3

3. Задача решена с помощью конструктивного выполнения одного основного или нескольких 
неосновных узлов машин, механизмов, части (неосновной) процессов, части (неосновной) 
рецептуры и т.п.

0,4

4. Задача решена с помощью конструктивного выполнения нескольких основных узлов, 
основных технологических процессов, части (основной) рецептуры и т.п.

0,5

5. Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, прибора, 
аппарата, сооружения, технологических процессов, рецептуры и т.п.

0,7

6. Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, прибора, 
аппарата, сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой контроля, с радиоэлектронной 
схемой, силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексных технологических процессов, 
сложных рецептур и т.п.

0,9

7. Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, аппарата, сооружения 
со сложной системой контроля автоматических поточных линий, состоящих из новых видов 
оборудования, системы управления и регулирования, сложных комплексных 
технологических процессов, рецептур особой сложности и т.п.

1,1

8. Задача решена с помощью конструктивного выполнения технологических процессов и 
рецептур особой сложности, главным образом относящихся к новым разделам науки и 
техники

1,25

Если в объекте (продукции) использовано несколько изобретений, то сначала определяется 
суммарная доля прибыли, приходящаяся на все изобретения, полезный эффект от использования 
которых выражается в прибыли, а затем из этой суммарной доли выделяются доли, приходящиеся на 
каждое использованное изобретение.

Для определения суммарной доли прибыли, приходящейся на все изобретения, выбирается 
максимальное значение для каждого из коэффициентов к1, к2, к3 из значений, установленных для 
каждого изобретения. Максимальное значение коэффициентов может относиться как к одному из 
изобретений, так и к двум или трем различным использованным в объекте техники, технологии 
изобретениям.

По максимальным значениям коэффициентов определяется прибыль, приходящаяся на все 
изобретения, использованные в объекте

Пл max= П max1К max2К max3К (4.21)
Прибыль, приходящаяся на i-е изобретение, использованное в объекте, определяется по 

формуле
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1 (4.22)
где i – изобретение, по которому рассчитывается прибыль (1<I<n);

n – количество использованных изобретений.

Таблица 3

Коэффициент новизны

№
п/п

Новизна Значение 
к3
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1. Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в применении 
известных средств по новому назначению (когда формула изобретения начинается 
словом "применение...")

0,25

2. Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в новой совокупности 
известных решений, обеспечивающих заданный технический результат, т.е. когда 
отличительная часть формулы изобретения содержит указания на новые связи 
между известными элементами, иную последовательность операций или иной 
процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом

0,3

3. Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с 
новым решением по большинству основных признаков

0,4

4. Задача решена с помощью изобретения имеющего прототип, совпадающий 
половиной основных признаков с новым решением

0,5

5. Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с 
новым решением по меньшему числу основных признаков

0,6

6. Задача решена с помощью изобретения, характеризующегося совокупностью 
существенных отличий, не имеющего прототипа, т.е. когда изобретение решает 
новую задачу или известную задачу принципиально иным путем (пионерное 
изобретение)

0,8

Примечания:
Под основным признаком понимается новый существенный признак, представленный в отличительной части 

формулы изобретения в виде: операции в способе, элемента в ко царапин, ингредиента в составе.
Если объектом изобретения является вещество, полученное химическим путем, имеющее структуру, не 

относящуюся ни к одной из известных в химии структур, значение коэффициента принимается равным 0,8.

Пример 1.
Условие: прибыль (П), генерируемая изобретением, в результате годового выпуска 

противоточных конвекционных подогревателей рециркуляционной зерносушилки составила 5440 грн. В 
этом подогревателе использовано изобретение "Противоточный конвекционный подогреватель". 
Использование изобретения позволило интенсифицировать тепло-массообмен в подогревателе, 
повысить его экономичность и надежность.

Решение: изобретение позволило достичь качественно новых технических характеристик продукции, поэтому 

согласно п.4 табл. 1 коэффициент достигнутого результата 1К , принимается равным 0,6.
Доля лицензиара в прибыли, генерируемой изобретением, составит:

Дл=0,6¶0,7¶0,6=0,252 или 25%
Прибыль лицензиара составит:

Пл=5440¶0,252=1371 грн.
Пример 2.
Условие: прибыль (П), генерируемая изобретениями, при серийном изготовлении прибора СВА-

1БМ "Вольт-амперометрическая система автоматизированная" составила 33955 грн. (СВА-1БМ 
применяется для определения концентрации тяжелых металлов в растворах электрохимическим 
методом).

В этом приборе использовано два изобретения: "Электрохимический индикаторный электрод" и 
"Способ электрохимического анализа", которые позволили существенно сократить время анализа и 
снизить предел обнаружения концентрации элементов.

Решение: изобретение "Электрохимический индикаторный электрод" улучшило основные 

технические характеристики прибора, поэтому коэффициент достигнутого результата 1К принимается 
равным 0,4 (табл. 1, п.3).

Данное изобретение представляет собой конструкцию одного из основных узлов прибора, 

поэтому коэффициент сложности решенной технической задачи 2К установлен равным 0,4 (табл. 2, 
п.3).

В результате сопоставления признаков изобретения с его прототипом установлено, что прототип 

совпадает с новым решением по большинству основных признаков, поэтому коэффициент новизны 3К
принимается равным 0,4 (табл. 3, п.3).
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Значения коэффициентов по изобретению "Способ электрохимического анализа" 

устанавливаются следующими: 1К = 0,4; 2К = 0,4; 3К = 0,9.

Максимальные значения коэффициентов для обоих изобретений составили: max1К = 0,4; 
max2К = 0,4; max3К = 0,9. Их произведение равно maxК =0,144.

Суммарная прибыль лицензиара от использования этих двух изобретений в приборе СВА-1БМ 
составила:

Пli=33955Ñ0,144=4889 грн.
Доля прибыли, приходящаяся на изобретение "Электрохимический индикаторный электрод", 

составляет:

Дl1=   307,0
9.04.04.0)4,04,04,0(

4,04,04,0





Соответственно, прибыль, приходящаяся на это изобретение, составляет:
Пl1=4889Ð0,307=1501 грн.

Доля прибыли, приходящаяся на второе изобретение, составляет:

Дl2=   693,0
9.04.04.0)4,04,04,0(

9,04,04,0





Прибыль, приходящаяся на второе изобретение, равна:
Пl2=4889Ð0,693=3388 грн.

4.6.4. Определение цены лицензии по методу роялти

Формула для расчета цены лицензии. Цену лицензии рассчитывают по формуле:

,
1001
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(4.23)
где: PV – настоящая стоимость лицензии, равная сумме выплат роялти в течении срока 

действия лицензии, грн.;
Ct – прогнозируемые денежные потоки, генерируемые предметом лицензии в период t, 
грн.;
t – расчетный срок действия лицензии (периоды);
Rt – ставка роялти в период t, %.

Таблицы стандартных ставок роялти позволяет определить примерный размер ставки роялти для каждого 
конкретного объекта лицензии. Стандартное значение ставки роялти может быть уточнено в результате поиска и 
анализа материалов конкурентов на объекты, которые аналогичны или близки по своим характеристикам к 
оцениваемому предмету лицензии.

Стандартные ставки роялти

Отрасль и вид продукции Ставка 
роялти, %

Станкостроительная промышленность 4,5-7,5
Подъемно-транспортное оборудование 4,0-6,0

Автомобильная промышленность 1,0-3,0

Химическое машиностроение 4,0-7,0

Самолетостроение, авиационная техника 6,0-10,0

Оборудование металлургической промышленности 5,0-8,0

Приборостроение и электронная промышленность 1,5-5,0

Бытовая радиоэлектроника 0,5-1,0

Сварочное оборудование 3,5-5,0

Химическая промышленность 1,0-3,5

Фармацевтическая промышленность 4,0-7,0
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Отрасль и вид продукции Ставка 
роялти, %

Оборудование для текстильной промышленности 3,0-6,0

Производство насосов 2,0-5,0

Нагревательное и холодильное оборудование 
промышленного назначения

4,0-6,0

Конвейеры, строительное, горное и другое близкое по 
назначению оборудование

3,5-6,0

В литературе имеется более подробные таблицы для определения ставки роялти. При пользовании 
таблицей максимальное значение ставки роялти следует принимать для продукции, производство которой носит 
индивидуальный или мелкосерийный характер, а минимальное значение – для продукции массового производства.

Например, стандартные ставки роялти по номенклатуре изделий приведены в нижеслежующей таблице.

№
п/п Вид изделий Ставки роялти, %

1 Подъемно-транспортное оборудование 5
2 Литейное оборудование 1,5-2,0
3. Оборудование для цементных заводов 3-5
4 Оборудование для металлургической 

промышленности
4-6

5 Оборудование для химической промышленности 3-5
6. Оборудование для пищевой промышленности 4
7. Оборудование для очистки воды 5
8. Холодильное оборудование 2-4
9. Нагревательные системы 4-6

10. Печи 4-6
11. Котлы 3-5
12. Воздушные кондиционеры 3-4
13. Клапаны, вентили 3-6
14. Котельное оборудование 5
15. Компрессоры, насосы 5-7
16. Моторы промышленного назначения 4-5
17 Оборудование для обработки поверхности 6-7
18. Металлические конструкции 2-4
19. Оборудование для текстильной промышленности 3-5
20. Полиграфическое оборудование 4
21 Электротехническое оборудование 4-7
22. Реле-аппаратура 4-6
23. Сигнальное оборудование 1-1,5
24. Электрические контрольно-измерительные приборы 3-5
25 Электронное оборудование 4-8
26. Полупроводники 1-2
27. Радиолампы 3-4
28. Аккумуляторы 3-4
29. Электрокабели 2-4
30. Лифты 4-5
31. Станки металлообрабатывающие 4-6
32. Инструмент, оснастка 5-7
33. Сварочное оборудование 5-6
34. Приводы 5
35. Фото кинотовары 3-5
36. Медицинское оборудование и приборы 4-7
37. Измерительные приборы 5-7
38. Канцелярское оборудование 3
39. Автомоторы и части к ним 2-4
40. Автозапчасти 2-3
41. Буксиры 1-2
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42. Велосипеды 3-5
43. Железнодорожное оборудование 3-5
44. Сельскохозяйственные машины 2-5
45. Скобяные изделия 2-3
46. Ручной инструмент 3
47. Бритвы, ножи 1-2
48. Металлическая мебель 3
49. Полуфабрикаты 1,5-2
50. Литье 3-5
51. строительные машины 3-5
52. Удобрения 1,5-2
53 Удобрения-химикаты 1
54 Красители 3
55. Ароматические вещества 3
56. Продукты органической химии 2-4
57 Фармацевтические товары 2-4
58.' Изделия из каучука 3-3,5
59. Изделия из стекла 2-4
60 Краски 2-3
61. Клей 2-3
62. Фототовары, химреактивы 1-3
63. Минеральные масла 2-3
64 Текстильные волокна 2-3
65. Ткани для пошива одежды 3
66. Ткани для промышленных целей 3-4
67. Трикотаж, белье 2-4
68 Обувь 1-2,5
69 Кожа 3
70. Деревянная мебель 2-3
71. Бумага 1-2
72. Упаковка бумажная и из картона 2-3
73 Копировальная бумага 1-2
74 Книги, печатные издания, игры (без авторских прав) 3-6
75. Спорттовары 1-3
76. Парфюмерия 2-5
77 Пластинки 2-5
78. Изделия из пластмассы 3
79. Суда, судовое оборудование 3-5
80. Стройматериалы 2-4
81. Самолеты, вооружение 5-10
82. Продовольственные товары 1-2
83. Корм для скота 2-3
84 Нитки 2-5
85. Холодильное оборудование для промышленных 

целей
4-6

Стандартной ставкой роялти при использовании прибыли (дохода) как базы роялти является 25-30%. 
Отсутствие патента на предмет лицензии, как правило, снижает размер стандартной ставки роялти примерно на 
30% по сравнению с ОИС, имеющим патентную охрану.

Расчетный срок действия лицензии. Под расчетным сроком действия соглашения понимается 
период времени, на который рассчитывается объем производства продукции по лицензии для 
определения размера лицензионного вознаграждения. Независимо от вида лицензионных платежей, 
расчетный срок определяется объектом соглашения, имея в виду, что в основе его лежит срок 
морального старения с учетом патентной ситуации. Международная практика лицензионной торговли 
показывает, что срок действия соглашений, в основном, не превышает 10 лет, поэтому расчетный срок 
действия соглашения, как правило, не должен превышать 10 лет.

В качестве укрупненных показателей для выбора расчетного срока действия соглашения могут 
служить данные табл. 21.

Таблица 21
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Расчетный срок действия лицензии
Характеристика лицензии Группа А Группа Б Группа В Группа Г
Расчетный срок действия 
соглашения в годах 5-7 5-7 7-10 7-10

Здесь:
А – беспатентные лицензии, освоение которых не требует больших капзатрат и длительных 

сроков освоения.
Б – патентные лицензии, объектом которых является продукция с коротким сроком морального 

старения (изделия бытовой электроники и др.).
В – беспатентные лицензии, освоение которых связано с дополнительными сроками поставок 

оборудования, значительными капзатратами и сроком освоения свыше 2-х лет.
Г – патентные лицензии, за исключением вошедших в группу Б.
При установлении расчетного срока действия соглашения следует учитывать такие факторы, 

как:
- патентную ситуацию;
- условия конкурентных предложений;
- условия платежа по предлагаемому соглашению;
- заинтересованность Лицензиата с точки зрения перспектив в получении от Лицензиара 

усовершенствований объекта соглашения в период действия соглашения;
- период времени, необходимый на освоение лицензии с учетом возможных сроков поставки 

техдокументации, специального оборудования, его монтажа, наладки и т.д.;
- заинтересованность Лицензиата в более коротком сроке действия соглашения при 

комбинированных платежах.
Длительность и количество периодов срока действия соглашения, в принципе, могут 

варьироваться в пределах принятого срока действия соглашения. Чаще всего длительность периода 
равна одному году, следовательно, количество периодов обычно равно количеству лет действия 
договора.

Определение величины денежных потоков. Величина денежных потоков зависит от принятой 
базы роялти. За базу обычно принимают либо стоимость продаж произведенной по лицензии продукции, 
либо ее себестоимость, либо полученную прибыль, либо основного сырья.

Если за базу принята стоимость продаж произведенной по лицензии продукции или ее 
себестоимость, то величина денежного потока в период t определяется по формуле:

,ttt ZVC  (4.24)
где: Vt – количество произведенного товара в натуральных единицах;

Zt – цена единицы произведенного товара или ее себестоимость, грн.
Если за базу принимается доход или прибыль от использования предмета лицензии в 

производстве, то:

,tt YC  (4.25)

где Yt – доход или прибыль, генерируемая предметом лицензии в t-м периоде, грн.
Если за базу принимается стоимость основного перерабатываемого сырья, то:

,tt MC  (4.26)
где: Mt – стоимость основного перерабатываемого сырья в t-м периоде, грн.
Заметим, что величина ставки роялти будет зависеть от принятой базы роялти. Так, если в 

качестве базы роялти принята прибыль, то ставка роялти будет равна доле Лицензиара в прибыли 
Лицензиата, т.е. ее величина может, как было показано выше, достигать 50%.

С целью стимулирования Лицензиата к увеличению объемов производства в лицензионные 
договоры рекомендуется вводить дифференцированные ставки роялти, т.е. уменьшать их по 
достижению более высоких показателей по сравнению с расчетным вариантом. Ставки роялти должны 
уменьшаться и по истечении льготного периода, в течение которого прибыль (доход) Лицензиата от 
использования изобретения не облагалась налогом. Иначе использование изобретения может стать для 
него невыгодным. Роялти отвечают интересам обоих партнеров, общества. Поэтому они должны найти 
широкое применение также при торговле лицензиями внутри страны.
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4.6.5. Определение цены лицензии в виде паушального платежа

Паушальные платежи рекомендуется применять, если к Лицензиату переходят все права на 
объект лицензии, лицензия передается предприятию другой отрасли или малоизвестному независимому 
Лицензиату, контроль за деятельностью которых затруднен. Эта форма платежей особенно выгодна 
Лицензиару. Она значительно снижает его риск, избавляет от необходимости контролировать 
деятельность Лицензиата, одновременно предоставляет Лицензиару достаточно большую сумму (хотя 
при платежах типа роялти суммарный объем платежей может быть выше).

Цену лицензии в виде паушального платежа рассчитывают по формуле:

,
100)

100
1(1

t
n

t tt

t
P

R
i

C
PV 





(4.27)

где: PVP – настоящая стоимость лицензии, равная паушальному платежу, грн.;
Ct – прогнозируемые денежные потоки от использования предмета лицензии в t-м 
периоде, грн.;
t – расчетный срок действия лицензии (периоды);
Rt – ставка роялти в t-м периоде, %;
it – ставка дисконта в t-м периоде, %.

Сравнивая уравнения (1) и (2), видим, что цена лицензии в виде паушального платежа ниже 
суммы платежей по роялти, поскольку в уравнении (2) денежные потоки Ct уменьшаются на 
коэффициент дисконта:
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При паушальном платеже Лицензиат выступает в роли кредитора, а Лицензиар – получателя 
кредита. Это и предопределяет их поведение при заключении лицензионного договора. Лицензиар 
должен стремиться получить такую сумму, которая, будучи вложенной в банк, обеспечивала бы ему 
прибыль, по величине и времени получения равной платежам в виде роялти. В свою очередь, 
Лицензиату выгодно снизить расчетную цену до такой величины, чтобы разница между роялти и 
паушальным платежом была равна стоимости кредита.

Ставка дисконта it в ур. (3) может быть принятая равной проценту по кредитным операциям, 
изымаемым ведущим коммерческим банком страны лицензиара.

Чтобы стимулировать использование предмета лицензии Лицензиатом, выплату платежей 
следует точно увязать с этим фактом. Так, при выплате паушального платежа в два-три приема перевод 
первой его части целесообразно приурочить ко времени заключения договора, второй – к освоению 
предмета лицензии Лицензиатом, третьей – к выходу производства на проектную мощность. 
Первоначальный платеж, как правило, должен возмещать Лицензиару его затраты на маркетинг, 
заключение соглашения, передачу технической документации, а в определенных условиях - затраты на 
создание изобретения. Если паушальный платеж производится единовременно, его рекомендуется 
связать с освоением изобретения Лицензиатом.

Перевод лицензионных сумм, при паушальных платежах, как правило, производится в 
следующем соотношении:

- 10-30% переводятся при подписании или вступлении лицензионного договора в силу;
- 40-60% переводятся при подписании акта о приемке технической документации;
- 10-30% переводятся при подписании акта о начале выпуска лицензионной продукции.
В отдельных случаях вся сумма первоначального проекта выплачивается на стадии подписания 

и на стадии передачи технической документации (т.е. в два этапа) в равной пропорции.

4.6.6. Определение цены лицензии при комбинированных (смешанных) платежах

Выплата лицензионного вознаграждения в виде паушального платежа или роялти может 
оказаться неприемлемой для одного или обоих партнеров. В таких случаях обычно используются 
комбинированные платежи. Они состоят из первоначального платежа, выплачиваемого в начале 
действия лицензионного договора, и роялти, отчисляемых в период коммерческого использования 
изобретения по окончании каждого отчетного периода.
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Первоначальный платеж служит своего рода гарантией серьезности намерений Лицензиата, что 
очень важно для отечественной практики торговли лицензиями. В то же время он позволяет Лицензиару 
окупить затраты на маркетинг, заключение соглашения, изготовление и передачу технической 
документации, образцов специального оборудования, приборов, выполнение других условий договора, а 
в определенных условиях и затраты на создание изобретения.

Размер первоначального платежа устанавливается обычно в пределах 25% расчетной цены 
лицензии в виде роялти. Перевести ее в комбинированные платежи можно, установив в начале размер 
первоначального взноса, а пропорционально этому платежу уменьшив ставку роялти.

Чтобы стимулировать использование изобретения Лицензиатом при применении 
комбинированных платежей, в соглашениях предусматривают также минимально гарантированные 
платежи. Их выплачивают по окончании отчетного периода вне зависимости от результатов освоения 
изобретения, объемов производства и реализации лицензионной продукции. При этом сумма 
первоначального и минимальных гарантированных платежей, как правило, не должна превышать 75% 
суммы вознаграждения в виде роялти при полной и исключительной лицензии, 50% - при простой. 
Размер ежегодных минимальных гарантированных платежей фиксируется в договоре. Их отмена 
предусматривается в том случае, если Лицензиат перешел к производству продукции с лучшими 
потребительскими свойствами, пользующейся большим спросом, изготовляемой с меньшими 
производственными издержками, или если экономически оправданное использование изобретения 
невозможно.

4.7. ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ 9

Олег Владимирович НОВОСЕЛЬЦЕВ, патентный поверенный России, кандидат технических 
наук,

кандидат юридических наук, президент Компании патентных поверенных ÊПетропатентË
Сложность решения практических проблем коммерциализации интеллектуальной собственности связана 

с неоднозначностью позиций специалистов по вопросам методологии оценки, выбора ценообразующих факторов и 
обоснования рыночной стоимости интеллектуальной собственности (далее ИС), нематериальным (физически 
неосязаемым) характером ИС, необходимостью одновременного комплексного решения ряда экономических, 
юридических и бухгалтерских проблем при использования интеллектуальной собственности в 
предпринимательской (коммерческой) деятельности.

Поэтому для специалистов в области правовой охраны, оценки, бухгалтерского учета, аудита и 
организации использования интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности может 
представить определенный интерес практический опыт оценщиков интеллектуальной собственности Компании 
патентных поверенных ÊПЕТРОПАТЕНТË (Санкт-Петербург, Россия).

4.7.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

В соответствии с международной практикой под оценочной деятельностью понимается 
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов 
оценки рыночной или иной стоимости.

Под рыночной стоимостью объекта оценки обычно понимается наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности (далее ÊИСË) обычно 
руководствуются следующими методическими основами (принципами):

 рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять конкретные 
потребности при их использовании в течение определенного периода времени (принцип 
полезности);

 рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения на рынке и характера 
конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения);

 рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее вероятные затраты на 
приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения); 

9 Новосельцев О.В. // 8-я Международная научно-практическая конференция ÊАктуальные проблемы охраны интеллектуальной 
собственностиË. Материалы выступлений. 6-11 сентября 2004 г. Алушта: – 1998. - № 4.
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 рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, продолжительности и 
вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за определенный 
период времени при наиболее эффективном его использовании (принцип ожидания);

 рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную 
дату (принцип изменения);

 рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, определяющих условия 
их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, 
международного и национального законодательства, политикой государства в области ИС, 
возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип внешнего влияния);

 рыночная стоимость ИС определяется исходя из текущего или наиболее вероятного 
использования объектов и прав ИС, являющегося реализуемым, экономически 
оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым 
и в результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной собственности 
будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). При этом наиболее 
эффективное использование ИС может не совпадать с ее текущим использованием.

При определении рыночной стоимости ИС также учитываются:
 нематериальный, уникальный характер объекта оценки;
 текущее использование объекта ИС;
 возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки 

на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта ИС, 
объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования 
объекта ИС в той или иной отрасли;

 риски освоения и использования объекта ИС в различных отраслях, в том числе риски 
недостижения технических, экономических, эксплуатационных и экологических 
характеристик, риски недобросовестной конкуренции и другие;

 стадии разработки и промышленного освоения объекта ИС;
 возможность и степень правовой защиты;
 объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта 

интеллектуальной собственности;
 способ выплаты вознаграждения за использование объекта ИС;
 другие ценообразующие факторы. Аналогично тому, как при инженерном проектировании и 

промышленном изготовлении деталей и узлов сложной формы для облегчения восприятия, 
создания пространственного зрительного образа и отображения особенностей деталей и 
узлов на чертежах используют их изображения в различных проекциях, разрезах и 
сечениях, так и при обосновании единого значения рыночной стоимости объекта оценки 
одновременно используют различные подходы (методы) оценки, позволяющие всесторонне 
изучить ситуацию создания и использования объекта оценки и оценить ИС с учетом 
различных ценообразующих факторов.

В соответствии с международными стандартами при оценке рыночной стоимости различных 
объектов оценки рекомендуется использовать три основных подхода:

 затратный подход (затратные методы оценки);
 рыночный подход (рыночные методы оценки);
 доходный подход (доходные методы оценки).
Использование затратного подхода осуществляется при наличии информации о величине 

затрат, связанных с созданием или приобретением объекта оценки, а также при наличии возможности 
восстановления (разработки идентичного объекта) или замещения объекта оценки аналогичным 
объектом.

Затратный подход к оценке ИС основан на, расчете рыночной стоимости ИС с учетом затрат, 
необходимых для создания, восстановления или замещения объекта оценки.

Определение рыночной стоимости ИС с использованием затратного подхода обычно включает 
определение суммы затрат на создание объекта оценки или нового объекта, аналогичного объекту 
оценки.

Сумма затрат на создание нового объек- ' та, аналогичного объекту оценки, включает в себя 
прямые и косвенные затраты, связанные с созданием объекта ИС и приведением ее в состояние, 
пригодное к использованию, а также прибыль инвестора – величину наиболее вероятного 
вознаграждения за , инвестирование капитала в создание ИС.
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Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного оцениваемому объекту ИС, может быть 
определена путем индексации фактически понесенных в прошлом правообладателем затрат на 
создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или путем калькулирования в ценах и 
тарифах, действующих на дату оценки, всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания 
аналогичного объекта ИС. При проведении индексации обычно руководствуются индексами изменения 
цен по элементам затрат. При отсутствии доступной достоверной информации об индексах изменения 
цен по элементам затрат используют индексы изменения цен по соответствующим отраслям 
промышленности или других соответствующих индексов.

Прибыль инвестора обычно рассчитывают исходя из ставок отдачи на капитал при его наиболее 
вероятном аналогичном по уровню риска инвестировании и периода времени, необходимого для 
создания оцениваемой ИС.

"Использование доходного подхода осуществляется при условии возможности получения 
доходов (выгод) от использования ИС.

Доходом от использования интеллектуальной собственности обычно признается разница за 
определенный период времени между денежными поступлениями и денежными выплатами (расходами) 
при использовании ИС.

Основными формами денежных поступлений являются платежи за предоставленное право 
использования интеллектуальной собственности, например, роялти, паушальные платежи, а также 
доходы (прибыль) получаемая от использования ИС.

Основными формами доходов (прибыли) от использования ИС являются:
 экономия затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на 

инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат, 
отсутствие затрат на получение права использования интеллектуальной собственности 
(например, отсутствие лицензионных платежей, отсутствие необходимости выделения из 
прибыли наиболее вероятной доли лицензиара);

 увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг);
 увеличение физического объема продаж продукции (работ, услуг);
 снижение выплат налогов и (или) иных обязательных платежей;
 сокращение платежей в счет обслуживания долга;
 снижение риска получения доходов от использования объекта оценки;
 другие формы доходов (прибыли) от использования ИС.
Выгоды от использования оцениваемой интеллектуальной собственности определяются на 

основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения доходов (прибыли) от 
использования ИС с величиной, риском и временем получения доходов (прибыли), который получил бы 
правообладатель, при использовании базовых или замещающих объектов (технологий).

Определение рыночной стоимости ИС с использованием доходного подхода осуществляется 
путем дисконтирования или капитализации денежных потоков от использования ИС.

Оценки ИС методами сравнительного подхода производится при наличии достоверной и 
доступной информации о ценах аналогов объекта оценки и действительных условиях сделок с ними, а 
также информация о ценах предложений и спроса.

Определение рыночной стоимости ИС с использованием сравнительного подхода 
осуществляется путем корректировки цен аналогов, учитывающих их отличие от оцениваемой ИС.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с ИС.

Наиболее важными элементами сравнения, как правило, являются:
 объем оцениваемых имущественных прав на объекты ИС;
 условия финансирования сделок с ИС (соотношение собственных и заемных средств, 

условия предоставления заемных средств);
 изменение цен на ИС за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки;
 отрасль, в которой были или будут использованы объекты ИС;
 территория, на которую распространяется действие прав ИС;
 физические, функциональные, технологические, экономические характеристики 

оцениваемого объекта и аналогов;
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 спрос на продукцию, которая может производиться или реализовываться с использованием 
ИС;

 наличие конкурирующих предложений;
 относительный объем реализации продукции (работ, услуг), произведенной с 

использованием ИС;
 срок полезного использования интеллектуальной собственности;
 уровень затрат на освоение ИС;
 условия платежа при совершении сделок с ИС;
 обстоятельства совершения сделок сИС.
Величины корректировок цен определяются, как правило, прямым попарным сопоставлением 

цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу сравнения, и определением на 
базе полученной таким образом информации корректировки по данному элементу сравнения; прямым 
попарным сопоставлением дохода (выгоды) двух аналогов, отличающихся друг от друга только по 
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 
данному элементу сравнения, путем определения затрат, связанных с изменением характеристики 
элемента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки с экспертным обоснованием 
корректировок цен аналогов.

В международной практике оценки для получения единого обоснованного значения рыночной 
стоимости считается корректным (правомерным, целесообразным) одновременное выполнение 
нескольких отдельных расчетов различными методами, в рамках затратного, рыночного и доходного 
подходов, и последующее согласование результаты расчетов для получения одной величины 
обоснованной рыночной стоимости объекта оценки.

Выбор конкретных методик оценки на практике определяется целями оценки, имеющимися в 
наличии или доступными исходными данными. Оценщики вправе самостоятельно определять в рамках 
каждого из подходов возможность использования конкретных методов оценки.

Поэтому целесообразно сделать краткий обзор наиболее часто используемых на практике 
методов оценки ИС в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов.

4.7.2. ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

3.3.2.1. Метод Âфактических затратÃ

Расчет стоимости объекта оценки методом суммирования фактических затрат чаще всего 
применяется для определения балансовой (бухгалтерской) стоимости объектов ИС для целей 
постановки их на бухгалтерский учет и отражения стоимости ИС на балансе в качестве имущества 
предприятия на дату постановки этого имущества на бухгалтерский учет или на дату ввода в 
эксплуатацию. На практике данный метод иногда еще называют методом расчета балансовой стоимости 
имущества.

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на приобретение 
самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретению 
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и 
иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних 
организаций.

Под стоимостью изготовления признаются фактические затраты, связанные с использованием в 
процессе изготовления объекта оценки основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объекта имущества.

При определении балансовой (бухгалтерской) стоимости ИС обычно используется затратный 
метод прямого суммирования фактических затрат без учета времени их совершения. Обязательным 
условием использования данного метода оценки (особенно для целей бухгалтерского учета) является 
наличие первичных бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты (расходы).

3.3.2.2. Метод "стоимости восстановления"

Расчет полной восстановительной стоимости по методу "стоимости восстановления" 
заключается в определении на дату оценки всех затрат, необходимыхдля воспроизводства 
(воссоздания, восстановления) идентичного по назначению и качеству объекта оценки.
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Методология расчета полной восстановительной стоимости в настоящее время достаточно 
подробно разработана и отражена в нормативных документах, регулирующих переоценку имущества и 
производится:

 индексным методом;
 по данным торгующих организаций и предприятий;
 поданным предприятий-изготовителей;
 экспертными методами, в качестве которых чаще всего используют сметный метод и метод 

укрупненных показателей.

3.3.2.3. Метод Âприведенных затратÃ

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки методом Êприведенных затратË 
заключается, в общем случае, в пересчете фактических прошлых затрат на создание и подготовку к 
использованию объекта оценки в текущую стоимость, то есть в их стоимость на дату оценки.

При расчете стоимости объекта оценки по методу Êприведенных затратË обобщенная формула 
текущей стоимости объекта оценки может быть выражена в следующем виде:

РVпр.затр. =Σ(Ri X Кпр), (1)
где: 
PVпр.затр. – текущая стоимость (present value) объекта оценки по методу Äприведенных затратÅ, 
Ri – расходы на создание (приобретение) оцениваемого объекта на дату их совершения; 
Kпр – коэффициенты приведения, учитывающие изменение стоимости денег во времени и 

инфляцию за период с даты совершения затрат до даты оценки.
При практических расчетах обычно учитывают весь спектр различных расходов (затрат), 

которые так или иначе были связаны с проведением научных исследований и изысканий в данной 
области техники, с созданием, освоением и подготовкой к использованию оцениваемой ИС, основными 
из которых являются:

 расходы на теоретические (технические, патентно-информационные и т.п.) исследования,
 расходы на проведение опытов, испытаний и изысканий,
 расходы на разработку (приобретение) различной технической, нормативной, 

технологической и другой документации,
 расходы на приобретение необходимого оборудования,
 расходы на приобретение (создание) информации или прав на ее использование в данном 

объекте ИС;
 организационные расходы предприятия,
 расходы на основную и дополнительную заработную плату, отчисления внебюджетные 

фонды, служебные командировки, накладные расходы, электроэнергию, водоснабжение, 
отопление, эксплуатацию производственных помещений или их аренду,

 другие расходы, относящиеся к созданию ИС и подготовке ее к использованию в 
запланированных целях.

По налоговому законодательству некоторых стан основным источником финансирования затрат 
на проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ (аналогично расходам на 
капитальные вложения и долгосрочные финансовые активы) являются собственные средства 
предприятия (чистая прибыль предприятия после уплаты всех налогов). Поэтому для расчета стоимости 
приведенных затрат в некоторых случаях целесообразно учитывать дополнительные расходы на налог 
на прибыль и налог на добавленную стоимость (стоимость собственного капитала) или проценты по 
коммерческому кредиту (стоимость заемного капитала).

3.3.2.4. Метод Âстоимости замещенияÃ

Расчет стоимости интеллектуальной собственности методом замещения основывается на 
изучении возможностей инвестора в приобретении альтернативных объектов собственности и основан 
на том, что покупатель, проявляя должную осведомленность и благоразумность, никогда не заплатит за 
объект оценки большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего аналогичного 
по назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных задержек.

Данный метод оценки может привести к объективным результатам тогда, когда можно точно 
оценить величину затрат на создание (приобретение) альтернативного объекта ИС за счет собственных 
усилий покупателя (инвестора) или тогда, когда на рынке есть альтернативные предложения 
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аналогичных по назначению и качеству объектов при непременном условии наличия конкурентного 
рынка и относительного равновесия спроса и предложения.

Данный метод оценки широко используется при оценке объектов ИС массового спроса, 
например, при оценке программного обеспечения для ЭВМ или специализированного программного 
обеспечения, например программ автоматизированного ведения бухгалтерского учета.

3.3.2.5. Метод Âкапитализации доходаÃ

Метод капитализации дохода используется при оценке рыночной стоимости ИС, приносящей 
равномерные и равновеликие денежные потоки дохода (прибыли) от использования ИС.

Под капитализацией понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех 
будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин денежных потоков от 
использования ИС за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
ежегодного денежного потока дохода (прибыли) от использования ИС на определенную оценщиком 
соответствующую ставку капитализации.

При расчете ставки капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой ИС 
обычно учитывают величину ставки дисконтирования (отдачи на капитал), наиболее вероятный темп 
изменения денежных потоков от использования ИС и наиболее вероятное изменение ее стоимости ИС. 
Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых оцениваемой ИС, может определяться 
путем деления величины денежного потока, создаваемого аналогичной интеллектуадьной 
собственностью, на ее цену.

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки по методу Êкапитализации доходаË обычно 
выполняют путем деления ежегодного дохода (чистой прибыли после налогов, чистого операционного 
дохода) получаемого от коммерческого использования объекта оценки на коэффициент капитализации 
по формуле:

PVкап.= CF/K (2),
где 
PVкап. – текущая стоимость объекта оценки, 
CF – денежный поток среднегодового дохода, 
K – коэффициент капитализации.
Использование метода ÄкапитализацииÅ основано на частном случае инвестиций, называемом в 

финансовой математике ÄперпетуитетомÅ (англ, perpetuity — вечность), предполагающем ситуацию 
бессрочного банковского текущего (сберегательного) счета, процентный доход по которому начисляется 
по постоянной ставке и полностью изымается сразу после его начисления.

Метод капитализации применим в тех случаях, когда размеры ежегодных денежных потоков 
роялти (денежных потоков начислений) равны по величине и равномерно поступают в течение 
неограниченного (неопределенного) периода времени.

Характерным случаем применения метода капитализации при оценке ИС может быть оценка 
принадлежащих предприятию и постоянно используемых в производственной деятельности в течение 
неограниченного времени объектов, например, производственных технологий, товарных знаков, ноу-хау.

3.3.2.6. Метод Âдисконтирования денежных потоковÃ

Под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих денежных потоков дохода 
(прибыли) от использования ИС к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке 
дисконтирования.

При расчете ставки дисконтирования для денежных потоков, создаваемых оцениваемой обычно 
учитывают безрисковую ставку отдачи на капитал; величину премии за риски, связанные с 
инвестированием капитала в приобретение оцениваемой ИС, ставки отдачи на капитал аналогичных по 
уровню риска инвестиций.

Безрисковая ставка отдачи на капитал обычно определяется как ставка отдачи при наименее 
рискованном вложении капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей категории 
надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам).

Расчет текущей рыночной стоимости объекта оценки по методу дисконтирования денежных 
потоков (поступлений) чистой прибыли производят путем суммирования ежегодных будущих денежных 
потоков (поступлений) чистой прибыли, деленных на соответствующий коэффициент дисконтирования 
по формуле:

PV=ΣCFi/(1+I)t (3),
где
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PV – текущая стоимость объекта оценки,
CFi — ежегодные будущие денежный потоки,
I – коэффициент дисконтирования,
t – время.
Использование метода дисконтирования денежных потоков базируется на общем случае 

инвестиций, основанном по теории изменения стоимости денежных потоков во времени при расчете 
начислений по сложному проценту. Данный вариант инвестиций предполагает ситуацию срочного (на 
определенный срок) текущего (сберегательного) счета, процентный доход по которому регулярно 
начисляется по определенной ставке дисконтирования и остается на счете после его начисления (все 
начисления регулярно капитализируются).

Метод дисконтирования применим в большинстве случаев оценки тогда, когда размеры 
денежных потоков роялти различны по величине и поступают в течение ограниченного периода 
времени. Характерной ситуацией применения метода дисконтирования при оценке интеллектуальной 
собственности является оценка интеллектуальной собственности, используемой в производственной 
деятельности предприятия на основании лицензионного соглашения, по которому предприятие на 
определенных соглашением условиях приобретает (получает) право на использование, в течение 
определенного соглашением срока, объектов лицензии (объектов исключительного права).

3.3.2.7. Метод Âсравнения продажÃ

Оценка рыночной стоимости по методу сравнение продаж основан на прямом или косвенном 
сравнении оцениваемого объекта с другими объектами интеллектуальной собственности, которые были 
проданы (переданы по лицензии права на их использование) в сопоставимое время на аналогичном 
рынке.

Стоимость интеллектуальной собственности в таком случае определяется ценой, которую 
платят типичные покупатели типичному продавцу интеллектуальной собственности за аналогичный по 
качеству и по полезности объект в данный момент времени на аналогичном рынке.

Метод определения рыночной стоимости по сравнению продаж применим тогда, когда имеется 
достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи аналогичных по 
назначению и качеству объектов.

Поэтому для применения метода сравнения продаж необходима достоверная информация о 
ценах, качественных показателях объектов, объеме передаваемых прав и иных ценообразующих 
факторах, определяющих конечную цену сделки.

3.3.2.8. Метод ÂроялтиÃ

Расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности методом ÊроялтиË основан на 
практике международного обмена технологиями и представляет собой процедуру оценки, исходя из 
международного опыта продажи лицензий.

Оценка стоимости методом ÊроялтиË заключается в дисконтировании (или капитализации) 
ежегодных денежных потоков (поступлений) роялти по гипотетическому (предполагаемому) или 
действительному лицензионному соглашению.

Чаще всего ежегодные размеры денежных потоков роялти рассчитывают в виде определенного 
процента отчислений от объемов промышленной реализации продукции по лицензии, затем определяют 
текущую (приведенную на дату оценки) стоимость ежегодных денежных потоков (поступлений) роялти и 
их суммированием определяют текущую стоимость цены лицензии (стоимость лицензируемой 
интеллектуальной собственности).

PV = ΣCFRi / (1+I)t = Σ(Pt x Vt x Rt) / (1+ I)t, (4)
где 
PV — текущая стоимость денежных потоков роялти, 
Pt – расчетная цена единицы продукции по лицензии, 
CFRi – прогнозируемые денежные потоки роялти, 
Vt – ежегодный объем производства продукции по лицензии, 
Rt – расчетная ставка роялти,
I – ставка дисконта,
t – время.
На размер (величину) ставок роялти влияет ряд обстоятельств, которые на практике принимают 

во внимание при выборе их конкретного значения, в частности обычно учитываются:
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 техническая ценность объекта лицензии,
 экономическая эффективность,
 стадия разработки и готовность к промышленному использованию,
 наличие и объем патентной защиты,
 объем передаваемых прав по лицензии,
 объем передаваемой документации и ноу-хау,
 инжиниринговое сопровождение,
 конъюнктура рынка,
 конкурентные предложения,
 другие ценообразующие факторы.
В связи с этим на практике возникает актуальная проблема поиска подходов к обоснованию 

ставок роялти и методов расчета цены лицензии применительно к реальным условиям развивающихся 
рыночных отношений в области коммерциализации интеллектуальной собственности.

4.7.3. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ

В международной практике лицензионной торговли под ценой лицензии обычно понимают сумму 
выплат покупателя лицензии (ÊЛицензиатаË) в пользу продавца лицензии (ÊЛицензиараË).

По своей сути процедура расчета цены лицензии представляет собой оценку интеллектуальной 
собственности, которая является объектом лицензии.

Таким образом, расчет цены лицензии сводится к определению той текущей стоимости 
интеллектуальной собственности (то есть ее стоимости на дату заключения лицензионного договора), по 
которой Лицензиат согласен был бы на условиях лицензионного договора купить (приобрести во 
временное использование) права на интеллектуальную собственность Лицензиара, а Лицензиар по 
такой цене согласен был бы условиях договора эти права продать (передать во временное 
использование).

Наиболее широко в международной лицензионной торговле используются два основных метода 
расчета цены лицензии [1, стр. 205—216] —на основе размера прибыли Лицензиата; – на базе роялти.

При расчете цены на основе размера прибыли Лицензиата исходят из того, что размер выплат 
Лицензиару определяется как часть (доля) прибыли, получаемой Лицензиатом от изготовления и 
реализации продукции по лицензии. При этом доля Лицензиара колеблется в довольно широких 
пределах от 10 до 50 % прибыли Лицензиата и зависит от целого ряда ценообразующих факторов, 
основными из которых являются объем передаваемых прав, наличие патентной охраны и размеры
дополнительной прибыли Лицензиата [2, стр. 17-29].

При этом считается, что если объект лицензии еще не готов к промышленному или 
коммерческом использованию, а основную ценность представляют передаваемые по лицензионному 
соглашению патентные права, то тогда доля Лицензиара в прибыли Лицензиата составляет до 20 %. 
Если объектом является промышленно освоенное изделие или технологический процесс, то при 
исключительной лицензии (при передаче всех прав) доля Лицензиара может составлять 35—50 %, а при 
неисключительной лицензии (Лицензиату передается только право на использование с сохранением 
прав у Лицензиара) 20—30 % [3, стр. 11—20].

При расчете цены лицензии на базе роялти расчетную цену лицензии и соответственно размер 
выплат владельцу интеллектуальной собственности (Лицензиару) традиционно определяют как 
определенный процент отчислений (ÊРоялтиË) в зависимости от стоимости произведенной и 
реализованной продукции по лицензии.

В практике международной торговли лицензиями размер роялти обычно определяют не 
расчетным путем, а эмпирически – путем установленных в мировой практике для различных отраслей 
промышленности усредненных размеров роялти – так называемых ÊстандартныхË ставок роялти [1, стр 
209].

Размер известных из литературных источников ÊстандартныхË ставок роялти чаще всего 
составляет от 0,5 до 14 %. Однако в литературе практически отсутствует информация по обоснованию и 
расчету величины численных значений роялти и предлагается выбирать определенное значение роялти 
из диапазона Êстандартных среднестатистическихË значений с учетом Êценообразующих факторовË.

К примеру, известны ÊстандартныеË ставки роялти для электронной промышленности 4–10 %, 
электротехнической промышленности 1–5 %, фармацевтической промышленности 2–7 %, 
самолетостроения 6–10 %, автомобильной промышленности 1–3 %, станкостроительной 
промышленности – 4,5–7,5 %, производств потребительских товаров длительного пользования – 5 %, 
производств потребительских товаров с малым сроком использования 0,2–1,5 %, [2, стр. 24].
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В практике лицензионной торговли, по причине отсутствия достоверных среднестатистических 
данных для конкретного рынка, чаще всего размер роялти выбирают из таблиц ставок роялти, взятых из 
доступных источников информации без какого либо расчетного обоснования, но с традиционными 
рекомендациями необходимости учета ценообразующих факторов. Это в большинстве случаев 
приводит к субъективному, произвольному и недостаточно обоснованному выбору роялти. В частности, 
в процессе переговоров Лицензиар (продавец лицензии) в большинстве случаев настаивает на 
максимальном значении величины роялти из опубликованного в литературе диапазона, а Лицензиат 
(покупатель лицензии) — на минимальном, но при этом, чаще всего, и Лицензиар и Лицензиат не могут 
расчетным путем подтвердить обоснованность своих притязаний. Значительно более неопределенная 
ситуация возникает когда в литературе отсутствуют данные по конкретной отрасли промышленности или 
по конкретному объекту лицензии.

Поэтому на практике возникает актуальная проблема поиска подходов к обоснованию ставок 
роялти и методологии расчета цены (оценки) лицензии применительно к реальным условиям 
развивающихся рыночных отношений в области коммерциализации интеллектуальной собственности.

4.7.4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ

Основной целью лицензионного соглашения является передача (предоставление) на 
коммерческой основе определенного объема имущественных прав на использование объектов 
исключительного права (интеллектуальной собственности, объектов промышленной собственности, 
объектов авторского права, ноу-хау) для организации производства и реализации конкурентоспособной 
продукции (оказания услуг) и получения сторонами дополнительной прибыли.

Схема основных исходных данных для анализа условий лицензионного соглашения (лицензии) и 
обоснования (оценки) основных условий лицензии при коммерциализации интеллектуальной 
собственности представлена на рис. 1.

В связи большим количеством возможных ситуаций целесообразно провести анализ наиболее 
общего случая приобретения лицензии действующим предприятием, ранее функционировавшим по 
традиционной (базовой) технологии и выпускавшем традиционную продукцию (услуги).

Прбаз. Прибыль базовая (Прбаз.)

Прл-ра

Прибыль 
Лицензиара

(Прл-ра)

Прл-та

Прибыль 
Лицензиата

(Прл-та)

Прибыль 
дополни-
тельная 
(Прдоп.)

Прибыль
общая
(Пpобщ.)

С
Себестоимость производства и 

реализации продукции по лицензии 
(С)

Цена
производства и 

реализации 
продукции по
лицензии (Ц)

Рис. 1. Схема исходных данных для анализа условий лицензии

Целью анализа является выявления (обоснование) "справедливых" (приемлемых для каждой из 
сторон) условий лицензии для возможного расширения промышленного производста, освоения новой 
технологии, выпуска новой конкурентоспособной продукции и обеспечения возможности получения 
сторонами дополнительной прибыли.

4.7.5. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Основными задачами анализа основных условий лицензии являются установление 
функциональных зависимостей между отдельными экономическими показателями (параметрами, 
условиями) лицензионного соглашения и представление этих зависимостей в виде выражений, 
позволяющих на практике производить расчет одних неизвестных экономических показателей (условий) 
лицензионных отношений по совокупности других известных показателей (условий), а также 
рассмотреть типовые примеры расчета (оценки) размера лицензионных платежей и расчета стоимости 
(цены) лицензии.



260

В соответствии с представленной выше схемой цена (Ц) производства и реализации продукции 
(работ, услуг) по лицензии может быть представлена как сумма себестоимости производства и 
реализации продукции по лицензии (С) и общей прибыли (Пробщ), получаемой от производства и 
реализации новой продукции:

Ц = С + Пробщ. (5)
Общую прибыль (Пробщ), получаемую от производства и реализации продукции (работ, услуг) по 

лицензии можно выразить как сумму базовой прибыли (Прбаз), ранее получаемой на предприятии при 
использовании имеющихся в наличии основных и оборотных средств (или базовой прибыли 
аналогичного предприятия, работающего по традиционной технологии), и дополнительной 
(сверхнормативной) прибыли (Прдоп), дополнительно получаемой от использования новой технологии, 
выпуска и реализации продукции по лицензии:

Пробщ=Прбаз + Прдоп (6)
Естественно, что в том случае, когда размер общей прибыли после приобретения лицензии не 

изменяется (то есть когда величина дополнительной прибыли Прдоп равна нулю), тогда приобретение 
лицензии экономически нецелесообразно, поскольку приобретение и освоение лицензии требует 
определенных усилий и затрат лицензиата.

В частности, зарубежная статистика показывает, что производство продукции, основанной на 
использовании новых изобретений обычно увеличивает прибыль в среднем на 28 % [9].

Исходя из концепции справедливого распределения расходов и доходов между лицензиатом и 
лицензиаром, дополнительную прибыль (Прдоп) можно представить как сумму прибыли лицензиара 
(правообладателя) (Прл-ра) и дополнительной прибыли лицензиата (пользователя) (Прл_та):

Прдоп = Прл-ра+Прл-та (7)
Соответственно, при расчете ¥справедливых¦ условий лицензии при расчете цены лицензии, 

определения убытков или упущенной выгоды необходимо иметь ввиду, что при ¥справедливых 
условиях¦ величина отчислений в пользу лицензиара (Прл-ра) не может быть больше дополнительной 
(Прдоп), поскольку в противном случае лицензиат не будет иметь прибыли (будет нести убытки) от 
использования лицензии.

К примеру известно, что доля вознаграждения лицензиара в дополнительной 
(сверхнормативной) прибыли обычно составляет составляет 10–30 % [1, 4, 5, 6].

Величину прибыли лицензиара (правообладателя) (Прл-ра) можно выразить также через часть 
(долю) (Д) от дополнительной прибыли (Прдоп), дополнительно получаемой от производства и 
реализации продукции (услуг) следующей формулой:

Прл-ра = Прдоп х Д, (8)
где:
Д - доля (часть) прибыли лицензиара (Прл-ра) в общем объеме дополнительной прибыли (Пробщ) 

от производства и реализации продукции (услуг) по лицензии Прдоп.
(Д=Прл-ра/Прдоп).
Из литературы, например, известно также, что средняя величина доли прибыли лицензира в 

зависиости от ценности технологии и масштабов использования обычно колеблется от 15 до 30 % (в 
редких случаях , 50 %) [7].

При этом есть данные, что дополнительная удельная прибыль лицензиара не может превышать 
50 % от ожидаемой дополнительной прибыли при исключительной лицензии (на практике 30–40 %) [8].

Общую рентабельность промышленного производства и реализации продукции (услуг) по 
лицензии (Рентобщ) можно определить как отношение величины общей прибыли (Пробщ) к себестоимости 
производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (С) по формуле:

.
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Уровень базовой рентабельности (Рентбаз) (рентабельности по базовой прибыли) можно 
определить как отношение величины базовой прибыли (Прбаз) к себестоимости производства и 
реализации продукции (услуг) по лицензии (С) по формуле:
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Соответственно, уровень дополнительной рентабельности (Рентдоп) (то есть рентабельности по 
дополнительной прибыли Прдоп) можно определить как отношение величины дополнительной прибыли 
(Прдоп) к себестоимости производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (С) по формуле:
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.
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Известно, например, что новая продукция' считается рентабельной, если предполагаемая 
экономия составляет 20—25 % стоимости производства [10].

По определению ставка роялти (R) (величина % периодических отчислений в пользу 
лицензиара) представляет собой отношение величины отчислений в пользу лицензиара (прибыли 
лицензиара Пр^^) к величине общей стоимости, цене (Ц) произведенной и реализованной лицензиатом 
(пользователем новой технологии) продукции (услуг) по лицензии (Ц), что может быть выражено 
следующей формулой:

.
Ц
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R рал (12)

Подставляя в формулу (12) выражение прибыли лицензиара (Прл-ра) из формулы (8) и 
выражение цены продукции по (Ц) из формулы (5) получим:
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Подставляя в формулу (13) выражение дополнительной прибыли (Прдоп) из формулы (6) 
получим:
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Из формулы (14) можно выразить величину доли (Д) лицензиара в дополнительной прибыли:

.
)ПрПр(

ЦRД
базобщ 


 (15)

Подставляя в формулу (14) выражение цены продукции по лицензии (Ц) из формулы (5) 
получим:
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Из формулы (16) можно выразить величину общей прибыли Пробщ, получаемой на предприятии с 
использованием лицензии:
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Из формулы (16) можно выразить также величину базовой прибыли Прбаз:
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Подставляя в формулу (16) выражение общей прибыли (Пробщ) базовой прибыли (Прбаз) через 
общую рентабельность (Рентобщ) и базовую рентабельности (Рентбаз), соответственно из формул (9) и 
(10), получим:
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После вынесения за скобки формулы (19) значения себестоимости (С) получим:
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После сокращения числителя и знаменателя формулы (16) на величину себестоимости 
производства и реализации продукции (услуг) по лицензии (С) получим:
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Аналогичным образом из формулы (13) можно получить выражение ставки роялти (R) через 
дополнительную рентабельность (Рентдоп) и общую рентабельность (Рентобщ) и долю (Д) 
лицензиара(правообладателя) в дополнительной прибыли лицензиат (пользователя):
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Таким образом, численное значение величины ставки роялти периодических отчислений по 
лицензии можно рассчитать как отношение произведения дополнительной рентабельности (Рентдоп) 
(формула 22), или, соответственно, разности общей рентабельности (Рентобщ) и базовой рентабельности 
(Рентбаз) (формула 21), и доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от производства и реализации 
продукции по лицензии к сумме единицы и значения общей рентабельности (Рентобщ) производства и 
реализации продукции (услуг) по лицензии (1 + Рентобщ).

Параметрический анализ полученных функциональных зависимостей (формулы 21 и формулы 
22) показывает, что величина ставки роялти, то есть размер процентов периодических отчислений в 
пользу лицензиара будет тем больше, чем больше будет дополнительная прибыль (Прдоп) и, 
соответственно, чем больше будет дополнительная рентабельность (Рентдоп) или, чем больше разность 
общей рентабельности (Рентобщ) и базовой рентабельности (Рентбаз).

При этом становится объяснимым также увеличение значений величин роялти для новых 
наукоемких технологий, поскольку передовые наукоемкие научно-технические разработки способствуют 
(за счет использования новых материале- и ресурсосберегающих технологий) снижению себестоимости 
производства продукции, что, соответственно, увеличивает величину дополнительной прибыли.

Использование при практических расчетах ставки роялти по полученным выше формулам 
объясняет также увеличение значения роялти при повышении доли Лицензиара в прибыли Лицензиата 
за счет снижения производственных и коммерческих рисков Лицензиата путем увеличения объема 
передаваемых прав (обеспечения лицензионной монополии), степени промышленного освоения 
предмета лицензии (снижения производственных рисков освоения новой продукции) и наличия 
патентной охраны (защищаемой государственными законами патентной монополии). Все эти факторы в 
конечном итоге способствуют увеличению вероятности достижения Лицензиатом коммерческого успеха 
и получения дополнительной прибыли от использования лицензии.

Анализ формулы (22) и (23) показывает также, что размер периодических отчислений в пользу 
лицензиара (при ¥справедливых¦ условиях лицензии) должен быть тем меньше, чем меньше 
дополнительная прибыль (Прдоп) и, соответственно, чем меньше дополнительная рентабельность 
(Рентдоп) или разность общей рентабельности (Рентобщ) и базовой рентабельности (Рентбаз). В 
предельном случае тогда, когда дополнительная прибыль (Прдоп) отсутствует (равно нулю), то тогда и 
ставка роялти должна быть равна нулю, то есть в этом случае отчислений роялти лицензиару 
(правообладателю) не причитается.

В свою очередь, чем больше будет вклад лицензиара в подготовку и обеспечение эффективного 
функционирование производства по лицензии, тем, соответственно, больше должна быть больше доля 
лицензиара (Д) в дополнительной прибыли (Прдоп) от производства и реализации продукции (услуг) по 
лицензии.

В другом частном случае, когда организуется новое предприятие только на основе 
предоставленных лицензиаром технологий и оборудования, тогда вся общая прибыль (Пробщ) должна 
подлежать распределению между лицензиаром (правообладателем) и лицензиатом (пользователем). В 
этом частном случае дополнительная прибыль (Прдоп), получаемая от использования технологии по 
лицензии, будет равна общей прибыли (Пробщ) (то есть базовая прибыль будет равна нулю), а формула 
(22) соответственно может быть представлена в следующем виде:
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Есть литературные данные, что в большинстве случаев ставка роялти обычно составляет 5 % от 
стоимости реализуемой продукции. При этом при небольших объемах использования роялти может 
составлять 7— 10 %, а при больших объемах производства 1—4% [4].

Известно также, что если продукт очень дорог и объемы его производства незначительны, то 
роялти могут составить от 10 до 15 % и, наоборот, при очень больших объемах производства и малых 
размерах прибыли (низкой рентабельности!) роялти может составлять менее 1 % продаж [11]. Эти 
данные можно объяснить различным уровнем рентабельности подобных производств.
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Простое арифметическое преобразования формулы (22) позволяет произвести расчет доли 
лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от производства и реализации продукции (услуг) по 
лицензии в зависимости от соотношения ставки роялти (R), общей рентабельности (Рентобщ) и 
дополнительной рентабельности (Рентдоп) по формуле:
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Или, соответственно,
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На величину доли лицензиара и, соответственно, на величину ставки роялти оказывает влияние 
ряд факторов, в частности, наличие патентной защиты, исключительность передаваемых прав, объемы 
производства и продаж, объем передаваемой технической документации и степень готовности объекта 
лицензии к промышленному производству.

Величину дополнительной рентабельности (Рентдоп) можно рассчитывать по соотношению 
ставки роялти (R), общей рентабельности (Рентобщ) и доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от 
производства и реализации продукции (услуг) по лицензии по формуле, полученной простым 
арифметическим преобразованием формулы (18):
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Аналогично можно рассчитывать величину общей рентабельности (Рентобщ) по соотношению 
величин дополнительной рентабельности (Рентдоп), доли лицензиара (Д) в дополнительной прибыли от 
производства и реализации продукции (услуг) по лицензии и ставки роялти (R) по формуле:
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Таким образом, можно сделать вывод, что существуют функциональные зависимости отдельных 
экономических показателей (параметров) лицензионных отношений, которые позволяют на практике 
расчетным путем определять значения одних неизвестных показателей по совокупности других 
известных показателей (параметров) лицензии.

4.7.6. ПРИМЕРЫ ОЦЕНКИ (РАСЧЕТА) ЛИЦЕНЗИЙ

Пример 1. Рассчитаем численное значение ежегодных денежных потоков роялти 
(CFR1) по лицензии для ситуации вновь организуемого промышленного производства по 
незапатентованной (на основе ноу-хау) технологии, если известно, что производственное оборудование 
по лицензии позволяет выпускать V1 =15.000 штук изделий стоимостью Р1 = 10 рублей каждое изделие 
при производственной рентабельности Рент1 = 0,35 или 35 %.

С учетом отсутствия охранных документов и реального риска создания и использования 
аналогичного ноу-хау принимаем величину доли (Д1 владельца ноу-хау (Лицензиара) в прибыли 
пользователя ноу-хау (Лицензиата)

Д1 =0,15 или 15%.
Тогда расчетная величина значения ставки роялти (R1) по формуле (23) для условий Примера 1 

составит:
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Таким образом, ежегодный размер ежегодных денежных потоков (CFR1) роялти от 
промышленного производства и реализации продукции по лицензии для условий Примера 1 составит:

CFR1 = V1 x P1 x R1 = 15.000 X 10 X 0,0389 = 5.835 рублей.
Пример 2. Рассчитаем численное значение величины ежегодных денежных потоков роялти 

(CFR2), если Лицензиат (покупатель, пользователь лицензии) ежегодно получает дополнительную 
прибыль от использования объекта неисключительной лицензии по запатентованной технологии в 
сумме, эквивалентной 50.000 рублей, если из литературных источников известно, что стандартная 
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ставка роялти для запатентованных технологий в данной отрасти промышленности составляет 0,05 (5 
%), а общей рентабельность промышленного производства продукции по лицензии составляет Рент2 = 
0,35 (35 %).

Расчетная величина значения обоснованной доли (Д2) прибыли Лицензиара (владельца 
технологии) в прибыли Лицензиата (пользователе технологии для данных конкретных условий Примера 
2 составит:
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Тогда расчетный ежегодный денежный поток роялти CFR2, подлежащий уплате Лицензиару 
(продавцу, владельцу технологии) от прибыли Лицензиата (пользователе технологии) для данных 
конкретных условий Примера 2 составит:

CFR2 = 50.000 х 0,1929 = 9.645 рублей.
Пример 3. Рассчитаем текущую рыночную стоимость (Р\/кап3) передаваемых предприятию по 

лицензии нематериальных активов (например, товарных знаков и ноу-хау) методом капитализации, если 
ежегодный дополнительный доход (избыточная прибыль, дополнительные денежные потоки роялти по 
гипотетическому лицензионному соглашению) от использования этих нематериальных активов 
составляет сумму эквивалентную CF3 = 6.000 долларов/год, а средняя ставка доходности по 
альтернативным валютным долгосрочным депозитам (коэффициент капитализации) на дату оценки 
составляет Kg = 15 % годовых.

Тогда текущая рыночная стоимость объекта оценки для условий Примера 3 составит:
PV кап3 = CF3/K3 = 6.000 / 0,15 = 40.000 долларов.
Пример 4. Рассчитаем текущую рыночную стоимость используемых предприятием 

нематериальных активов (ноу-хау по ведению производственного процесса) методом дисконтирования, 
если ежегодные начисляемые денежные потоки роялти по лицензионному соглашению) составляют 
суммы эквивалентные 3.000 долларов за 1-й год, 6.000 долларов за 2-й год и 9.000 долларов за 3-й год, 
а средняя ставка доходности по альтернативным валютным долгосрочным депозитам (ставка 
дисконтирования) на дату оценки составляет 1 = 10% годовых.

Тогда текущая рыночная стоимость объекта оценки для условий Примера 4, с учетом 
округления, составит:

PVдиск4 = ΣCFi/(1+l)t = 3.000/1,101 + 6.000/1,102 +9.000/1,103 =
= 2.727 + 4.959 + 6.762 = 14.448 долларов.
Пример 5. Рассчитаем численное значение максимальных, и минимальных величин ÊразумныхË 

(ÊсправедливыхË) ставок роялти (R5) для лицензионного договора, по которому лицензиат 
(пользователь) отчисляет лицензиару (правообладателю) от 15 % (в первый год использования 
лицензии) до 5 % (в последний год использования лицензии) дополнительной прибыли для предприятия 
с общей рентабельностью Рентобщ5.= 0,25 (25 %) при базовой рентабельности Рентбаз5= 0,15 (15%).

Ставки роялти (R5) для условий данных Примера 5 составят:
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Пример 6. Рассчитаем численное значение доли отчислений (Д6) в пользу лицензиара от 
дополнительной прибыли предпрития лицензиата с общей рентабельностью Рентобщ6 = 0,35 (35 %) и 
базовой рентабельностью Рентбаз6= 0,1 (10 %), если известно что стандартные условия лицензии данной 
фирмы предусматривают размер ставок роялти R6 = = 10 % (0,10) от объема производства за право 
использования технологии.

Численные значения доли отчислений (Д6) в пользу лицензиара для условий данных Примера 6 
составят:

%54или54,0
)10,035,0(

)35,01(10,0
)РентРент(

)Рент1(R
Д

6баз6общ

6общ6
6 










Пример 7. Рассчитаем численное значение ставки ежегодных отчислений роялти (R7), если 
предлагается заключить лицензионный договор (купить лицензию) для производства товаров (оказания 
услуг) с оборотом Q7 = 150.000 $/год, сроком на 3 года, с общей текущей стоимостью лицензии PVTeK7= 
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50.000 $, с первоначальным (паушальным, разовым) платежом PVBCT7 = 20.000 $ и ставкой доходности 
по альтернативным долгосрочным валютным депозитам 15 % годовых.

Текущая стоимость общей суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти (PVCF (R7)) 
составит:

PVCF(R7) =PVтек7 – PVвст7 = 50.000 – 20.000 = 30.000 $.
Будущая стоимость суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти составит на конец 

срока действия лицензии (FVCF (7)) составит:
FVCF(R7) =PVCF(R7) х (1+1)3 = 30.000 х (1+0,15)3 = 45.626$.
Величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти (CFR7), необходимых для того чтобы 

накопить к концу третьего года действия лицензии величину будущей стоимости суммы денежных 
потоков роялти FVCF (R7) = 45.626 $ при 1 = 15% годовых составит:
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Тогда расчетная ставка ежегодных отчислений роялти (R7) для данных условий Примера 7 
составит:
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Таким образом, расчетная величина ставки ежегодных отчислений роялти (R7) для условий 
Примера 7 составит R7 = 0,0876 или 8,76 %.

Пример 8. Предлагают купить лицензию за PVпредел8 = 20.000 $ с условиями неорганиченного во 
времени срока ее действия и постоянными по величине (фиксированными) отчислениями 
периодических платежей роялти в пользу обладателя лицензии, по которой ранее передано право на 
использование фирменной технологии с ежегодным объемом товарооборота продукции Q8 = 100.000 
$/год, обеспечивающей увеличение рентабельность производства на Рентдоп8 = 0,25 или на 25 % при 
первоначальной (базовой) рентабельности производства Рентбаз8=0,10 или 10%.

Обосновать принятие решения о покупке (или отказ от покупки), если известно, что стандартная 
доля отчислений лицензиару (правообладателю) в дополнительной прибыли лицензиат (пользователя) 
для аналогичных условий обычно составляет Д8 = 15 %, а ставка капитализации альтернативных 
инвестиций на дату предложения составляет К8 = 0,15 или 15 % годовых.

Расчетная величина (R8) ставки роялти по формуле (22) для данных Примера 8 составит:
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Тогда величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти (CF8) для условий Примера 8 
составит:

CF8 = Q8 x R8 = 100.000 x 0,0278 = 2,780 $/год.
Таким образом, величина текущей стоимости денежных потоков периодических отчислений 

роялти (PV8), рассчитанная методом капитализации для условий Примера 8 составят:
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Анализ полученных результатов расчета показывает, что текущая стоимость будущих денежных 
потоков периодических отчислений роялти по лицензии составляет PV8 = 18.533 $, в то время как цена 
предложения PV8 = 20.000 $.

Таким образом, предлагают купить за Р\/предл8 = 20.000 $ лицензию, которая обладает текущей 
стоимостью PV8=18.533 $.

То есть, предлагают дорого купить дешевый объект. Поэтому предложение покупки лицензии на 
предложенных условиях необходимо либо отклонить, либо потребовать снижения цены предложения с 
тем, чтобы новая цена предложения была меньше PVmax8 =18.533$.

Пример 9. Для обоснования общей единовременной суммы платежей рассчитать обоснованную 
текущую стоимость лицензии (PV9) сроком на 3 года, с первоначальным (разовым, паушальным) 
платежом PVnep9 = 3.000 $ для оказания услуг Q9 = 10.000 $/год, при общей рентабельности 
использования фирменной технологии Рентобщ9= 0,50 (50 %), базовой рентабельности предприятия 
Рентбаз9 = 0,20 (25%), доли отчислений лицензиару (правообладателю) в дополнительной прибыли 
лицензиат (пользователя) в первый год действия лицензии Д9-1 = 0,30 (30 %), второй год – Д9-2 = 0,25 
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(25 %), третий год действия – Д9-3 = 0,15 (15 %), и ставки доходности альтернативных инвестиций I9 = 
0,15 (15%) годовых.

Ежегодные ставки роялти (R9-i) для условий Примера 9 соответственно составят:
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Тогда величина ежегодных денежных потоков отчислений роялти (CFR9-i) для условий Примера 9 
соответственно составит:

CFR9-i = Q9 x R9-1 = 10.000 х 0,06 = 600 $ в 1-й год,
CFR9-2 = Q9 x R9-2 = 10.000 x 0,05 = 500 $ во 2-й год,
CFR9-3 = Q9 x R9-3 = 10.000 x 0,04 = 400 $ в 3-й год.
Текущая стоимость периодических денежных потоков роялти (PVR9) состави
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Тогда текущая стоимость всех платежей по лицензии (цена или стоимость лицензии) будет 
равна сумме текущей стоимости первоначального (разового, паушального) платежа (PVpaз9) и текущей 
стоимости периодических денежных потоков роялти (PVR9):

PV9 = PVраз9 + PVR9 = 3.000 + 1.163 = 4.163 $
Пример 10. Рассчитаем численное значение максимальных, средних и минимальных величин 

ÊразумныхË (ÊсправедливыхË) роялти для лицензионных соглашений по предоставлению права на 
использование производственных технологий на совместных предприятиях в различных отраслях 
промышленности, при известных из периодической печати (ÊЭкономика и ЖизньË (№ 34 (8675), август 
1997г.) в России значениях рентабельности отдельных отраслей промышленности в Москве: химико-
фармацевтической – 44 %, электроэнергетики – 43 %, спиртовой – 43 %, кондитерской – 28 %, 
железнодорожного машиностроения – 26 %, пивоваренной – 25 %, хлебопекарной – 22 %, 
нефтеперерабатывающей – 20 %. Расчеты проведем для минимальной (10 %), средней (30 %) и для 
максимальной (50 %) доли Лицензиара в общей прибыли Лицензиата от производства и реализации 
продукции по лицензии на вновь организуемых совместных предприятиях, функционирующих только на 
основе предоставленных лицензиаром технологий и оборудования, когда вся общая прибыль (Пробщ) 
должна подлежать распределению между лицензиаром (правообладателем) и лицензиатом 
(пользователем), а величину ставки роялти будет рассчитываться по формуле (23).

Расчета ставок роялти проведем при минимальной (10 %), средней (30 %) и максимальной 
(50 %) доли прибыли Лицензиара в общей прибыли Лицензиата для предприятия химико-
фармацевтической промышленности при рентабельности производства 44 % или 0,44.
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Расчетные значения роялти
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Наименование отрасли
промышленности

Рентабелность,
%

Min роялті
(при доли л-ра в 

прибыли л-та
Д= 10%), %

Средние роялти (при доли 
л-ра в прибыли л-та

Д = 30 %), %

Мах роялти (при 
доли л-ра в 

прибыли л-та
Д = 50 %), %

Химико-
фармацевтическая

44 3,06 9,17 15,28

Электроэнергетика 43 3,01 9,02 15,03
Спиртовая 43 3,01 9,02 15,03
Кондитерская 28 2,19 6,56 10,94
Железнодорожного
машиностроения

26 2,06 6,19 10,32

Пивоваренная 25 2,00 6,00 10,00
Хлебопекарная 22 1,80 5,41 9,02
Нефтеперерабатываща
я

20 1,67 5,00 8,33

Аналогичным путем рассчитаем минимальные, средние и максимальные ставки ÊразумныхË 
(ÊсправедливыхË) роялти для предприятий различных отраслей промышленности по приведенным 
выше известным значениям рентабельности. Результаты расчетов приведены в Таблице.

Аналогичным образом можно рассчитать ставки роялти применительно к конфетным условиям 
производства продукции по лицензии в других отраслях промышленности.

1. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. — М.: 
ВНИИПИ, 1997. 285с.

2. ЗОЛОТЫХ Н. Ценообразование в практике международного обмена..// Интеллектуальная 
собственность, № 1—2, 1996 г., стр. 8 — 15.

3. Как рассчитать цену лицензииË. МП ÊДжИПЛА лимитедË. — М:. —1992, 40 с.
4. Рекомендательная методика расчета стоимости документации, содержащей изобретения и 

ноу-хау./Лицензионторг. — М.: —20.10.87. — 037-1 К 410.
5. The Encyclopedia of Patent practice and invention management. Edited by Robert Calvert. 

Reinhold, New York, 1965.
6. Курносое A.M.. ÊОпределение цены лицензии. // Патентно-лицензионная работа. — № 2, 

1984, с. 10—18.
7. Киселев С.И.. Передача технологии в развивающемся мире. Контракт и его условия. // 

Патенты и лицензии. -; 9-10, 1995 г. — с. 76-80.
8. Табеев Э.Ф.. Основные принципы определения цены лицензии./ Патенты и лицензии. — 8, 

1991 г. — с. 25—30.
9. Collete H.. Assessing technology values./ Les Nouvelles. — № 2, 1989. — p . 88—92.
10. Licensing Handbook. By Worth Wade/Advence Hause Publishers.— USA/ —1965.
11. Новосельцев О.В. Интеллектуальная собственность в уставном капитале. //Хозяйство и 

право. — 1997. № 3. — С. 150—157.
12. Новосельцев О.В. Аудит интеллектуальной собственности при оценке нематериальных 

активов. //Хозяйство и право. — 1997. № 4. - С.144—152.
13. Новосельцев О.В. Оценка интеллектуальной собственности. // Проблемы промышленной 

собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). — 1998. — № 4. — С. 12—19.
14. Новосельцев О.В. Метод расчета ставки роялти при определении цены лицензии. // 

Проблемы промышленной собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). —
1998. — № 5. — С. 23—28.

15. Новосельцев О.В. Финансовый анализ условий лицензионного соглашения при 
коммерциализации интеллектуальной собственности. // Проблемы промышленной 
собственности (Проблемы интеллектуальной собственности). - 1998. - № 7. - С. 58-62.

16. Новосельцев О.В. Оформление, оценка и учет интеллектуальной собственности в 
нематериальных активах. // Аудиторские ведомости. — 1998. — № 6. — С. 28—46.

17. Новосельцев О.В. Анализ условий лицензионного соглашения при коммерциализации 
интеллектуальной собственности. // Аудиторские ведомости. — 1998. — № 10. — С. 20—25.

18. Новосельцев О.В. Оценка интеллектуальной собственности. // Хозяйство и право.— 1998.—
№ 6. — С. 119—124.

19. Новосельцев О.В. Расчет ставки роялти. // Патенты и лицензии. — № 9.—С.27—30.



268

4.8. КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА НОУ-ХАУ?10

Межрегиональный научный фонд ©Промышленная собственностьª является одной из ведущих в России организаций, 
имеющих опыт оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, в частности ноу-хау. О деятельности 
фонда в этом направлении рассказывает его президент, проф., докт. экон. наук Ю.П.КОНОВ. 

Ноу-хау относится к интеллектуальной собственности, квалифицируется и защищается в 
соответствии с положениями ст.138 ÊИнтеллектуальная собственностьË и 139 ÊСлужебная и 
коммерческая тайнаË первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу с 1 
января 1995 г., а также ст. 151 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, 
действующих на территории Российской Федерации в части, не противоречащей законодательным 
актам РФ.

Основанием возникновения исключительного права на ноу-хау в соответствии с указанными 
документами служит монопольное обладание информацией на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Под ноу-хау понимаются не являющиеся общеизвестными и практически применимые в 
производственной и хозяйственной деятельности различного рода технические, коммерческие, 
производственно-экономические знания и опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для 
проектирования, расчетов, строительства, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, 
разработки и использования технологических процессов. Сюда относятся также методы и способы 
лечения, знания и опыт административного, организационного, управленческого, экономического, 
финансового или иного порядка.

В качестве ноу-хау могут рассматриваться также материалы заявок на выдачу патентов, по 
которым еще не сделаны выкладки для всеобщего обозрения (для изобретений) и не было публикаций 
(для изобретений и промышленных образцов). В этом случае они могут быть переданы обладателем 
ноу-хау другому лицу, желающему его использовать, на основе договора. С момента выкладки заявки и 
введения временной правовой охраны, предоставляемой потенциальным изобретениям, договор о 
передаче преобразуется в лицензионный договор с предварительной патентной охраной. После выдачи 
патента он трансформируется в договор патентной лицензии.

Ноу-хау в большинстве случаев является частью коммерческой тайны предприятия, охраняемой 
креме ст.139 Гражданского кодекса РФ также законом РФ ÊО конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынкахË (утвержден постановлением ВС РФ 22 марта 
1991 г., раздел 3 ст.10 и раздел 5 ст.22-26), постановлением Совета Министров - Правительства РФ ÊО
перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайнуË от 5 декабря 1991 г. № 35.

В соответствии с вышеуказанной ст. 139 ГК РФ, ст. 151 Основ Гражданского законодательства 
СССР и союзных республик определены условия признания и охраны ноу-хау:

– информация о ноу-хау имеет действительную или потенциальную ценность;
– к ней нет свободного доступа на законном основании;
– обладатели ноу-хау предпринимают надлежащие меры к сохранению конфиденциальности;
– срок охраны ограничивается временем действия вышеназванных условий.

Нарушение хотя бы одного из них лишает обладателя ноу-хау права на его защиту.
Умеют ли наши специалисты, предприниматели оценивать ноу-хау? Вот выводы, к которым 

пришли эксперты межрегионального научного фонда ÊПромышленная собственностьË,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации в июне 1993 г. как организация, 
которой в качестве основного вида деятельности разрешено осуществлять экономическую и правовую 
оценки объектов промышленной собственности. В настоящее время более 90% создателей и 
обладателей ноу-хау не имеют необходимых знаний, чтобы правильно рассчитать цену лицензии на 
ноу-хау.

На практике размер платежей по лицензионному договору на передачу ноу-хау в ряде случаев 
определяется экспертным методом. При этом учитываются такие факторы, как степень новизны, сфера 
применения ноу-хау, наличие конкурирующих технологий, их цены на мировом рынке и т.п. Однако такой 
метод отличается субъективностью оценок, а следовательно, не может обеспечить желаемую для 
владельца ноу-хау точность, обоснованность и надежность расчета.

Специалистами фонда совместно с Роспатентом разработана расчетно-аналитическая методика 
оценки стоимости ноу-хау и экономической оценки различных видов ноу-хау, а на их основе -
Рекомендации по экономической оценке изобретений и ноу-хау в уставных фондах предприятий.

При расчете размеров платежей предусматриваются следующие разделы:
– исходные данные для расчета платежей; расчетные показатели размеров выручки 

лицензиата от использования ноу-хау; 

10 Конов Ю.П. // Патенты и лицензии. - № 7-8. – 1995. – с. 8-10.
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– классификация факторов, влияющих на расчет ставки роялти: 
– количественная оценка показателей основных факторов и расчет ставки роялти: 
– размер первоначального единовременного платежа; общий размер платежей.  
Наиболее гибкой является такая форма платежей, когда за права, предусмотренные 

лицензионным договором на передачу ноу-хау, техническую документацию и другую информацию, 
указанную в приложении к договору, лицензиат уплачивает лицензиару первоначальные 
единовременные платежи и дальнейшие текущие отчисления (роялти) от стоимости услуг, оказываемых 
в течение срока действия договора. В международной практике оптимальным считается срок, равный 5 
годам, но по отдельным договорам он изменяется в пределах от 2 до 10-12 лет.

При определении ставки роялти в процентах от стоимости продукции, изготовленной по договору 
на передачу ноу-хау, учитывают их среднее значение при заключении патентных лицензионных 
соглашений в промышленно развитых странах мира.

Рекомендуется обратить внимание и на следующие ценообразующие факторы:
– экономический эффект, прибыль, доход от реализации объекта, в котором использовано ноу-

хау; 
– срок старения передаваемой информации; 
– обязательства лицензиара; 
– вид продукции, в которой найдут применение передаваемые секреты производства; 
– законодательство по налогообложению и тенденции его изменения. 

Ставка роялти зависит от других условий: области техники, где применяется ноу-хау, наличия 
аналогов, функционирования на региональных рынках альтернативных объектов техники.

При расчете ставки роялти должны учитываться следующие показатели:
– технический уровень объекта лицензии: экономическая эффективность применения ноу-хау; 
– стадия разработки и внедрения: коэффициент долевого участия ноу-хау в прибыли; 
– коэффициент влияния на стоимость лицензии объемов региональных рынков, где действует 

настоящий договор (с учетом конъюнктуры и спроса); 
– коэффициент технического риска реализации ноу-хау; объем лицензии; 
– размер капиталовложений для организации производства по лицензии; виды платежей и 

валюта: условия взаимообмена усовершенствованиями.  
В наш фонд часто обращаются представители коммерческих и некоммерческих структур, 

работающих в области здравоохранения, медицинской техники, с просьбой произвести расчет цены ноу-
хау или оценить размеры платежей по лицензионному договору на передачу ноу-хау. Поэтому 
рассмотрим в качестве примера количественные значения показателей расчета ставки роялти на 
высокоэффективный однодневный поликлинический хирургический стационар - ноу-хау, обладателями 
которого являются докт. мед. наук Г.Константинова, канд. мед. наук Т.Аликперова.

Экономическая эффективность однодневного поликлинического хирургического стационара 
определяется следующими показателями:

 радикальность лечения, % ....................................................................
100

 снижение себестоимости операций в стационаре
по данному диагнозу, % .....................................................................
1000

 снижение затрат на лечение пациентов по ранее 
применяемым методикам в клиническом стационаре, % ............... 50

 снижение затрат на устранение ранних 
послеоперационных осложнений, % .................................................
25

 снижение затрат на устранение осложнений в 
последующий период 
жизни пациентов, % ..............................................................................
35

 уменьшение расходов на обязательное 
медицинское страхование, % ...............................................................
12

 уменьшение затрат пациентов на страховые взносы
в негосударственные страховые фонды и объединения 
на новые виды добровольного медицинского страхования, % ..........
30

 коэффициент степени готовности объектов ноу-хау к внедрению .....
0,85
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 коэффициент долевого участия ноу-хау в прибыли от реализации 
разработки по лицензии ........................................................................
0,47

 коэффициент влияния на стоимость лицензии объемов 
региональных рынков (определен расчетно-аналитическим 
методом, исходя из прогнозируемого числа лицензиатов по 
регионам России - 86 и учреждений здравоохранения в медицинском 
объединении, в состав которого входит обладатель ноу-хау) ...........
2,5

 коэффициент технического риска .......................................................
0,96

Вышеуказанная совокупность показателей позволила рассчитать конкретное значение ставки 
роялти лицензии.

Расчет по методике фонда был также осуществлен при оценке стоимости ноу-хау в составе 
нематериальных активов концерна ÊТВЭЛË (Москва), приватизируемого имущества ПО ÊПотокË 
(г.Калининград Московской обл.), в ходе инвестиционных торгов Управления Госкомимущества по 
Московской области по заказу фирм ÊАльфа-Лаваль АБË (Швеция), ÊСТС Во-рметаучерË (Германия), 
ÊПарка ойË (Финляндия).

Результаты расчета стоимости лицензии на ноу-хау, приобретаемых предприятиями и 
включаемых в состав их нематериальных активов, входят как составная часть в общую оценку основных 
средств и вложений предприятия, оцениваемых по рыночной стоимости.

В соответствии с требованиями Росцентробанка и Госкомстата России с 1995 г. ужесточается 
порядок определения рыночной стоимости основных средств в ходе выполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 1994 г. № 967 ÊОб использовании механизма 
ускоренной амортизации и переоценке основных фондовË и реализации результатов оценки основных 
средств в учетной политике предприятий в соответствии с положениями письма Росцентробанка от 25 
января 1995 г. № 140 ÊО порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с 
переоценкой основных средств по состоянию на 1 января 1995 г.Ë.

Согласно указанным документам экспертные заключения о рыночной стоимости основных средств 
могут подтверждаться только независимыми специализированными организациями, у которых такая 
деятельность предусмотрена уставом. Ограничивается категория лиц, которые могут выступать от 
имени таких специализированных организаций и подтверждать их заключения.

В соответствии с положениями принятого в третьем чтении в феврале 1995 г. Государственной 
думой закона РФ ÊО федеральной государственной службеË, ст.2, 10 указа Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2267 ÊОб утверждении Положения о федеральной государственной 
службеË государственным служащим запрещено занимать должности в других организациях и 
представлять их интересы как юридических лиц. В связи с этим группа сотрудников Роспатента - членов 
фонда утратила право выступать от его имени как юридического лица. Результаты заключений фонда 
при оценке стоимости лицензий на ноу-хау должны подтверждаться его руководителем.
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4.9. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ЛИЦЕНЗИИ
В.Самородкин, гл.специалист НК "ЮКОС", к.э.н (Москва)

4.9.1. Основные методические положения

К предмету лицензии (ПЛ) могут быть отнесены как отдельные патентные технологии, так и 
комплексы высокой технологиË, включающие ноу-хау Оценка рыночной стоимости предмета лицензии -
это задача определения стоимостных параметров лицензионных договоров и договоров, включающих 
передачу ноу-хау и прав на высокие технологии. В данном случае речь идет о ПЛ, формируемого на 
основе прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) и представленного в виде 
самостоятельного объекта, реализация которого позволяет получить определенный технологический и 
экономический эффект.

Рыночная стоимость ПЛ играет принципиально важную роль в становлении его как товарной 
продукции. Именно с момента оценки ее рыночной стоимости ПЛ начинает существовать как 
экономическая субстанция, призванная играть главную рать во взаимодействии с производственным и 
финансовым капиталом. Это свойство ПЛ придает соответствующим ОИС большое социальное и 
экономическое значение, что, в свою очередь, повышает требования к методическому и правовому 
обеспечению лицензионных договоров.

Оценка стоимостных параметров лицензионного договора - многоаспектная задача, она 
включает в себя определение объемов различного вида платежей, распределенных во времени, и 
зависит от вида лицензионного договора. 

В данной работе к оценке рыночной стоимости ПЛ предлагается подойти с позиции 
стандартной процедуры технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Другими 
словами, эффективность использования денежных и материальных средств на различные виды 
хозяйственной деятельности предлагается сравнивать по единым критериям движения капитала. 

Наряду с этим приведены классификация видов риска покупки лицензии (риска инвестиции) и 
оригинальные модели учета риска.

Излагаемые ниже методические положения нацеливают на анализ рыночных свойств ПЛ и 
представляют собой альтернативу затратному принципу.

Основные рекомендации состоят в следующем:
1. В основу оценки рыночной стоимости ПЛ, применительно к условиям лицензионного Договора, 

необходимо положить принцип маркетинговых исследований, принцип изучения условий конкуренции в 
сфере действия ПЛ.

2. Операцию купли/продажи лицензии необходимо рассматривать с позиции покупателя 
(лицензиата), предлагаемые условия продажи лицензии необходимо представить в форме выгодного 
инвестиционного проекта для лицензиата.

3. Рыночная стоимость ПЛ должна учитывать финансовый риск, риск получения ожидаемого 
технологического Эффекта, рыночный риск возврата капитала и предусматривать вознаграждение 
для лицензиата за риск.

При заключения лицензионного договора учитываются возможности осуществления различных 
видов платежей за пользование лицензией:

- начальная одноразовая плата за лицензию (предоплата),
- постоянная (например, ежемесячная) плата за время действия лишении.
- переменная составляющая оплаты, например, пропорциональны ежемесячной до-

полнительно получаемой прибыли.

4.9.2. Критерии эффективности покупки лицензий

В качестве критериев эффективности покупки лицензий предлагается использовать (по аналогии 
с международной практикой оценки инвестиционных проектов) следующие критерии:

PRt, DPP, NVP, PJ.
Смысл этих критериев будет раскрыт ниже.
Использование этих критериев применительно к покупке лицензии требует учета особенностей 

операции возврата капитала при реализации ПЛ. Затраты и прибыль в данном случае определяются как 
свойствами ПЛ, так и условиями предполагаемого договора.
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В более общем случае рыночные свойства ПЛ могут оцениваться и другими экономическими 
показателями. Например, для оценки роли ИС в стоимости компании необходимо рассчитать до 12 
показателей.

4.9.3. Норма прибыли и период оборота капитала при внедрении ПЛ

Понятие "нормы прибыли" отражает фундаментальный закон получения дополнительной 
прибыли за период оборота капитала. Термин "норма прибыли" обычно связывают с годовым отрезком 
времени, отрывая от конкретных механизмов получения прибыли и от конкретного периода оборота 
капитала. При этом норму прибыли, в зависимости от вида анализа, называют также нормой 
дисконтирования, процентной ставкой, "rate of interest" и т.д.

Вместе с тем, для непрерывных производственных процессов и добывающих отраслей анализ 
эффективности ПЛ целесообразно вести на основе месячной нормы прибыли "с капитализацией". Такая 
месячная норма должна рассчитываться из годовой нормы по условию независимости конечного 
результата от способа расчета.

С помощью нормы прибыли можно оценить будущие платежи и возврат капитала с позиции 
текущего момента, уменьшая их нарастающим итогом за соответствующий срок с помощью 
коэффициента дисконтирования;

.
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Здесь
Km - коэффициент приведения будущих денежных стоимостей в m-м месяце к текущему;
d - месячная норма прибыли с капитализацией процентов;
m - индекс будущего месяца.
Возврат капитала определяется экономическими характеристиками лицензионной технологии и 

равен величине ожидаемого технологического эффекта, выраженного в стоимостной форме. 
Приведенный объем дополнительных поступлений (PRt – Present Receipts) рассчитывается с учетом (1) 
как взвешенная сумма:
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где
Km - коэффициент приведения, определяемый соотношением (1);
lag - отложенный срок начала возврата капитала (затрат на лицензию);
Ret - ожидаемый технологический эффект, отнесенный к началу m-го месяца и выраженный 

через ожидаемые дополнительные денежные поступления за счет использования лицензионной 
технологии у лицензиата.

В случае отсутствия риска реализации продукции величина Ret™ совпадает по содержанию с 
ожидаемой дополнительной прибылью в m-й месяц за счет реализации ПЛ.

Платежи в нашем случае — это расходы на приобретение лицензии (начальная плата), расходы 
на внедрение лицензионной технологии, а также договорная постоянная плата (акциз) и шага за ПЛ, 
пропорциональная будущей дополнительной прибыли (роялти).

Общая плата лицензиата за t месяцев с позиции настоящего времени (PPt - Present Pay) 
выражается взвешенной суммой:
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(3)
где
t - индекс последнего месяца расчетного периода,
m - индекс месяца; m=1 - индекс текущего месяца, m = t - индекс последнего месяца расчетного 

периода,
Ехсm - акциз (Excise), относимый к началу m-го месяца;
Аррm - затраты на внедрение ПЛ (Application);
Roy - роялти (Royalty) — установленная договором постоянная доля разделения 

дополнительной прибыли в %.
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Ожидаемая прибыль за ближайшие t месяцев, приведенная к текущему месяцу (PVt -Present
Value), определяется разностью:

PVt = PRt – РРt (4)
Условие положительности прибыли PVt > 0, с учетом (2) и (3), после некоторых преобразований 

запишется:
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Здесь неизвестными являются Roy и Excm, a Excm = VПЛ.

4.9.4. Расчет стоимости ПЛ по заданному показателю DPP

Величина критерия DPP определяет минимальный срок, на который допустимо купить лицензию. 
Кроме того, он служит косвенной мерой степени риска покупки лицензии. Чем дольше срок 
окупаемости, тем выше степень риска для лицензиата В то же время этот критерий не позволяет 
оценить эффективность лицензии после периода окупаемости

Прямая задача расчета дисконтированного периода окупаемости (DPP) сводится к циклическому 
расчету приведенной прибыли PV, с увеличением индекса месяца t до тех пор, пока разница (4) не 
станет положительной Таким образом, DPP равно минимальному индексу месяца t, при котором 
выполняется условие (5) при заданных показателях Roy, Ехсm, VPL и TDPP, где TDPP - дисконтированный 
период окупаемости лицензии в месяцах. По экономическому смыслу ограничение (5) означает, что 
затраты на приобретение и внедрение лицензии должны окупиться за заданный период TDPP.

Алгоритм обратной задачи в пишем случае сводится к циклическому решению прямой задачи по 
условию (5) с подбором искомых параметров Roy, Ехсm, при заданном TDPP.

При VPL + App0 = 0 ограничение (5) выполняется для любых значений Roy в диапазоне (0,1), т.е. 
ограничение со стороны TDPP отсутствует, так как TDPP может равняться 0. Для таких видов лицензионных 
договоров величина Roy определяется по заданным ограничениям на другие (2-5) критерии 
эффективности.

4.9.5. Расчет стоимости ПЛ по заданному показателю NPV

Показатель чистой настоящей стоимости (NPV) представляет собой разность между всеми 
полученными дисконтированными доходами за время реализации лицензии (включая удорожание 
производственного объекта в размере ΔRetT) и величиной приведенных затрат.

NPV = PVT + ΔRetTÐKT, (6)
где
Т - полное время реализации лицензии;
PVT - приведенная прибыль за время Т, определяемая согласно (4);
ΔRetT - удорожание производственного объекта за счет внедрения ПЛ.
Величина ΔRetT учитывается, например, если лицензионная технология предусматривает 

реконструкцию производственного объекта, в результате чего произойдет его удорожание
Анализируя величину NPV, лицензиат (инвестор) отдаст предпочтение только тем лицензиям, 

где этот показатель является положительным, так как это свидетельствует о том, что будет получена 
прибыль, превышающая предусмотренную процентную годовую ставку D Таким образом, NPV 
характеризует степень надежности и эффективности инвестицией за полный срок действия 
лицензии.

Пусть необходимо предложить лицензиату возможность получить сверхнормативную прибыль в 
размере EVT (Extra value) за время действия лицензии Т. С учетом этого задания получаем следующее 
условие:
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Формула (7) позволяет провести количественную оценку взаимосвязи стоимости Van со сроком 
действия лицензии Т и отложенным сроком получения дополнительной прибыли lag При этом удобно 
все стоимостные показатели выражать через гарантированный месячный доход Ret.

При VПЛ + App0 - ΔRetTÐКт = 0 условие (7) выполняется при любых значениях Roy в промежутке 
(0,1). При этом сохраняется требование положительности EVT и необходимость учета других критериев 
эффективности.
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Отметим также, что в общем случае для лицензиара с позиции критериев эффективности 1 и 2, 
продажа лицензий на условиях разделения прибыли более предпочтительна по отношению к условиям 
одноразовой платы в объеме рыночной стоимости VПЛ. Однако с позиции критерия 5, наоборот, 
надежнее увеличить акциз и предоплату.

4.9.6. Расчет стоимости ПЛ по заданному индексу прибыльности (PI)

Индекс прибыльности (PI) представляет собой отношение приведенной (дисконтированной) 
суммы поступлений за все время реализации лицензии (Т) к приведенной величине стоимости лицензии 
В общем виде PI можно определить по следующей формуле

PI = PRT/РРT. (8)
Лицензиат может купить только тс лицензии, для которых Р1 не меньше единицы.

4.9.7. Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return - IRR)

Внутренняя норма (ставка) рентабельности представляет собой ту процентную ставку 
дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость лицензии (NPV) будет равна кулю С 
учетом этого IRR определяется из неравенства (7), в котором осуществляется предварительная 
подстановка:

.
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В определенной степени именно процедура поиска IRR по соотношению (7) и (8) определяет 
понятие внутренней нормы рентабельности. Однако в рамках поставленной нами обратной задачи само 
понятие IRR становится эквивалентным задаваемой месячной норме прибыли.

Значение внутренней ставки рентабельности, при котором покупка лицензии становится 
привлекательной, должно превышать, например, депозитную банковскую ставку.

4.9.8. Факторы и числовые параметры риска

Риск покупки лицензии на ПЛ представляет собой степень неопределенности достижения 
расчетных экономических показателей в процессе реализации лицензии. Необходимо учитывать три 
группы рисков:

1. Финансовый риск.
2. Операционный риск.
3 Риск, связанный с научно-техническим прогрессом.
Финансовый риск связал в свою очередь с процессом инфляции, т.е. падением покупательной 

способности денег и с финансовым положением покупателя (инвестора), обеспечивающего внедрение 
ПЛ.

Финансовый риск лицензиара уменьшается с ростом отношения постоянных выплат к 
переменным (с ростом отношения паушальных и акцизных выплат к роялти), а для лицензиата -
наоборот. В связи с этим необходимо найти компромисс между выплатой акцизов и роялти. 
Сбалансированное решение способствует стабилизации финансового состояния как лицензиата, так и 
лицензиара.

Операционный риск возврата капитала определяется прежде всего нестабильностью ситуации 
за счет появления различных факторов, действующих во время реализации ПЛ. К факторам 
операционного риска следует отнести:

- измените ожидаемого технологического эффекта, выражаемого величиной Retm,
- рыночный риск реализации результатов применения ПЛ;
- риск освоения ПЛ;
- возникновение аварийной ситуации и т.п.
Причем риск рыночной реализации связан с конкретными свойствами и целевым назначением 

новых технологий:
- снижение себестоимости продукции,
- повышение качества продукции;
- повышение объема выпускаемой продукции;
- создание нового типа продукции
Риск, связанный с научно-техническим прогрессом, определяется возможностью появления 

новых более эффективных патентных технологий в течение действия покупаемой лицензии. Этот вид 
риска связан также с престижем компании-лицензиара.
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Определение наиболее значимых факторов - важная начальная задача анализа риска. Кроме 
этого необходимо задать дополнительно числовые характеристики факторов риска.

Существует множество способов учета риска, начиная от классических моделей теории 
вероятностей и кончая моделями теории игр Выбор "лучшей" схемы расчетов и числовых характеристик 
в каждом конкретном случае решается особо В нашем случае важно, чтобы применяемые модели были 
предельно просты как по вычислениям, так и по связи с критериями эффективности ПЛ. Важно, чтобы 
применяемые модели были предельно просты по их экономическому содержанию, а их числовые 
параметры могли быть предметом обсуждения в условиях лицензионного договора.

Проведем дальнейшие рассуждения для двух факторов операционного риска:
1) риска получения ожидаемого технологического эффекта Ret и
2) рыночного риска реализации продукции.
Применяемые ниже модели учета факторов риска не служат эталонами, однако они могут быть 

ориентиром при оценке условий лицензионного договора

4.9.9. Риск получения ожидаемого технологического эффекта

Величина ожидаемого (наиболее вероятного) технологического эффекта Kcl можем быть 
представлена в виде суммы:

Ret = Rmin + Rvar, (10)
где
Rmin - гарантированная величина технологического эффекта;
Rvar -не гарантированная, но наиболее вероятная дополнительная величина технологического 

эффекта.
Риск получения технологического эффекта существует только при определении постоянной 

составляющей оплаты за ПЛ. Плата роялти автоматически учитывает фактический технологический 
эффект. Поэтому положения данного раздела относятся только к определению акцизов и VПЛ.

В соответствии с (10) плату за ПЛ можно выразить в виде суммы платы за гарантированный 
технологический эффект (KvÑRmin) и платы за вероятностную составляющую ожидаемого 
технологического эффекта (KvÑKriskÑRvar):

VПЛ = KvÑRmin + KvÑKriskÑRvar. (11)

Здесь коэффициенты Kv определяются из расчетных таблиц типа №1-№2. Коэффициент Krisk

может определяться на основе договорных соглашений или на основе положений и данных Табл №1, 
приведенных в следующем разделе.

Пример 1. Пусть заданы следующие показатели эффективности:
lag = 1 месяц, Т = 3 года, DPP=2.5 года, EV = 2 Rmin, IP = 1.1 Rmin, IRR = 0 25.
В соответствии с этим заданием (без учета DHP) получаем согласно (7) максимально 

допустимую цену Van = 23,05 Rmin При заданной УПЛ получаем дисконтированный срок окупаемости, 
равный DPP = 2,5 года, что совпадает с исходным заданию сроком рентабельности То есть в качестве 
минимальной Van принимается 23- кратная месячная норма гарантированной величины дохода (по 
ограничениям по сроку дисконтированной окупаемости).

Если по условиям договора вознаграждение лицензиату за риск установлено в размере 40%, т.е. 
Krisk = 06, то при Rvar=0,5ÑRminÑ(Ret=1,5ÑRmin) в рассматриваемом примере получим:

VПЛ = 23,0ÑRmin + 0,6Ñ11.5 Rnun = 29,9 Rmin=20ÑRet.
В данном случае рыночная стоимость ПЛ в 29,9 раза больше гарантированной месячной 

дополнительной прибыли Rmin и в 20 раз больше наиболее вероятной дополнительной прибыли Ret.

4.9.10. Рыночный риск реализации продукции

В случае, если механизм возврата капитала неизвестен, можно воспользоваться дискретной 
"лингвистической" моделью учета степени риска Ее идея состоит в попытке объединения числовых 
характеристик со словесным описанием. При этом каждому уровню этого дискретного распределения 
степени риска приписывается численное значение коэффициентов риска (Risk) и коэффициентов 
уменьшения расчетной величины стоимости VПЛ (Krisk). Приведем условную лингвистическую модель для 
7 возможных уровней степеней риска:

Табл. №1
Лингвистическая модель степеней риска
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№
пп

Риск(словесное 
описание)

Степень риска 
Risk %

Коэффициент снижения 
VПЛ, Krisk, доли ед.

1 Ничтожный 0 1.0
2 Незначительный 1-19 0.90
3 Малый 20-39 0.75
4 Средний 40-59 0.50
5 Значительный 60-79 0.25
6 Высокий 80-99 0 10
7 Непредсказуемый -90-90 0.5

Подобные таблицы могут быть построены для каждого ПЛ по всем значимым группам факторов 
риска - финансового, операционного и факторов прогресса. Однако практически целесообразно для 
каждого ПЛ построить единую дискретную модель по совокупности всех факторов с ориентацией на 
наиболее значимый фактор. В рассматриваемом нами примере - это рыночный фактор возврата 
капитала.

Окончательная оценка предоплаты с учетом риска реализации продукции запишется в виде:
VПЛ~ = Krisk Ñ VПЛ, (12)
где
VПЛ~ - паушальная оплата с учетом риска реализации продукции;
VПЛ - батонах оценка предоплаты.
Такая модель достаточно универсальна, применима для учета широкого круга факторов риска, 

но обладает в большой степени субъективным характером и требует утверждения ее коэффициента в 
составе условий конкретного лицензионного договора. Несмотря на недостатки "лингвистического" 
подхода, он хорошо сочетается с вариантными расчетами, обеспечивая наглядность при обсуждении 
условий лицензионного договора.

Пример 2. Предположим, что Компания имеет 4 ПЛ, относящиеся к четырем видам новых 
технологий, направленных соответственно на

1) снижение себестоимости;
2) повышение качества продукции;
3) повышение объема выпускаемой продукции и
4) создание нового вида продукции.
Пусть, далее, но результатам анализа эти ПЛ имеют соответственно ничтожный, малый, 

средний и непредсказуемый уровень риска возврата капитала. Высокий уровень риска для технологии, 
нацеленной на повышение объема выпуска продукции, может быть связан с затруднениями в сфере 
сбыта продукции. Непредсказуемый уровень риска для новой продукции может быть принят с учетом 
отсутствия рекламы на новую продукцию или по другим причинам. Пусть, при условиях примера 5, 
дополнительная гарантированная прибыль Retm для всех рассматриваемых ПЛ одинаковая, не зависит 
от времени и равна Ret единицам в месяц.

Кроме того, как и в предыдущем примере, пусть вероятностная составляющая дополнительного 
дохода равна половине гарантированной. Тогда, на основании примера 1, VПЛ должна быть не больше 
20 Ret С учетом вида ПЛ и соответствующих степеней риска, результаты расчета VПЛ~ могут быть 
представлены таблицей №2:

Табл. 2.
Оценка влияния рыночного риска для базовой стоимости VПЛ=20ÇRet

№№
п/п Вид ПЛ (целевые свойства) Krisk VПЛ~

1. Снижение себестоимости продукции 1.00 20.0 Ret
2. Повышение качества продукции 0.75 15.0 Ret
3. Повышение производительности 0.50 10.0 Ret
4. Создание нового вида продукции 0.50 10.0 Ret

11. Процедура оценки рыночной стоимости ПЛ.
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Оценка рыночной стоимости ПЛ - это часть систематической лицеи тонной и маркетинговой 
деятельности и включает и себя следующие виды работ:

1. Подготовительный этап.
Составление реестра интеллектуальной собственности Компании, определение приоритетных 

направлений развития ИС.
2. Маркетинговые исследования 
Оценка признаков потребительского спроса, новизны, уникальности и эффективности ОИС по 

отношению конкурентам, оценка механизма возврата капитала для каждого ОИС Предварительное 
(экспертов) упорядочивание ОИС по его товарным свойствам, выделение предмета лицензий. 
Определение и выбор конкурирующего аналога (или типового проекта лицензиата) в сфере действия 
каждого ПЛ.

3. Оценка рыночных критериев по данным конкурирующего аналога ПЛ или типового проекта 
лицензиата.

4. Вариантный расчет стоимости ПЛ при заданных конкурентоспособных критериях.
5. Поиск компромиссной оценки стоимости ПЛ с учетом риска возврата капитала. К теме 

данных методических положений относятся лишь этапы 4, 5. Структура задачи представлена в табл. № 
3:

Табл. № 3
Оценка рыночной стоимости предмета лицензии

Исходные данные

Наименование Условное обозначение Определены в 
разделах

1. Свойства предмет лицензии Ret (Rmin, Rvar), lag, 
Аррm, ΔRetT

3, 4

2. Факторы риска , для лицензиата и их числовые 
характеристики

Risk, Krisk 9, 10

3. Дополнительные условия лицензионного договора время действия 
лицензии Т

5

4. Критерии эффективности, конкурентоспособные для 
лицензиата

DPP, NPV,
PI, IRR

4, 5, 6, 7

5. Дополнительные характеристики среды внедрения ПЛ индексы цен, 
инфляция, налоги

11


Поиск базовых параметров рыночной стоимости ПЛ

Приоритеты целей поиска Условное обозначение Определены в 
разделах

1. Обеспечение ограничений на критерии эффективности. 
Ограничения определяются из условий обеспечения 
конкурентоспособности ПЛ на основе маркетинговых 
исследований в сфере действия ПЛ

DPP, NPV,
PI, IRR

4-7

2. Учет ценового механизма, связанного с уровнем платы за 
риск лицензиата.
Операционный риск внедрения ПЛ зависит от 
соотношения выплатVПЛ и EXCm к доле пропорциональных 
выплат Roy. Причем, чем меньше риск у лицензиара, тем 
больше риск у лицензиата и наоборот. 
2.1. Минимализация риска для лицензиара и максимизация 
возможной доли постоянных выплат за время действия 
лицензии Т.
2.2. Минимизация риска для лицензиата и увеличение доли 
пропорциональных выплат

Risk, Krisk, T, lag 9, 10
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3. Учет требований со стороны графика потока наличности 
для лицензиара, достижение благоприятных экономических 
показателей лицензиара.

DPP, NPV,
PI, IRR

10


Результаты

Оптимальные для лицензиара и конкурентоспособные в 
сфере действия ПЛ величины паушальной плати, акциза и 
роялти

VПЛ,
Exc,
Roy

3-10

Сопоставительные графики, потоки наличности
В отличие or типовых инвестиционных проектов эффективность лицензионных технологий, как 

правило, выше. Это свойство лицензионных технологий создаст большой потенциал получения 
дополнительной прибыли как для лицензиата, ток и для лицензиара

Изложенные методические наложения предназначены для использования в 
специализированной компьютерной технологии, которая, наряду с указанными здесь факторами, 
предусматривает учет дополнительных характеристик среды внедрения ПЛ: индексы цен на услуги, 
прогнозный уровень инфляции, уровень налогообложения и др. показатели.

Алгоритм поиска базовых показателей лицензионного договора нацелен на поиск 
сбалансированного соотношения объемов предоплаты, постоянных и пропорциональных выплат. Такое 
решение способствует снижению степени риска внедрения ПЛ и стабилизирует финансовое состояние 
лицензиара и лицензиата.

Литература:

Somogyi L. Determining royalty rates in health care. "LES Nouvelles", 1993, vol. 28. №4, pp. 166-171/ 
Мухопад В.И. Международная торговля лицензиями. М., ВНИИПИ, 1994. 
Лынник Н.В. Международные стандарты оценки и сертификации стоимости объектов ИС. 

Журн. "Интеллектуальная собственность" №9-10/96, с. 2-6. 
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4.10. УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ11

Пол Р. Томас, вице-президент УкрИНО. 

Для предоставления услуг по сотовой связи необходимо получение лицензии на использование 
частот определенного диапазона. Оценка стоимости нематериальных активов в форме лицензии, а в 
рассматриваемом примере - лицензии на осуществление деятельности в области телекоммуникаций, 
требует умения выполнить несколько видов оценочных операций: анализ состояния отрасли, оценку 
бизнеса и прогнозирование.

При рассмотрении данного случая предполагается, что компания намеревается подать заявку 
Украинскому правительству на покупку лицензии на осуществление деятельности по обеспечению 
сотовой телефонной язи и передачу ей определенных частот. Компании необходимо знать наиболее 
вероятное значение чистой нынешней стоимости этой лицензии, выступающей в качестве активов, 
генерирующих прибыль, поскольку эта стоимость представляет собой максимальную величину цены, 
которую компания готова уплатить за лицензию. Как мы знаем, определение рыночной стоимости 
основывается на использовании трех классических методов:

- метода затрат;
- метода сравнения продаж;
- метода капитализации по прибыли.
Применимость того или иного метода определяется фактическими обстоятельствами конкретной 

оценочной ситуации. Ниже рассмотрены характерные особенности различных методов оценки и их 
применимость к рассматриваемому объекту.

Метод затрат
Метод затрат основывается на принципе, гласящем, что суммарная стоимость всех активов 

равняется стоимости компании. Стоимость компании состоит из стоимостей ее основных фондов, 
оборотного капитала и нематериальных активов. Каждый из видов активов оценивается в соответствии с 
величиной затрат на его воспроизводство или замену, принимая во внимание физическое, 
функциональное и экономическое обесценение. Метод затрат не может быть использован для оценки 
стоимости нематериальных активов непосредственно, но мы можем применить принцип этого метода 
для проверки достоверности найденной стоимости нематериальных активов.

Согласно международным стандартам оценки, все три метода должны дать одинаковые 
результаты, если имевшаяся информация и процедура вычислений использовались правильно. 
Поэтому, если мы определяем стоимость компании, пользуясь, например, методом капитализации по 
прибыли, мы можем оценить стоимость нематериальных активов как разницу между стоимостью

компании и стоимостью всех других активов, таких как материальные активы (включая 
оборотный капитал). С помощью такого приема мы можем использовать метод затрат для проверки 
правильности результатов другого, более предпочтительного метода непосредственной оценки 
нематериальных активов.

Метод сравнения продаж
Этот метод основан на сравнении стоимости оцениваемого объекта с рыночной стоимостью 

подобного ему объекта.
Процедура применения метода сравнения продаж включает сбор и проверку данных о рыночных 

сделках, касающихся объектов, подобных подлежащему оценке, и согласование их стоимостных 
показателей с аналогичными показателями рассматриваемого объекта.

В случае с лицензией на
осуществление деятельности по обеспечиванию сотовой телефонной связи наиболее 

подходящими данными для определения стоимости лицензии с помощью метода сравнения продаж 
были бы непосредственно пригодные для расчета данные, касающиеся продажи подобных лицензий в 
Украине. Данные по продаже лицензий в других странах не являются особо пригодными, так как 
имеется слишком много неизвестных и не поддающихся количественной оценке факторов, влияющих на 
цену при прямой продаже лицензий этого типа в каждой конкретной стране или в отдельном регионе, в 
каждом конкретном году. Использование таких данных в качестве исходных для Украины нельзя считать 
правильным. И прежде всего потому, что значительное большинство лицензий продано с помощью 

11 Пол Р. Томас // Вісник оцінки. – 1997 р. - № 5-6. – с. 2-5.
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закрытых тендеров тем, кто предложил наивысшую цену, которую нельзя считать рыночной в связи с 
несоответствием целого ряда обстоятельств с дефинициями рыночной стоимости.

Метод капитализации по прибыли
Этот метод используется для определения способности активов непосредственно создавать 

стоимость, а значение этой стоимости преобразуется в показатель нынешней стоимости, с тем чтобы 
определить оцениваемую стоимость этих активов.

При применении метода требуется сбор, классификация и оценка информации о рыночных 
ценах, производственных расходах и соответствующих потребительских характеристиках товаров или 
услуг, которые должны производиться и продаваться, а также информации о рынке, на котором будет 
осуществляться продажа.

При оценке стоимости лицензии на осуществление деятельности по обеспечению сотовой 
телефонной связи этот метод даст наиболее достоверные результаты, поскольку для проведения 
официального (прогнозного) финансового анализа привлекаются реальные данные об украинском рынке 
и другая информация, которая позволяет определить стоимость рассматриваемых активов. Вообще, 
этот метод считается наилучшим для оценки нематериальных активов.

В мировой оценочной практике используются следующие разновидности указанного выше 
метода для оценки нематериальных активов:

- по дополнительной прибыли;
- по стоимости права использования;
- по разности между стоимостью предприятия и стоимостью материальных активов.
Оценка по дополнительной прибыли
Этот вариант используется для подсчета дополнительной прибыли, получаемой владельцем 

нематериальных активов сверх "нормальной" прибыли, получаемой аналогичными компаниями, не 
имеющими преимуществ, связанных обладанием такими нематериальными активами.

Мы не можем пользоваться этим вариантом оценки, так как телекоммуникационная компания не 
в состоянии существовать, не имея лицензии на осуществление деятельности: для нее это 
естественное условие для получения прибыли.

Определение стоимости права использования
Для данного случая этот вариант считается наилучшим. Компания должна иметь законные права 

на телекоммуникационную лицензию, если она вообще собирается функционировать. Такая лицензия 
либо может быть передана компании какой-либо стороной, которая уже владеет ею, непосредственно в 
обмен на определенный процент собственности компании, либо, в ином случае, в обмен на отчисления 
за право пользования. Такая практика является общепринятой при использовании большинства 
лицензий, являющихся нематериальными активами.

Определение стоимости компании и стоимости материальных активов
В соответствии с этим методом оценивается стоимость предприятия вместе с вкладом, 

вносимым стоимостью нематериальных активов. Для этого используются официально составленные 
финансовые прогнозы будущих доходов. В результате получают стоимость всего предприятия, которая 
состоит из вкладов в нее стоимостей различных активов. Разность между стоимостью всей компании и 
стоимостью материальных активов и равняется стоимости нематериальных активов. Этот метод 
использован в настоящем учебном примере для проверки результатов оценки, выполненной с помощью 
метода капитализации по прибыли.

Оценка стоимости лицензии на осуществление деятельности по обеспечению сотовой 
телефонной связи с помощью метода капитализации по прибыли

Стоимость лицензии на обеспечение сотовой телефонной связи зависит от нынешней стоимости 
потока прибыли, генерируемого в результате деятельности предприятия. Для выполнения точной 
оценки оценщик в первую очередь должен собрать хорошую базу данных, содержащую информацию о 
положении в области сотовой телефонной связи в Украине. Это самая трудная часть процесса оценки.

Данные должны охватывать затраты и цены, а также оперативные показатели.
В состав оперативных показателей входят:
а. Количество бытовых и бизнес-абонентов.
b. Количество пользователей мобильных и стационарных сотовых телефонов.
с. Интенсивность пользования: количество минут пользования в день и дней пользования в 

месяц как для бизнесовых, так и для бытовых абонентов.
d. Соотношение внутренних и международных переговоров для бизнесовых и бытовых 

абонентов.
Данные по затратам и ценам включают:
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а. Разовую плату за установку и подключение стационарных и мобильных сотовых телефонов.
b. Ежемесячную плату за обслуживание стационарных и мобильных сотовых телефонов.
с. Минутные тарифы как на внутренние, так и на международные переговоры.
d. Тарифы за пользование телефоном как в рабочие, так и в нерабочие часы.
Когда все эти данные собраны, они служат основанием для выполнения официального 

финансового аналитического прогноза на много лет вперед. Точное прогнозирование ситуации в 
будущем требует хорошего понимания особенностей отрасли, умения делать обоснованные выводы и 
способности защищать свои предположения, которые легли в основу финансового прогноза.

Вычисление необходимых показателей, которые используются в финансовом анализе, и выбор 
соответствующих правильных формул для подсчета финансовых параметров, заносимых в сводную 
таблицу, также представляют непростую задачу.

Например, в разделе "Денежные поступления" должен быть отражен соответствующий вклад 
(подсчитанный как средневзвешенная величина) как бытовых, так и бизнесовых абонентов. Эти 
абоненты ведут различное количество как внутренних, так и международных переговоров, пользуются 
телефоном в течение периода времени различной длительности и в различное время суток, а также 
пользуются различным количеством стационарных и мобильных телефонов.

Например, плата за пользование от бытовых абонентов подсчитана по следующей формуле:
Плата за пользование от бытовых абонентов = (Ccf x Rcfd x 0,90) + (Com x Rcmd x 0,90) + 2 + 

(Ccf x Rcfd x 0,60) + (Com x Rcmi x 0,10) x 10 x 30,
где:
Ccf - количество абонентов, пользующихся стационарными сотовыми телефонами;
Rcfd - минутный тариф на переговоры внутри страны для стационарных сотовых телефонов;
0,9О - часть внутренних переговоров от общего их числа;
Сет - количество абонентов, пользующихся мобильными сотовыми телефонами;
Rcmd - минутный тариф на переговоры внутри страны для мобильных сотовых телефонов;
Rcfi - минутный тариф на международные переговоры для стационарных сотовых телефонов;
Rcmi - минутный тариф на международные переговоры для мобильных сотовых телефонов;
0,10 - часть международных переговоров от общего их числа;
10 - число минут пользования телефоном в сутки для среднего бытового абонента;
30 - число дней в месяце.
Финансовый аналитический прогноз
В таблице 1 приведены данные только за 5 лет из прогноза прибыли за 15-летний период, 

выполненного с целью оценки стоимости лицензии на осуществление деятельности, определяемой с 
помощью метода капитализации по прибыли (плате за право использования). Прогноз доходов 
составлен в соответствии со стандартами оценочной практики в промышленности и общепринятой 
методикой расчетов.

Данные, приведенные в настоящем аналитическом прогнозе, изменены по сравнению с 
действительными данными с тем, чтобы соблюсти конфиденциальность реальной оценки, которая 
легла в основу этого учебного примера.

Для выполнения финансовой оценки оценщик должен определить величины целого ряда 
различных категорий затрат, таких как прямые расходы на функционирование, общие и 
административные расходы на маркетинг. Эти данные могут быть взяты непосредственно из отчетов 
компании или из отчетов аналогичной компании. Затем должны быть спрогнозированы изменения в этих 
расходах, что имеет большое значение. Далее, оценщик должен быть очень внимательным, помня об 
исключительно большом влиянии на результаты анализа изменений величины ключевых переменных, 
таких как плата за пользование и минутные тарифы на переговоры, и проявить тонкое аналитическое 
чутье при определении этих значений и использовании их при оценке. Поскольку размеры платы за 
право пользования лицензией являются наиболее важным моментом данного учебного примера, мы 
обсудим их более детально.

Плата за право использования (роялти)
Плата за лицензию на использование нематериальных активов чаще всего определяется как 

часть валовой прибыли или реже как часть оперативной прибыли (равной денежным поступлениям 
минус прямые и косвенные затраты). Эта плата всегда является объектом переговоров, но, как правило, 
она меньше 10% чистой прибыли, так как плата в 10% от чистой прибыли соответствует 40% от 
операционной прибыли для компании с процентом операционной прибыли в 25%. Плата за право 
пользования в размере большем, чем 10% чистой прибыли, угрожала бы жизнеспособности 
большинства компаний.
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В рассматриваемом учебном примере принята плата за использование в 25% при ставке 
операционной прибыли в 23%, что равняется 5,7% от размера чистых денежных поступлений. Такой 
размер платы за использование, вероятно, является наибольшим, который компания могла бы уплатить 
за лицензию на осуществление деятельности без угрозы для ее экономической жизнеспособности. Этот 
размер платы снизил бы процент операционной прибыли до 17% (0,23 х [1-0,25] = 0,17). За счет 
оставшейся величины операционной прибыли компанией должны быть покрыты расходы на:

a) выплату процентов по кредитам;
b) обесценение и амортизацию;
c) выплату налога на прибыль;
d) возврат инвестированного капитала. Расходы по пунктам а), Ь), с) составят, по крайней мере, 

60% от оставшегося 17%-го размера операционной прибыли, а остаток примерно в 6%, представляющий 
собой ставку прибыли после уплаты налогов, предназначается для увеличения размеров оборотного 
капитала, что необходимо на случай задержки поступления прибыли и для выплаты дивидентов. Таким 
образом, размер платы за использование лицензии в 5,7% принят в настоящем учебном примере как 
наиболее целесообразной.

Таблица 1
Официальный прогноз прибыли

Оперативные показатели 1996 1997 1998 1999 2000
Общее количество битовых абонентов 
пользуются мобильными телефонами 10% 
пользуются стационарными телефонами 90%

10000
1000 
9000

20000 
2000 
18000

30000 
3000 
27000

40000 
4000 
36000

50000 
5000
45000

Ежемесячная плата за обслуживание:
мобильных телефонов
стационарных телефонов

150.00 
$25.00

$50.00 
25.00

$50.00
$25.00

$50.00 
25.00

$50.00 
25.00

Количество минут пользования в сутки 
Количество дней пользования в месяц 
Процент внутренних переговоров 
Процент международных переговоров

10 
30
90
10

10
30
90
10

10
30
90
10

10 
30
90 
10

10 
30
90 
10

Минутные тарифы для мобильных телефонов: 
на внутренние переговоры 
на международные переговоры

$0.10 
$1.00

$0.10 
$1.00

$0.10 
$1.00

$0.10 
$1.00

$0.10 
$1.00

Для стационарных телефонов: 
на внутренние переговоры 
на международные переговоры

$0.05 
$1.00

$0.05 
$ 1.00

$0.05 
$1.00

0.05 
$1.00

$0.05 
$1.00

Общее количество деловых абонентов 
Пользуются мобильными телефонами 20%
Пользуются стационарными телефонами 80%

2000 
400
1600

4000 
800
3200

6000 
1200 
4800

8000 
1600 
6400

10000 
2000 
8000

Ежемесячная плата за обслуживание: 
мобильных телефонов
стационарных телефонов

$200.00 
$40.00

$200.00 
$40.00

$200.00 
$40.00

$200.00 
$40.00

$200.00 
$40.00

Количество минут пользования в сутки 
Количество дней пользования в месяц
Процент международных переговоров
Процент внутренних переговоров

120 
22
25
75

120
22

25
75

120 
22
25
75

120
22
25
75

120 
22 
25
75

Минутные тарифы для мобильных телефонов: 
на внутренние переговоры
на международные переговоры

$0.50 
$4.00

$0.50 
$4.00

$0.50
$4.00

$0.50 
$4.00

$0.50 
$4.00

Для стационарных телефонов:
на внутренние переговоры 
на международные переговоры

$0.25 
$3.00

$0.25 
$3.00

$0.25 
$3.00

$0.25 
$3.00

$0.25 
$3.00

Плата за установку и подключение: 
стационарных телефонов 
мобильных телефонов

$100.00 
$200.00

$100.00 
$200.00

$100.00
$200.00

$100.00 
$200.00

$100.00 
$200.00

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Плата за установку и подключение 
Ежемесячная плата за обслуживание

1996
$1.340.000 
$ 419.000

1997
$1,340,000 
$838,000

1998
$ 1,340,000 
$ 1.257.000

1999
$1.340.000 
$ 1,676,000

2000 
$1,340.000 
$2.095.000

Плата за переговоры:
от бытовых абонентов 
от бизнес-абонентов

$ 270.695
$1.534,850

$541,390 
$3,169,700

$ 812.085
$ 4.754.550

$ 1.082.780 
$ 6,339,400

$1,353,475 
$7.924.250

Полные поступления от продажи услуг 
Налог на добавленную стоимость 20%

$3.614,545 
$722.909

$ 5,889,090 
$ 1.177,818

$ 8,163,635 
$1.632,727

$ 
10,438,180 
$ 2,087,636

$ 
12.712.725 
$2.542,545
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ЧИСТЫХ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Прямые затраты 
Валовая прибыль

$1.156.654 
$ 1.734,982

$1.884,509 
$ 2,826.763

$2.612.363 
$ 3.918.545

$3.340,218 
$ 5,010,326

$4,068,072 
$6.102.108

Оперативные расходы: 
на организацию продаж и маркетинг
общие и административные расходы

$216.873 
$ 867,491

$353,345 
$1.413.382

$489,818
$1.959.272

$626,291 
$2.505.163

$762,764
$ 3,051,054

Прибыль до выплаты процентов и налогов
Процент оперативной прибыли 
Чистая нынешняя стоимость компании
Суммарная чистая нынешняя стоимость компании
Плата за использование лицензии, составляющая 
5,7% от чистых денежных поступлений
Чистая нынешняя стоимость лицензии 
Суммарная чистая нынешняя стоимость лицензии

$650,618 
0.23 
$ 650. 618 
$ 7.332,462

$ 164,823 
$ 164,823 
$1,857.557

$1,060.036 
0.23 
$ 848,029

$262.543 
$214.834

$ 1,469,454 
0.23 
$940.451

$372,262 
$238,248

$ 1.878.872 
023
$ 958,225

$475,981 
$242.750

$ 2 .288Д91 
0.23 
$938.199

$579.700
$ 237.677

Результаты оценки
Метод капитализации по прибыли (плата за право использования).
Определенная на основе детального финансового анализа, описанного выше, реальная 

рыночная стоимость нематериальных активов в форме лицензии на осуществление деятельности в 
течении 15 лет составляет согласно оценке 1,86 миллиона долларов США.

Разность между стоимостью компании и стоимостью материальных активов.
Этот метод может быть использован для проверки результатов, полученных при применении 

метода капитализации по прибыли. В этом случае принимается в качестве постулата, что стоимость 
компании слагается из стоимости всех активов - материальных активов, оборотного капитала и 
нематериальных активов, участвующих в производстве прибыли.

При оценке этим методом нынешняя стоимость компании, определенная методом 
капитализации по прибыли, равная 7,33 миллиона долларов США. Если суммарная величина 
материальных активов в данном примере оценена в 5,63 миллиона, то, вычитая эту величину из 
подсчитанной нынешней стоимости компании, получаем в результате оценки стоимость 
нематериальных активов (лицензии на осуществление деятельности), равную 1,70 миллиона долларов.

Итак, вся стоимость компании, как следует из расчета нынешней стоимости, подсчитывается 
путем суммирования капиталовложений в материальные активы, стоимости лицензии на осуществление 
деятельности (нематериальные активы) и оборотного капитала.

Разница между 1,86 миллиона долларов и 1,70 миллиона долларов невелика, поэтому 
окончательное значение можно принять равным среднему значению полученных двумя методами 
величин, или 1,78 миллиона долларов.

4.11. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ГУДВИЛЛА

4.11.1. Методология оценки стоимости гудвилла12

Обзор применяемых методов оценки стоимости гудвилла в наиболее полном виде приведен в [92, 
с. 63-64]. Остановимся на их изложении подробнее.

1. Немецкий метод оценки выражается формулой (1):

 ,MD
2
1Wr  (1)

где Wr - стоимость гудвилла;
М - стоимость имущества предприятия;
D - дисконтированная величина будущей прибыли.
2. Швейцарский метод определения стоимости гудвилла предусматривает использование тех же 

показателей (2):

).MD(
3
2Wr  (2)

3. Согласно англосаксонскому методу используется уравнение (3):

12 Мендрул А.Г., Ларцев В.С. Оценка стоимости нематериальных активов. – К.: ООО ÊПолиграф-ИнформË, 2004. – 264 с.
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),MD(arW n1r  (3)

где аn - коэффициент общего дисконта годовой ренты от стоимости репутации (ставки) для 
учетного процента rt по n лет.

4. Дисконтный метод определения стоимости гудвилла основывается на базе высшего учетного 
процента. Основными показателями в этом случае являются официальный учетный процент или учетная 
ставка банка и коммерческая учетная ставка или изменение ставки на протяжении определенного 
времени (4):

 
 ,MD

r1
11

r
rW n

11
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 (4)

где r1 - высшая учетная ставка.
5. В рамках метода ежегодного определения, расчет производиться по формуле (5):

 ,M-DrnWr  (5)

где n - количество лет.
В этом случае, как правило, учитывают амортизацию или увеличение стоимости репутации с 

течением времени.
6. Метод постоянных отчислений предусматривает учет амортизации репутации и определение 

гудвилла предприятия на основании формулы (6):

 ,MD

mr
11

1Wr 




 (6)

где m - количество лет, на протяжении которых происходит амортизация гудвилла.
7. По методу Грефа расчет стоимости осуществляется следующим образом (7):

  
 .MD
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mr
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 (7)

8. При использовании комбинированного метода исходят из процентной ставки амортизации или 
реновации капитала, прибыли предприятия, периода амортизации имущества (реновации капитала). 
Взаимозависимость названных величин выражается формулой (8):

 ,RMZkWr  (8)

где 
 

;
R1

11
R
1k n 












R - процентная ставка амортизации (реновации капитала);
Z - годовая прибыль;
n - количество лет амортизации имущества (реновации капитала).
На наш взгляд, в основу оценки гудвилла должна быть положена базовая предпосылка его 

существования – гудвилл возникает только при наличии избыточных доходов, т.е. доход, которым 
обладает предприятие сверх рыночного уровня дохода на материальные активы, указывает на 
присутствие гудвилла. Однако, возможны случаи, когда такие доходы отсутствуют; при этом гудвилл 
переходит в свою противоположность – бедвилл. Бедвилл свидетельствует о том, что управляющие 
предприятием не в состоянии организовать деятельность таким образом, чтобы возникли доходы сверх 
текущих рыночных ставок доходности на материальные активы. Бедвилл совершенно не означает, что 
деятельность предприятия убыточна, хотя последнее не исключается, – просто доходность конкретного 
предприятия находится на уровне ниже рыночной.

Возвращаясь к проблеме избыточных доходов, как индикатора гудвилла, следует отметить, что 
они уже определяют методологию оценки гудвилла; стоимость его должна исчисляться исходя из 
избыточных прибылей или разницы между рыночной стоимостью предприятия и рыночной стоимостью 
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его активов, т.е. именно названные методы должны использоваться при оценке совокупных нематериальных 
активов предприятия.

Затратный подход в его ¥чистом виде¦ в оценке гудвилла применить практически невозможно, 
так как абсолютно не известны затраты, которые следует понести для создания избыточных доходов, 
более того, сама постановка вопроса в такой интерпретации является неразрешимой. Конечно, инвестор 
может оценить свои расходы на создание гудвилла покупаемого предприятия, однако последний будет 
являться неотъемлемой характеристикой нового бизнеса, а не существующего. Такой подход к оценке 
гудвилла представляется вполне корректным, однако сфера его применения ограничена слияниями 
(приобретениями), мотивированными уверенностью в том, что новое управление приведет к увеличению 
рыночной стоимости предприятия. Зарубежная практика свидетельствует, что просчеты, связанные с 
переоценкой собственных возможностей, являются основной причиной неудач слияний компаний.

Сравнительный подход также неприменим при оценке гудвилла. Причиной этого является ярко 
выраженная его индивидуальность и невозможность, в этой связи, найти ему аналог. Более того, 
использование показателей аналогичного предприятия не позволит рассчитать стоимость гудвилла, т. к. 
аналог сам не обладает гудвиллом; если же гудвилл все-таки будет оценен, то это значит, что аналог был 
подобран неверно.

Оценка стоимости гудвилла, по нашему мнению, наиболее целесообразно основывать на 
использовании трех методов в рамках доходного подхода:

 избыточных прибылей;
 рыночной капитализации;
 внутреннего сравнения.
В ходе реализации метода избыточных прибылей:
 определяется рыночная стоимость материальных активов предприятия;
 нормализуется чистая прибыль от эксплуатации предприятия;
 на основании статистических данных оценивается средняя отраслевая доходность 

материальных активов;
 рассчитывается прибыль на основе среднеотраслевой нормы доходности и рыночной 

стоимости чистых материальных активов предприятия;
 определяется избыточная прибыль, путем вычитания из нормализованной прибыли, 

прибыли, рассчитанной исходя из среднеотраслевой нормы доходности и рыночной 
стоимости чистых материальных активов предприятия;

 оценивается коэффициент капитализации;
 проводится капитализация избыточной прибыли.
В общем виде расчет производится в соответствии с формулой (9):

,
K

ПCД
G .отр.срAнорм 
 (9)

где G - гудвилл;
СА - рыночная стоимость материальных активов предприятия;
Пср.отр. - среднеотраслевая доходность активов;
Д - нормализованная прибыль для предприятия;
К - коэффициент капитализации.
Метод избыточных прибылей не получил значительного распространения в практике оценки 

поскольку отсутствуют статистические данные об отраслевых нормах доходности материальных 
активов, и, кроме того, нормализация прибыли зачастую невозможна из-за прошлой убыточной 
деятельности хозяйствующего субъекта, гудвилл которого оценивается.

В соответствии с методом рыночной капитализации величина гудвилла рассчитывается по 
формуле (10):

,AMVG  (10)

где MV - рыночная капитализация, т.е. стоимость всех акций субъекта хозяйствования в 
соответствии с текучими ценами, сложившимися на фондовом рынке;

А - чистая стоимость целостного имущественного комплекса.
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В современных условиях определить рыночную капитализацию возможно лишь для ограниченного 
круга предприятий, акции которых постоянно присутствуют на рынке и являются объектом активных сделок. 
Поэтому предпочтительным в оценке гудвилла является метод внутреннего сравнения, согласно которого 
расчет стоимости осуществляется путем сравнения рыночной стоимости с чистой стоимостью целостного 
имущественного комплекса по формуле (14):

,ACG  (11)

где С - рыночная стоимость предприятия.
Таким образом, практические проблемы оценки стоимости гудвилла можно свести к 

определению:
 рыночной стоимости предприятия;
 чистой стоимости целостного имущественного комплекса.

4.11.2 Методы оценки стоимости гудвилла

4.5.2.1. Понятие гудвилла

Успешно работающее предприятие получает прибыль за счет материальных и нематериальных 
активов, поставленных на баланс предприятия, а также от всех прочих нематериальных активов 
предприятия, которые не стоят на его балансе. Как правило, это права на результаты творческой 
деятельности, которые не отделимы от предприятия и от работников предприятия. В принципе, 
некоторые из них, например ноу-хау, могут быть отделимы от владельцев – физических лиц, но эти 
права никогда не могут быть проданы отдельно от предприятия, с которым он неразрывно связан [6].

Таким образом, общая "масса" прав интеллектуальной собственности, которая неотделима от 
предприятия, называется гудвиллом. Общий гудвилл состоит из гудвилла относящегося, 
соответственно, к предприятию и персонального гудвилла, относящегося к работникам предприятия. 
Дополнительная прибыль получается в результате влияния этих двух элементов гудвилла. Наличие 
избыточной прибыли свидетельствует о наличии гудвилла. Если избыточной прибыли нет, то гудвилл, 
как правило, отсутствует вне зависимости от того, какое количество не поставленных на баланс 
объектов интеллектуальной собственности – элементов гудвилла имеется [6].

Строго говоря, дополнительную прибыль приносят не только масса не поставленных на баланс 
предприятия прав на результаты творческой деятельности, но и другие составляющие, например, 
выгодное местоположение предприятия и прочие реальные преимущества, используемые 
предприятием в процессе своей деятельности. Однако в современных условиях основной 
составляющей гудвилла вероятно все же являются права на результаты творческой деятельности, т.е. 
интеллектуальная собственность.

В соответствии с Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий" гудвилл –
нематериальный актив, стоимость которого определяется как разница между балансовой стоимостью 
активов предприятия и его обычной стоимостью, как целостного имущественного комплекса, которая 
возникает вследствие использования лучших управленческих качеств, доминирующей позиции на рынке 
товаров (работ, услуг), новых технологий и др.

Точное определение стоимости гудвилла может быть весьма полезным, поскольку последний 
все чаще фигурирует в судебных спорах, договорах купли-продажи предприятий, налоговых 
разбирательствах. Оценка стоимости гудвилла весьма полезна для руководителей предприятия, 
которые хотят узнать о состоянии его "здоровья". Ибо большое положительное значение гудвилла 
свидетельствует о значительных ресурсах для развития бизнеса, а отрицательное значение может 
говорить о том, что предприятие движется к банкротству.

Оценка гудвилла необходима в случае продажи предприятия (бизнеса), поскольку такое 
предприятие должно оцениваться как сумма его активов и гудвилла. То есть предприятие, имеющее 
гудвилл, стоит дороже, чем то, которое его не имеет. 

4.5.2.1. Оценка гудвилла

Ниже приведены методика и пример оценки гудвилла, основанные на формуле налогового 
ведомства США.

В соответствии с этой методикой настоящая стоимость гудвилла определяется после уплаты 
налогов по следующей формуле:

,
K

ПП
PV MAcp  (1)
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где: Пср – среднегодовая приведенная прибыль предприятия после налогообложения;
ПМА  –  среднегодовая прибыль на рыночную стоимость материальных активов за вычетом 

пассивов (на основе избранной стандартной нормы прибыли для отрасли);
  К – коэффициент капитализации.
Расчет проводится в такой последовательности:
1. Определяется среднегодовая прибыль предприятия зарасчетный период (не менее 5 лет);
2. Определяется средняя стоимость материальных активов за тот же период;
3. Определяется прибыль, которую генерируют материальные активы:

ПМА=СМА�Нп, (2) 
где: СМА - средняя стоимость материальных

активов;
Нп - норма прибыли в среднем по отрасли;

4. Определяется стоимость гудвилла по формуле:

.
K

ПП
PV MAcp  (3) 

Ниже представлен пример расчета стоимости гудвилла.

Таблица 6
Расчет среднегодовой прибыли Пср

Финансовый год Прибыль после
налогообложения Поправка Приведенная

прибыль, грн.
1 71479 - 71479
2 57616 5692 51924
3 66540 743 65797
4 72920 10791 62129
5 58720 9405 49315

Всего за 5 лет 300644
Среднегодовая прибыль за 5 лет 60129

Таблица 7
Расчет средней стоимости материальных активов СМА, грн.

Финансо
вый год

Стоимост
ь всех 

активов

Стоимость 
нематериальн
ых активов*)

Пассивы
Стоимость 

материальных активов, 
грн.

1 477869 37512 74992 365365
2 497257 45165 86721 365371
3 513470 52711 86343 374416
4 640144 61362 190597 388185
5 665152 79605 207560 327987

Всего за 5 лет 1871324
Среднее за 5 лет 374265

*) Имеются в виду активы, поставленные на бухгалтерский учет
Рассчитаем прибыль на материальные активы (при норме 10%):

ПМА=374265Ñ0,1=37426 грн.
Рассчитаем стоимость гудвилла (с коэффициентом капитализации 0,2):

113515
2,0
3742660129PV 


 грн.

Ясно, что этот метод имеет ограничение, так как допускает определение стоимости через совокупный 
доход, полученный за счет всей массы материальных и нематериальных активов, стоящих на балансе 
предприятия. Однако если предприятие не имеет на своем балансе нематериальных активов или их стоимость 
невелика, то такая оценка может быть достаточно точной. В случае если удельный вклад в прибыль 
нематериальных активов, находящихся на балансе предприятия, небольшой, то такой метод оценки является 
очень экономным.

Приведенный выше метод определения стоимости гудвилла является вполне применимым для 
Украины, поскольку по оценкам экспертов стоимость нематериальных активов на предприятиях Украины, 
в среднем, не превышает 1%.

Перелік посилань:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.
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2. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 №1658-ІІІ, 
Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 47

3. Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993. № 3792-ХІІ

4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" № 71 від 18.01.2003.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів 
авторського права і суміжних прав" № 72 від 18.01.2003;

6. Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса. Пер. с англ. – М.: Энциклопедия оценки, 1996. –
264 с.

4.12. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИС13

А.КАЛИНИН, д.т.н., Т. ТУЗИНСКАЯ, (НИИ точных приборов Российского космического агентства, 
Москва) 

Очень важный момент в деле изобретательства — определение предварительной стоимости 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) на этапе, предшествующем переговорам об условиях 
заключения договора — лицензионного или об уступке исключительных прав на эти объекты. Перед 
выходом на переговоры о заключении названных соглашений (объекты промышленной собственности и 
ноу-хау) необходимо располагать обоснованной "запросной ценой" на них (в дальнейшем —
предварительная стоимость), которая, естественно, должна быть выше стоимости затрат, 
произведенных при создании ОИС и оформлении прав на них.

На основе опыта оценки предварительной стоимости ноу-хау в области создания программно-
аппаратных средств автоматизированного управления космическими аппаратами (КА), накопленного 
авторами в НИИ точных приборов Российского космического агентства [1], предлагается методика 
определения предварительной стоимости ОИС, которая отличается от распространенной, изложенной в
[2,3].

Основное отличие в том, что в [2,3] стоимостная оценка ОИС (Цо) включает объем поступлений 
по лицензионным договорам (Пл.), т.е. ту величину, которая и будет определяться в процессе 
переговоров о заключении договора лицензионного или о переуступке прав на ОИС.

Поэтому предлагается величину Цо, определенную по методике [2,3] при условии Пл=0, как 
отражающую все проведенные при создании и оформлении прав на ОИС затраты принять за 
минимальную оценку стоимости объекта ИС:





k

n

t

tt
иtttc KWKW min

(1)
где: Wt - суммарные затраты обладателя исключительных прав на объект ИС в "t" году 

расчетного периода;
in - начальный год расчетного периода (начальный год разработки объекта ИС);
tk - конечный год расчетного периода (год расчета стоимости объекта ИС);
t - коэффициент приведения разновременных стоимостных оценок в течение расчетного 

периода (см. приложение 1 в [2];
Киt - коэффициент индексации разновременных стоимостных оценок с приведением к конечному 

году расчетного периода (см. приложение 2 в [2]);
Кс - коэффициент морального старения (амортизации) объекта ИС к конечному году расчетного 

периода, определяемый по формуле:

Н

Ф
c T

T
K  1

(2)
где: ТН - номинальный срок действия исключительных прав на объект ИС;
ТФ - фактический срок действия исключительных прав на объект ИС в конечном году расчетного 

13 Калинин А., Тузинская Т. // Интеллектуальная собственность. – 1998. - № 4. – с.2-4.
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периода.
Максимальную оценку стоимости объекта (Wmax) трактуем как увеличение прибыли или не 

допущенные убытки при использовании объекта ИС, определяемые владельцем объекта ИС перед 
проведением переговоров по заключению договора, лицензионного договора или о переуступке прав на 
объект ИС, исходя из его условий применения объекта ИС лицом, с которым предполагается заключить 
договор.

Например, в космической технике для средств автоматизированного управления КА могут быть 
использованы следующие подходы определения максимальной стоимости объектов ИС:

1. Wmax = величине убытков, возникающих при нарушениях в управлении КА и предотвращаемых 
в результате использования объекта ИС.

При нарушениях в управлении КА прерывается использование КА по целевому назначению, из-за чего наносится 
материальный ущерб, и требуются дополнительные меры с соответствующими затратами для восстановления управления КА 
при отсутствии объекта ИС.

В наихудшем случае (при отсутствии объекта ИС) может произойти полная потеря управления 
КА, что приводит к необходимости запуска нового КА. В этом случае максимальная оценка стоимости 
объекта ИС может быть проведена по формуле:

   
cac

Hc
ayaykaвывPHka T

TK
RRNWWWW


1max

(3)
где: Wka - стоимость изготовления КА;
WРH - стоимость изготовления ракеты-носителя;
Wвыв - стоимость вывода КА на орбиту;
Nка - количество КА, которое должно находиться на орбите;
Ray - вероятность безотказной работы средств автоматизированного управления КА при 

использовании объекта ИС;
Pay - вероятность безотказной работы средств автоматизированного управления КА при 

отсутствии объекта ИС; 
Tcac - расчетное время активного существования КА.
2. Wmax = величине экономии стоимости эксплуатации средств автоматизированного управления 

за счет использования объекта ИС, что имеет место при сокращении потребных сеансов управления КА. 
При этом максимальная стоимость объекта ИС может быть определена, при выполнении условия: 
(Кс*Тн) < или = Tcac, выражением:

  Hccckac TKMNNWW 2max (4) 
где: Wc - стоимость проведения одного сеанса управления КА;
Nc - количество потребных за год сеансов управления одного КА при отсутствии объекта ИС;
Мс - количество потребных за год сеансов управления одного КА при использовании объекта ИС.
3. Wmax = величине экономии стоимости средств автоматизированного управления за счет 

большей вероятности успешного проведения сеанса управления КА при использовании объекта ИС, чем 
при его отсутствии, когда количество необходимых за год сеансов управления каждого КА (Lc)
фиксировано:

  Hcccckac TKPRLNWW 3max (5)
где Rc - вероятность успешного проведения сеанса управления КА при использовании объекта 

ИС;
Рс - вероятность успешного проведения сеанса управления КА при отсутствии объекта ИС.
Предложенная методика определения максимальной стоимости объектов ИС, носящая 

отраслевой характер — космическая техника, может быть модифицирована и дом других отраслей 
техники, используя следующее обобщенное выражение:

  Hc TKPRWW 0max (6)
где: W - годовые затраты на решение системой (комплексом, устройством) целевой задачи;
R - вероятность успешного решения системой (комплексом, устройством) целевой задачи при 

использовании объекта ИС;
Р - вероятность успешного решения системой (комплексом, устройством) целевой задачи при 

отсутствии объекта ИС.
С использованием выражений (1...6) предварительная стоимость объектов ИС определяется по 

общепринятой формуле:
  3minmax 322,0 KWWWпр 

(7) 
где: Кз - коэффициент технико-экономической значимости объекта ИС, назначаемый экспертной 

комиссией в пределах (1,0...1,3).
Литература: 

1. А.Калинин. Оценка предварительной стоимости ноу-хау средств автоматизированного 
управления КА. НИИ ТП, инв. № К-10/К, 1993.
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2. Н.Лынник. А.Кукушкин. Методика оценки стоимости объектов промышленной собственности. 
"Интеллектуальная собственность", №3-4, 1994.

3. Н.Лынник. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. "Интеллектуальная 
собственность". № 5-6, 1996.

4.13. МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ УБЫТКОВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ14

Расчеты убытков, выполняемые по данной Методике, могут использоваться как патентообладателем, так и 
нарушителем его прав при решении спорных вопросов, связанных с определением оптимального размера компенсации, 
выплачиваемой патентообладателю. Кроме того, Методика может быть рекомендована для использования экспертами 
судебных органов, рассматривающих споры, связанные с нарушением прав патентообладателей.

При разработке Методики исполъзовалисъ Методические рекомендации по комплексной оценке 
мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса, утвержденные 
постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике и Президиумом Академии наук 
СССР от 3 парта 1988 г. №60/52, и Методические указания по определению экономической 
эффективности прямых связей утвержденные Госпланом СССР от 23 сентября 1987г.

1. Общие положения

1.1. Нарушением прав патентообладателя в соответствии с п.3 ст.5 Закона об изобретениях 
является несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и 
иное введение в хозяйственный оборот продукта содержащего запатентованное изобретение, а также 
применение способа, охраняемого патентом.

l.2. Лицо, нарушившее патент, обязано возместить патентообладателю убытки, понесенные им в 
результате противоправного использования изобретения (п.2 ст.26 Закона об изобретениях).

1.3. Размер убытков во всех случаях определяется с учетом упущенной патентообладателем выгоды 
(вследствие противоправных действий со стороны нарушителя патента).

1.4. В основу Методики расчёта размера убытков положены методы приведения результатов 
(затрат) и индексации экономических показателей, связанных с использованием кокрафактной 
продукции.

1.5. Исходные принципы Методики соответствуют общепринятым в отечественной практике 
методам экономической оценки мероприятий в области создания и использования объектов новой 
техники (технологии), а также экономическим нормативам и другим устанавливаемым ограничениям.

1.6. Расчеты убытков выполняются:
- при предъявлении иска нарушителю патента (патентообладателем);
- при оценке предъявленных в иске размеров убытков (нарушителем патента);
1.7. Согласование расчетов производится заинтересованными сторонами (патентообладателем 

и нарушителем патента) при условии компромиссного разрешения конфликта. В противном случае 
необходимые расчеты или сопоставление предъявленных сторонами расчетов производится 
экспертами (экспертной комиссией), назначаемыми (назначаемой) решением (постановлением) суда.

1.8. Сумма убытков в течение всего срока контрафактного использования объекта 
промышленной собственности определяется с учетом экономической неравноценности затрат и 
результатов, осуществляемых и получаемых в различные моменты времени, что достигается их 
приведением к единому расчетному году: году предъявления иска патентообладателем (обладателем 
исключительной лицензии) по нарушению его исключительных прав на изобретение или другие объекты 
промышленной собственности.

1.9. При экономических расчетах используются:
а) действующие цены и тарифы на продукцию, аналогичную контрафактной;
б) установленные законодательством нормативы платы за производственные ресурсы 

(производственные фонды, трудовые и природные ресурсы);
в) установленные законодательством налоговые ставки на прибыль, доход, добавленную 

14 Настоящая Методика может быть использована при оценке убытков патентообладателя, которые в соответствии с 
действующим законодательством должны быть возмещены ему нарушителем его исключительных прав. 
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стоимость акциз и т.д.;
г) правила и нормы расчетов с банковскими учреждениями, за предоставленный кредит или 

хранение собственных средств;
д) установленные экспертным путем ставки роялти для лицензионных платежей;
е) нормативы пересчета валютной выручки и т.п.
1.10. Под продуктом понимается продукция производственно-технического и научно-

технического назначения, т.е. собственно промышленная и научно-техническая продукция.
Выделение из совокупных экономических результатов деятельности и из затрат предприятий 

(организаций) долей, относимых на соответствующую продукцию, производится на основе 
документально подтвержденных данных о разработке и реализации этой продукции.

1.11. К числу основных факторов, влияющих на размеры убытков, понесенных 
патентообладателем в результате противоправного использования изобретения каким-либо лицом, с 
учетом упущенной выгоды относятся:

- объем контрфактной продукции, произведенной нарушителей патента;
- длительность (срок) нарушения прав патентообладателя;
- прибыль, полученная нарушителем;
- уплаченные налоги (на прибыль, подоходный налог, налог на добавленную стоимость).
- традиционные ставки роялти на аналогичные лицензионные объекты техники (технологии);
- качество контрафактной продукции (влияние его на конъюнктуру рынка, а в случае 

некачественной подделки - на имидж патентообладателя);
- степень насыщения рынка контрафактной продукцией;
- география сбыта контрафактной продукции.
2. Определение стоимостной оценки результатов использования контрафактной продукции
2-1. Стоимостная оценка результатов (объема выпуска, прибыли, дохода) использования 

контрафактной продукции за расчетный период осуществляется по следующей формуле:





k

H

t

tt
ttT PP  , (1)

где Pt - стоимостная оценка результатов в t-ом году;
 t - расчетного периода;
 tH - начальный год расчетного периода;
 tK - конечный год расчетного периода;
 t - коэффициент приведения разновременных результатов.
Величина коэффициента приведения разновременных затрат к расчетному году определяется 

по формуле:
tt

Ht
PE  )1( , (2)

где ЕН - норматив приведения разновременных затрат и результатов (ЕН=0,1);
 tp - расчетный год;
 t – год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году.
При этом в качестве начального года расчетного периода принимается год начала производства 

(изготовления) или применения в производстве (для изобретений, относящихся к категории "способ" и 
"вещество") контрафактной продукции.

Конечный год расчетного периодаÅ определяется моментом (годом) предъявления иска по 
противоправному применению запатентованного изобретения (год прекращения контрафактного 
использования изобретения). Стоимостная оценка результатов (РТ) в конечном счете определяется как 

сумма основных (
0

tP ) и сопутствующих (
0

tP ) результатов.

2.2. Стоимостная оценка основных результатов (
0

tP ) определяется:
а) для контрафактных продуктов со сроком службы до одного года по формуле:

t
t

t
t Ц

У
AP 0

, (3)
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где А - объем применения контрафактного продукта в t-ом году;
 Уt - расход контрафактного продукта на единицу продукции, производимой с их прменением 

в t-ом году;
 Цt - цена единицы продукции (оптовая, договорная), выпускаемой с применением контрафактного продукта в t-

ом году;
б) для контрафактных продуктов длительного пользования по формуле:

tttt BAЦP 0
, (4)

где Вt – производительность продукта в t-ом году;
2.3. Стоимостная оценка сопутствующих результатов включают дополнительные экономические результаты, которые 

проявляются в ранках экономического пространства или территории, определяющих границы действия патента: в смежных 
отраслях промышленности, в социальной сфере, в виде факторов, определяющих экономические последствия, в морально-
этическом плане, косвенном влиянии на имидж патентообладателя.

Стоимостная оценка сопутствующих результатов производится по формуле:





n

j
jtjtt aRP

1

0

, (5)
где Rjt - величина отдельного результата (в натуральном измерении) с учетом масштаба 

использования в t-ом году;
 ajt - стоимостная оценка единицы отдельного результата в t-ом году;
 n - количество показателей, учитываемых при определении сопутствующего воздействия 

контрафактной продукции.
2.4. При оценке размера убытков необходимо учитывать затраты нарушителя патента на 

разработку, производство и реализацию контрафактной продукции 15 , а также аналогичные затраты 
патентообладателя. Эти затраты в общем случае определяются по формуле:

М
Т

П
Т

Р
ТТ ЗЗЗЗ  , (6)

где 
Р
ТЗ - затраты при разработке продукции за расчетный период, руб.16:
П

ТЗ - затраты при производстве продукции за расчетный период руб.;
М
ТЗ - затраты при реализации продукции за расчетный период, руб.

Каждый из указанных видов затрат рассчитывается единообразно:
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где 
МПР

ТЗ //
- величина затрат всех ресурсов t-ом году, руб.;

tИ - текущие издержки при разработке /производстве/ реализации продукции в 
t-ом году, руб.;

tK - единовременные затраты при разработке /производстве/ реализации продукции в t-ом 
году, pуб.;

tЛ - остаточная стоимость (ликвидационное сальдо) основных фондов в t-ом году, руб.
В тех случаях, когда на конец расчетного периода остаются основные фонды, которые можно 

использовать еще ряд лет, величина ( tЛ ) определяется как остаточная стоимость указанных фондов.
2.5. Для контрафактной продукции характеризующейся стабильностью фондов (объема 

производства, затрат и результатом) по годам расчетного периода, балансовая прибыль нарушителя 
(ПН) определяется по формуле:

15 Реализация продукции включает операции по ее маркетингу (в т.ч. исследованию конъюнктуры рынка, рекламе и т.п.), транспортные 
и прочие накладные расходы.
16 При оценке соответствующих показателей в иностранной валюте производится их перерасчет в рублевый эквивалент.
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, (8)

где РГ - неизменная по годам расчетного периода стоимостная оценка результатов 
использования контрафактной продукции, включающая основным и сопутствующие результаты;

 ЗГ - неизменные по годам расчетного периода затраты на реализацию контрафактной 
продукции, определяемые по формуле:

KEkИЭ HPГ  )( , (9)
где И - годовые текущие издержки при использовании контрафактной продукции (без учета 

амортизации на реновацию);
 К - единовременные затраты при использовании контрафактной продукции (в случае их 

распределения по времени, они приводятся к расчетному году);
 kp- норма реновации основных фондов нарушителя патента, определяемая по формуле:

1)1( 


слt
H

H
P E

Ek
, ( 10)

где tсл - срок службы средств и орудий труда долговременного применения.
2.6. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (организации) - нарушителя патента 

определяется по формуле:

tttt HCPП  , (11)
где Пt - прибыль, оcтающаяся в распоряжении предприятия (организации) в t-ом году, руб.;
 Рt - выручка от реализации контрафактной продукции в t-ом году, руб.;
 Сt - себестоимость контрафактной продукции в t-ом году, руб.;
 Нt - общая сумма налогов и выплат из балансовой прибыли в t-ом году, руб.
2.7. В тех случаях, когда при использовании контрафактного продукта не изменяются во времени 

цена и объем выпускаемой нарушителем продукции и не меняется величина выплат из балансовой 
прибыли (дохода), стоимостная оценка результата применения комтрафактного продукта производится 
по формуле:

0CCC t  , (12)
где С0 - себестоимость продукции до использования контрафактного продукта, руб.

3. Определение стоимостной оценки экспорта/импорта контрафактной продукции

3.1. Оценка дохода нарушителя патента от экспорта контрафактной продукции производится по 
формуле:

ЭB ЗKZД  , (13)
где Z - валютная стоимость экспортной продукции, вал ед.
 ЗЭ - затраты на изготовление экспортной продукции, руб.;
 Кв - коэффициент покупательной ценности валюты.
Валютная стоимость экспортной продукции переводится из иностранной валюты в валютные 

рубли с использованием Бюллетеня курсов иностранных валют, а из валютных рублей во внутренние 
рубли с помощью коэффициентов покупательной ценности валюты (дифференцированных валютных 
коэффициентов).

Примечание.
1. Коэффициент покупательной ценности валюты (базовый валютный коэффициент) 

представляет собой показатель, на которые умножаются валютные поступления (в валютных рублях) 
для получения показателя соответствующего национального дохода (дохода нарушителя патента). 
Коэффициент дифференцирован только по видам валюты (группам стран).

2. дифференцированный валютный коэффициент - переводной показатель, на который 
умножается контрактная цена товара (выраженная в валютных рублях) для получения внутренней цены 
(в рублях). Коэффициент применяется при установлении внутренних цен на экспортные и импортные 
оборудование, материалы и другие товары. Коэффициент дифференцирован по видам валюты и 
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группам товаров.
3.2. Стоимостная оценка коитрафактной импортной продукции которая существенно не 

отличается от аналогичной отечественной, определяется затратами на производство соответствующей 
отечественной продукции.

Если же импортная продукция существенно отличается от отечественной, то при стоимостной 
оценке дополнительно учитывается эффект у ее потребителей. При этом стоимостная оценка 
контрафактного продукта производится следующим образом:

а) для продуктов со сроком службы до одного года (материалы, полуфабрикаты и др. подобные 
продукты) – по формуле:

П
ЦКЕИ

П
ПЗZ НЗАМ

ЗАМ


, (14)
где Z – стоимостная оценка контрафактного продукта;
 ЗЗАМ - затраты на производство отечественного продукта аналогичного назначения 

(заменяемого на отечественном рынке импортным продуктом);
 ПЗАМ - годовой объем производства данного отечественного продукта в натуральном 

измерении;
 П - годовой объем потребления импортного продукта в натуральном измерении;
 И, К, Ц - изменение годовых текущих издержек, стоимости производственных фондов и 

товарной продукции у потребителя.
в) для продуктов со сроком службы более одного года (машин, приборов, оборудования и др.) -

по формуле:
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, (15)

где РЗАМ и Р - доли отчислений на реновацию (полное восстановление износа) заменяющего и 
потребляемого продукта.

3.3. Стоимостная оценка импортируемого контрафактного продукта, который не может быть 
изготовлен отечественными производителями или заменен другим в требуемые сроки и в нужном 
количестве определяется эффектом его использования.

При этом стоимостная оценка импортируемого продукта со сроком службы менее одного года 
определяется ценностью получаемой с его помощью продукции за вычетом затрат на переработку 
(использование в производстве) исходного импортного продукта:

И

Н

П
КЕИЦZ 


, (16)

где Ц - стоимость годового объема продукции, выпускаемой на основе импортного продукта;
 И – издержки производства годового объема продукции без стоимости импортного продукта;
 К - стоимость производственных фондов предприятия, связанных с производством данной 

продукции;
 ПИ - годовой объем потребления импортного продукта (в натуральных единицах измерения).
Экономический результат от использования импортного продукта со сроком службы более года 

определяются выручкой от выпуска продукции с использованием этого продукта за вычетом издержек 
производства продукции. Стоимостная же оценка такого импортного продукта (верхний предел его 
внутренней цены) определяется по формуле:
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 , (17)

где Ц – годовой объем продукции, выпускаемой с использованием импортного продукта, руб.;
И – годовые издержки производства продукции без отчислений на реновацию от стоимости 

импортного продукта (машины, прибора, оборудования и т.п.), руб.;
РМ – доля отчислений на реновацию импортного продукта;

K
Ц И

- доля стоимости импортного продукта (ЦИ) в стоимости производственных фондов 
предприятия (К), участвующих в выпуске продукции.
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4. Определение размера убытков патентообладателя в результате противоправного использования 
изобретения

4.1. Максимальный размер убытков патентообладателя (Уmax), понесенных им в результате 
нарушения его прав на внутреннем рынке, а равно экспорта/импорта контрафактной продукции, 
определяется суммой соответствующих стоимостных оценок этой продукции:

TT ZPУ max , (18)
где ZT – стоимостная оценка экспорта/импорта контрафактной продукции за период Т.
Минимальный размер убытков (Уmin) определяется суммой соответствующих оценок, 

приведенной к среднестатистической ставке роялти на аналогичные лицензионные виды продукции, т.е. 
по формуле:

ЛTT PZPУ  )(min , (19)
где РЛ – среднестатистическая ставка роялти на аналогичную (по функциональному 

назначению) лицензируемую продукцию.
4.2. Оптимальный размер убытков патентообладателя (Уopt) понесенных им в результате 

нарушения его исключительных прав, определяются по формуле:

5
23 minmax УУУopt


 , (20)

Данный показатель может служить основанием для установления компромиссного размера 
убытков на переговорах между патентообладателем и нарушителем его прав, а также для принятия 
решения судебными органами.

Приложение 1
Таблица 1

Численные значения коэффициента приведения разновременных затрат и результатов

Число лет, 
предшествующих 
расчетному году

t Число лет, 
предшествующих 
расчетному году

t 

20 6,7274 10 2,5937
19 6,1159 9 2,3579
18 5,5599 8 2,1436
17 5,0544 7 1,9487
16 4,5949 6 1,7716
15 4,1772 5 1,6105
14 3,7975 4 1,4641
13 3,4523 3 1,3310
12 3,1384 2 1,2100
11 2,8531 1 1,1000

0 1,0000

Таблица 2
Численные значения коэффициента реновации с учетом срока службы средств 

и орудий труда
tсл kp tсл kp tсл kp tсл kp 
1 1,000 6 0,1296 11 0,0540 20 0,0175
2 0,4762 7 0,1054 12 0,0468 25 0,0102
3 0,3021 8 0,0874 13 0,0408 30 0,0061
4 0,2155 9 0,0736 14 0,0357 40 0,00226
5 0,1638 10 0,0627 15 0,0315 50 0,00086

Приложение 2
Пример расчета убытков патентообладателя

Исходные данные 
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Предприятие А осуществляло нарушение патента в течение трех лет. Объектом произведенной и 
реализованной им на внутреннем рынке контрафактной продукции за этот период составил 3 млн. руб.: в 1-ый год -
700 тыс. руб., во 2-й - 900 тыс. руб., и 3-ий - 1,4 млн. руб. Издержки на разработку, производство и реализацию 
продукции составили 1,5 млн. руб.; в 1-ый год нарушения патента - 600 тыс. руб., во 2-й - 500 тыс. руб.; в 3-ий - 400 
тыс. руб. Общая сумма налогов и выплат из балансовой прибили в 1-ом году составила 60 тыс. руб., во 2-ом - 240 
тыс. руб.; в 3-ем - 660 тыс. руб. Валютная выручка от экспорта продукции составила 500 тыс. долл., при этом 
издержки на производство и экспорт продукции составили 300 тыс. руб.

Расчет убытков
Стоимостная оценка результатов использования контрафактной продукции на внутреннем рынке 

равна:

5607.354.189.19317.01.14.121.19.033.07.0 TP млн. руб.
Приведенные затраты нарушителя (предприятия А) на разработку, производство и реализацию контрафактной 

продукции на внутреннем рынке составили:
8436,144,0605,07986,01,14,021,15,0331,16,0 ТЗ млн. руб.

Остаточная прибыль предприятия А (с учетом ее приведения к расчетному году) оценивается 
суммой:

 1,1)66,00,1(21,1)24,04,0(331,1)06,01,0(ТП
62084,0374,01936,005324,01,134,021,116,0331,104,0  млн. руб.

Стоимостная оценка экспорта контрафактной продукции при коэффициенте покупательной 
ценности валюты (КВ), равной 1,5 определяется величиной:

5,7155,0 TZ млн. руб.
Доход нарушителя патента от экспорта контрафактной продукции исчисляется суммой:

2,73,05,7 Д млн. руб.
Таким образом, максимальный размер убытков патентообладателя равен:

0607,115,75607,3max У млн. руб.
В свою очередь - минимальный:

7,009,0)2,762084,0(min У млн. руб.
Оптимальный размер убытков патентообладателя составляет:

91642,6
5
5821,34

5
4,11821,33

5
7,020607,113







optУ
млн. руб.

4.14. ИНДЕКСЫ ИНФЛЯЦИИ НА УКРАИНЕ ЗА 1991-2005 ГГ.
Месяц/Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Январь 385,2 173,2 119,2 121,2 109,4 102,2 101,3 101,5 104,6 101,5 101,0 101,5 101,4 101,7
Февраль 115,3 128,8 112,6 118,1 107,4 101,2 100,2 101,0 103,3 100,6 98,6 101,1 100,4 101,0
Март 112,1 122,1 105,7 111,4 103,0 100,1 100,2 101,0 102,0 100,6 99,3 101,1 100,4 101,6
Апрель 107,6 123,6 106,0 105,8 102,4 100,8 101,3 102,3 101,7 101,5 101,4 100,7 100,7 100,7
Май 114,4 127,6 105,2 104,6 100,7 100,8 100,0 102,4 102,1 100,4 99,7 100,0 100,7 100,6
Июнь 126,5 171,7 103,9 104,8 100,1 100,1 100,0 100,1 103,7 100,6 98,2 100,1 100,7 100,6
Июль 122,1 137,6 102,1 105,2 100,1 100,1 99,1 99,0 99,9 98,3 98,5 99,9 100,0 100,3
Август 104,0 108,3 121,7 102,6 104,6 105,7 100,0 100,2 101,0 100,0 99,8 99,8 98,3 99,9 100,0
Сентябрь 104,5 110,6 180,3 107,3 114,2 102,0 101,2 103,8 101,4 102,6 100,4 100,2 100,6 101,3 100,4
Октябрь 105,9 112,4 166,1 122,6 109,1 101,5 100,9 106,2 101,1 101,4 100,2 100,7 101,3 102,2
Ноябрь 116,5 122,0 145,3 172,3 106,2 101,2 100,9 103 102,9 100,4 100,5 100,7 101,9 101,6
Декабрь 124,6 135,1 190,8 128,4 104,6 100,9 101,4 103,3 104,1 101,6 101,6 101,4 101,5 102,4
Всего за год 390,0 2100,0 10256,0 501,0 281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8 106,1 99,4 108,2 112,3
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Частина V. ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

5.1. ЗАКОН УКРАЇНИ 
"ПРО ВЛАСНІСТЬ"

(ВИТЯГ)
від 7 лютого 1991 р. № 2690 (Витяг)

Стаття 13. Об'єкти права приватної власності
...
2. Об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг та 
інші результати інтелектуальної праці.

...

Розділ VI
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 40. Суб'єкти права інтелектуальної власності
Суб'єктами права інтелектуальної власності визнаються громадяни, юридичні особи та держава.

Стаття 41. Об'єкти права інтелектуальної власності
Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, 

винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, 
результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Стаття 42. Законодавство України про інтелектуальну власність
Відносини щодо створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності регулюються 

Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством України.

5.2. ЗАКОН УКРАЇНИ 
"ПРО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ"

(ВИТЯГ)
від 27 березня 1991 р. № 887

Стаття 9. Статут підприємства
...
2. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його 

місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, 
компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна 
підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид 
(індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне) та інше.

До статуту можуть включатися положення, пов'язані з особливостями діяльності підприємства: 
про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та 
структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг та інше.

(Абзац третій пункту 2 статті 9 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95) 
У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового 

колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, виборний орган первинної профспілкової 
організації та інше).

(Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 1096-ІV (1096-15) від 10.07.2003) 
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5.3. ЗАКОН УКРАЇНИ 
"ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА"

(ВИТЯГ)
від 19 вересня 1991 р. № 1576

Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариств
Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та 

інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, 
права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а 
також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в 
іноземній валюті.

Вклад, оцінений у карбованцях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. 
Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено 
законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, 
одержані в кредит та під заставу.

Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх
спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором 
(аудиторською фірмою).

5.4. ЩОДО ОЦІНКИ ВКЛАДА УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Лист Державного комітету з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва від 15.11.2002 р. № 4-
451-2030/611817

Законом України "Про господарські товариства" (стаття 13) встановлено, що вкладами  
учасників та засновників товариства, зокрема, можуть бути майнові права на інтелектуальну власність.

Оскільки відповідно до чинного законодавства "ноу-хау" є об'єктом інтелектуальної  
власності, то право на використання "ноу-хау" може виступати як внесок до статутного фонду 
товариства.

Слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено, який саме документ повинен  
подаватися до органу реєстрації в якості підтвердження внеску учасниками (засновниками) товариства  
вкладів до статутного фонду та його оцінки, в разі якщо вкладами є майнові права на інтелектуальну 
власність, крім випадків, коли внеском є державна або комунальна частка майна.

Виходячи з того, що правові засади здійснення оцінки майнових прав інтелектуальної власності 
встановлені Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні", можна рекомендувати керуватись нормами цього Закону, в якому статтею 12 визначено, що 
документом, який містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки 
майна, є акт оцінки майна.

Крім того, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (стаття 16) та 
Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (стаття 28) надається право власнику  
свідоцтва або патенту давати дозвіл (ліцензію) на використання знака, винаходу (корисної моделі) 
на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, первісною вартістю 
нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена 
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. Способи експертної оцінки вартості 
нематеріальних активів, що є об'єктами права власності, наведені в розділі III Порядку експертної 
оцінки нематеріальних активів, затвердженого наказом Фонду державного майна України та 
Державного комітету з питань науки і технологій від 27.07.95 N 969/97.

Разом з тим частиною другою статті 13 із Закону України "Про господарські товариства" 
зазначено, що порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не 
передбачено законодавством України. Тобто, цією нормою надано право самим засновникам  

17 "Бухгалтер", N 47-48, грудень, 2002 р.
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(учасникам) господарських товариств визначати критерії, за якими провадитиметься оцінка їхніх 
внесків

(договірна оцінка).
При цьому слід зазначити, що в разі штучного значного завищення вартості вкладу в не 

грошовій формі установчі документи товариства можуть бути визнані недійсними у встановленому  
законом порядку.

Враховуючи викладене, на нашу думку, документом, що може підтверджувати наявність 
вкладу засновника (учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у 
вигляді права на використання "ноу-хау", може бути акт оцінки майнових прав, ліцензійний договір  
на використання "ноу-хау", договір купівлі-продажу "ноу-хау".

Надання роз'яснень з питань оприбуткування нематеріальних активів на баланс  
підприємства виходить за межі компетенції Держпідприємництва України.

Заступник Голови С.Третьяков

5.5. ЗАКОН УКРАЇНИ 
"ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ"

(ВИТЯГ)
від 21 лютого 1992 р. № 2146

Стаття 3. Обчислення оподатковуваного доходу
1. Для цілей оподаткування валовий доход підприємства зменшується на суми матеріальних та 

інших затрат і обов'язкових платежів:
...
д) на суму витрат по нематеріальних активах у вигляді вартості придбаних патентів, авторських 

прав, ліцензій, "ноу-хау", вартості власного патентування, що виключаються з валового доходу методом 
часткового віднесення цих витрат до собівартості на період використання активів, але не більше десяти 
років;

е) на суму витрат на право використання промислових зразків, товарного знаку, авторського 
права, земельних ділянок та інших природних ресурсів, програмне забезпечення обчислювальної 
техніки та інших видів платежів, пов'язаних з використанням нематеріальних активів, відповідно до 
законодавства;

...

5.6. ЗАКОН УКРАЇНИ 
"ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ"

(ВИТЯГ)
в редакції Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1.1. Матеріальний актив - основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється 

від коштів, цінних паперів, деривативів та нематеріальних активів.
1.2. Нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також 

інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права 
власності платника податку.

1.4. Цінний папір - документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає 
вимогам, установленим законодавством про цінні папери.

1.5. Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або 
продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у 
майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативів та порядок їх випуску та обігу встановлюються 
законодавством. 

...
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1.6. Товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що 
використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

1.7. Гудвіл - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою 
вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що 
виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів 
(робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується у 
визначенні валових витрат платника податку.

...
1.9. Дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи 

інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у 
зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського 
обліку.

До дивідендів прирівнюється також платіж, який здійснюється державним некорпоратизованим, 
казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого 
самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується 
власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з 
нерухомістю. При цьому наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з правилами 
податкового обліку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рішення щодо нарахування 
дивідендів.

…
1.30. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання 

права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, 
включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудиокасети, 
кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого 
патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, 
моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового 
досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених у частині першій 
цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими 
об'єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об'єкт 
власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на 
інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, 
коли таке оприлюднення (розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України. 

5.7. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ"

(ВИТЯГ)
Постанова Верховної Ради України від 27 червня 1995 р. № 247/95-ВР

II. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ І ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ
ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ

9. З метою оподаткування балансовий прибуток підприємства збільшується на:
- кошти, включаючи валютні цінності, вартість матеріальних цінностей і нематеріальних активів, 

включаючи корпоративні права і цінні папери, одержані підприємством від інших суб'єктів 
підприємницької діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги або не враховані на рахунку реалізації.

Безоплатно одержаними вважаються:
- матеріальні цінності і нематеріальні активи, що надаються підприємству без вимоги про оплату 

їх вартості.
Безповоротна фінансова допомога, безкоштовно одержані матеріальні цінності та кошти, не 

враховані на рахунку реалізації, на які збільшується балансовий прибуток, відображаються 
підприємством у рядку 12 декларації про прибуток підприємства.

10. З метою оподаткування прибуток підприємства, визначений у порядку, передбаченому 
пунктами 8 і 9 цих Правил, зменшується на суму:

- грошових коштів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів, перерахованих (переданих) 
до фондів, установ, закладів, громадських і релігійних організацій, метою діяльності яких не є 
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одержання прибутку, для здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, 
освітньої, наукової та благодійної діяльності, але не більше чотирьох відсотків балансового прибутку.

12. Не вважаються прибутком і не оподатковуються:
- кошти, матеріальні цінності і нематеріальні активи, що надходять підприємству у вигляді 

внесків до його статутного фонду, оплати емітованих ним акцій або інших корпоративних прав;

5.8. ЗАКОН УКРАЇНИ
"ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ"

(ВИТЯГ)
від 18 вересня 1991 року N 1560-XII

Стаття 1. Інвестиції
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути:
 кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
 рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
 майнові права інтелектуальної власності;
 сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 

технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи 
іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

 права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а 
також інші майнові права;

 інші цінності.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів 

здійснюються у формі капітальних вкладень.

Стаття 2. Інвестиційна діяльність
1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави 

щодо реалізації інвестицій.
2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:
 інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими 

асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, 
іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;

 державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління України, Кримської 
АРСР, місцевих Рад народних депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів 
і позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і 
позичкових коштів;

 іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та 
державами;

 спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, 
іноземних держав.

Стаття 3. Інноваційна діяльність
1. Інноваційна діяльність як одна із форм інвестиційної діяльності здійснюється з метою 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що включає:
 випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;
 прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
 реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат;
 фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані 

продуктивних сил;
 розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення 

соціального і екологічного становища.
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Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності
Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і 

оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, 
науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам 
санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених 
законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що 
охороняються законом.

Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності
Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і 

оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, 
науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам 
санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених 
законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що 
охороняються законом.

Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності
1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і 

юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.
2. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, 

позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.
Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції 

будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших 

держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення 
інвестора.

5.9. ЗАКОН УКРАЇНИ
"ПРО ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

(ВИТЯГ)
від 13 березня 1992 р. № 2198

Стаття 3. Види іноземних інвестицій
Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді:
д) будь-яких прав інтелектуальної власності, які мають вартість, включаючи авторські права, 

права на винаходи, торгові знаки (товарні знаки І знаки обслуговування), фірмові найменування, 
промислові зразки, ноу-хау та інші.

Стаття 35. Права інтелектуальної власності
Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємства з іноземними інвестиціями 

забезпечується згідно з чинним на території України законодавством.
Працівники підприємств з іноземними інвестиціями як автори мають право укладати з 

підприємствами, де вони працюють, договори щодо прав на об'єкти інтелектуальної власності, які 
створюються згідно із завданнями, що підтверджуються документацією підприємства.

Підприємства з іноземними інвестиціями мають право використовувати права на об'єкти 
інтелектуальної власності, зазначені в частині другій цієї статті, лише після укладення відповідних угод з 
працівниками, що є авторами винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів 
інтелектуальної власності.

Патенти та інші правові титули на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, промислові 
зразки, товарні знаки тощо) видаються підприємству в разі укладення відповідного договору між 
працівником та підприємством. Цей договір, разом з відступленням працівником підприємству права на 
одержання патенту або іншого правового титулу, визначає відповідні обов'язки підприємства щодо 
забезпечення працівникові належних матеріальних, виробничих та соціальних умов. Якщо зазначений 
договір між працівником та підприємством з іноземними інвестиціями не було укладено, то патент чи 
інший правовий титул видається автору винаходу, промислового зразка, товарного знака тощо. 
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Підприємство має право їх використання на умовах, які визначаються договором з власником правового 
титулу.

Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно приймає рішення про патентування 
(реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів 
інтелектуальної власності, які йому належать.

5.10.. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
”ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЩО ПРИВАТИЗИЮТЬСЯ, А ТАКОЖ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЯКЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ”

(ВИТЯГ)
від 2 березня 1993 року N 158

II. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

17. При виявленні об'єктів, які не взяті на облік, а також тих, щодо яких в облікових регістрах 
відсутні або вказані неправильні дані, інвентаризаційна комісія повинна включити до інвентаризаційного 
опису відсутні або правильні відомості й технічні показники по цих об'єктах.

Оцінка об'єктів, що виявлені під час інвентаризації як не взяті на облік, здійснюється у порядку, 
визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

…
21. До інвентаризаційного опису нематеріальних активів вносяться дані про їх найменування і 

характеристику, первісну вартість і суму зносу, дату придбання і строк корисного використання. 
Інвентаризаційна комісія повинна перевірити обгрунтованість оприбуткування нематеріальних активів, 
тобто наявність документів, на підставі яких оформлені придбані майнові права, і документів (довідок), 
що описують сам об'єкт нематеріальних активів або порядок його використання.

При виявленні об'єктів нематеріальних активів, що не прийняті до обліку, інвентаризаційна 
комісія заносить їх до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних. Оцінка таких об'єктів 
провадиться у порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.

5.11. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8
"НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 
18.10.99 N 242

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
2 листопада 1999 р. за N 750/4043

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 від 30.11.2000 N 989 від 25.11.2002)

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи 
(далі - нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з  
Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002) 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) не поширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами, 
особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з  
Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002) 

4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови:
- предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
- у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
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- інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних 

активів.
Дослідження - заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння 

нових наукових та технічних знань.
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та 

утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо 
він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

(Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  
Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000) 

Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових 
або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного 
виробництва чи використання.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, 
створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу 
не відбулося. ( Пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 
25.11.2002 ) Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об'єкта нематеріальних 
активів з початку його корисного використання.

(Пункт 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з  
Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002) 

5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими 
групами:

 права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими 
ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про 
природне середовище тощо);

 права користування майном (право користування земельною ділянкою, право 
користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

 права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 
послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

 права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) 
інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від 
недобросовісної конкуренції тощо);

 авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні 
твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 
компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі 
(програми) організацій мовлення тощо);

 незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
 інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо).

Визнання і оцінка нематеріальних активів

6. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість 
може бути достовірно визначена.

7. Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, 
якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний 
для реалізації або використання;

- можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.
8. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з 

його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були 
здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

9. Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в 
якому вони були здійснені:

- витрати на дослідження;
- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
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- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;
- витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на 

створення торгових марок (товарних знаків).
10. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю.
11. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) 

придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, 
у якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних 
активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

12. Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, 
дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого 
об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, 
отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових 
результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на 
неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній 
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

13. Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість 
на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту).

14. Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, 
визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням 
витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту).

15. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх 
справедливою вартістю.

16. Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, 
визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з 
придбаних об'єктів.

17. Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати 
на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього 
нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням 
(оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

18. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із 
удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які 
сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та 
одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, 
включаються до складу витрат звітного періоду.

Переоцінка нематеріальних активів

19. Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих 
нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта 
нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний 
актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

20. Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі 
вони підлягають щорічній переоцінці.

21. Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація об'єкта нематеріального активу 
визначаються як добуток відповідно первісної вартості або накопиченої амортизації та індексу 
переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який 
переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена 
залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної 
(переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

Відомості про зміни первісної вартості та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів 
заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
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22. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі 
додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені у п.23 
цього Положення (стандарту).

23. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних 
активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою 
попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і вигід від відновлення його корисності, сума 
чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів 
звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) 
спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) 
перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової 
(останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого 
додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного 
перевищення) включається до витрат звітного періоду.

24. При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум 
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних 
активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового 
капіталу. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх 
уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) 
у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з
одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при 
вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх 
уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення 
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого 
прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів

25. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного 
використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні 
на баланс), але не більше 20 років.

26. При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід 
ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;
- моральний знос, що передбачається;
- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
27. Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з 

умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація 
нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з 
Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

28. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів 
прирівнюється до нуля, крім випадків:

- коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці 
строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного 
ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання 
цього об'єкта.

29. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому 
нематеріальний актив став придатним для використання. Суму нарахованої амортизації підприємства 
відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.

30. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 
нематеріального активу.

31. Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації 
переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного 
використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування 
амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.
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Зменшення корисності нематеріальних активів

32. Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу 
витрат звітного періоду із збільшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів, а 
щодо об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою вартістю, -
відображаються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 23 цього Положення (стандарту).

33. Сума вигід від відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, визнана відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315, відображається визнанням доходу з одночасним 
зменшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів.

Відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою 
вартістю, відображається в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 23 цього Положення 
(стандарту).

Вибуття нематеріальних активів

34. Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, 
безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його 
використання.

35. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця 
між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх 
залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до 
документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів. 

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів

36. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням 
інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:

36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.
36.2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.
36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації 

на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості 

нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.
36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації нематеріальних 

активів у результаті переоцінки.
36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, 

які вибули.
36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені 

в звіті про фінансові результати в звітному періоді.
36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизації 

нематеріальних активів.
36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації на кінець звітного року.
37. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
37.1. Первісну (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію нематеріальних активів, щодо 

яких існує обмеження права власності.
37.2. Первісну (переоцінену) вартість та накопичену амортизацію переданих у заставу 

нематеріальних активів.
37.3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.
37.4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного 

періоду.
37.5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих 

за рахунок цільових асигнувань.
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5.12. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ18

Олександр Бутнік-Сіверський, зав. кафедрою ринкової економіки, обліку та фінансів ІПК 
Укрдержхарчопрому, д.е.н., професор 

Людмила Федченко, гол. спеціаліст Прогнозно-аналітичного управління  
Міннауки України, к. т. н., 

З розвитком ринкових відносин зростає значення інтелектуальної власності, однією з форм 
прояву якої є так звані "нематеріальні активи", які відповідним законодавством визнані об'єктами права 
платника податку (тобто об'єктами права конкретного підприємства). Це обумовлено швидкістю та 
масштабністю технологічних змін, поширенням інформаційних технологій, а також розвитком та 
вдосконаленням фінансових взаємовідносин, конкурентними міркуваннями, оскільки в умовах 
конкуренції підприємство змушене приймати заходи щодо охорони своєї інтелектуальної, зокрема 
промислової власності.

Нематеріальні активи — це принципово новий об'єкт фінансового обліку1, який узагальнює 
особливі види вкладень капіталу підприємства та характеризує його економічний потенціал і фінансову 
стабільність. Незважаючи на різні підходи до цього поняття, принциповим залишається те, що з 
теоретичної та методичної точки зору нематеріальні активи є однією з головних форм прояву 
інтелектуальної власності, на яку поширюються принципи бухгалтерського обліку2, внаслідок чого ці 
активи стають об'єктами бухгалтерського обліку.

Головною особливістю бухгалтерського обліку інтелектуальної власності є те, що обліку 
підлягають не об'єкти інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для 
товарів та послуг і та.ін.), а майнові права на них. Документальне підтвердження прав на об'єкти 
інтелектуальної власності дозволяє реально контролювати частку ринку та забезпечує можливість 
законно переслідувати недобросовісних конкурентів та "піратів" (порушників виключного права на об'єкти 
інтелектуальної власності).

Використання інтелектуальної власності як нематеріальних активів у господарській діяльності 
підприємств та відображення операцій щодо руху таких об'єктів у бухгалтерському обліку дозволяє:

— підтверджувати довгострокові майнові права документально шляхом обліку їх у балансі 
підприємства і створювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань (розрахунки показують, що з 
урахуванням вартості інтелектуальної власності амортизаційні відрахування у цінах 1995 р. могли б 
скласти 10-% вартості основних засобів підприємств)3. Але це твердження не стосується тих об'єктів, 
вартість яких у процесі їх використання не зменшується (знак для товарів та послуг, гудвіл і таке інше);

— одержувати додаткові прибутки від передачі прав на використання об'єктів 
інтелектуальної власності, а також забезпечувати (залежно від обсягу переданих прав) обґрунтоване 
регулювання цін на інноваційну продукцію підприємства;

— виплачувати фізичним особам-авто-рам об'єктів інтелектуальної власності авторську 
винагороду, обминаючи фонд заробітної плати, тобто без обмеження розміру виплати (з 
віднесенням витрат щодо виплати авторської винагороди на статтю собівартості продукції - "інші 
витрати") та без традиційних відрахувань у страхові та інші фонди.

Інтелектуальна власність як нематеріальні активи і як будь-який інший вид майна 
(незважаючи на свою специфічність, в тому числі низьку ліквідність у порівнянні з іншими видами 
майна) тісно пов'язана з надходженням, використанням (зносом) та вибуттям. Переміщення таких 
об'єктів повинно супроводжуватися бухгалтерською проводкою. Однак аналіз бухгалтерських 
документів багатьох підприємств свідчить, що інтелектуальна власність ще й досі не стала 
повноправним учасником господарського обороту. Причиною такої невідповідності, на наш погляд, є 
те, що деякі керівники підприємств ще не зовсім розуміють значення того внеску, який в умовах 
ринкової економіки вносять об'єкти інтелектуальної власності та їх належна правова охорона в 
процес виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції.

Основною метою бухгалтерського обліку інтелектуальної власності як нематеріальних 
активів є одержання суб'єктом господарювання додаткового прибутку, а також додаткових обігових 
коштів (нематеріальні активи також як і основні засоби виробництва повинні служити цілям

повернення коштів, витрачених на їх створення чи придбання).
З позиції бухгалтерського обліку усе різноманіття об'єктів нематеріальних активів потребує 

здійснення предметної класифікації з урахуванням ряду ознак обумовлених, насамперед, цілями 
корисного використання таких об'єктів та задачами, які вони виконують у господарському процесі.

На нашу думку, серед множини ознак, найбільш прийнятних для класифікації інтелектуальної 
власності як об'єктів нематеріальних активів, слід виділити: правові ознаки, ознаки цілого та 
господарсько-облікові ознаки. І хоча у кожної з названих ознак є якась умовна складова, яка робить 
класифікацію інтелектуальної власності як об'єктів нематеріальних активів одночасно і корисною і у 

18 Бутнік-Сіверський О.Б., Федченко Л.Ю. // Інтелектуальна власність. – 1999. - № 3-4. – с.47-53.
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чомусь неповноцінною, відмовитися від проведення такої класифікації, враховуючи різноманітність 
об'єктів інтелектуальної власності та їх економічно-правову природу, дуже важко.

Класифікація інтелектуальної власності як об'єктів нематеріальних активів за правовою 
ознакою ґрунтується на належності об'єктів інтелектуальної власності конкретному підприємству по 
праву.

За даними Ю. Бородіна4 у нинішній час нематеріальними активами можуть бути близько 30 
видів прав на об'єкти інтелектуальної власності, які автор подає у вигляді таблиці, поділивши їх за 
правовою ознакою. На наш погляд, запропонована Ю. Бородіним класифікація потребує деяких 
уточнень та доопрацювання з позиції функціонального використання та віднесення окремих видів 
об'єктів до укрупнених груп.

Класифікація інтелектуальної власності як об'єктів нематеріальних активів за ознакою цілого 
ґрунтується на ознаці "відокремлення" (належності) як єдиного цілого. Відповідно до цієї ознаки 
права на об'єкти інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів поділяються на три 
групи: об'єкти, які не відокремлюються від підприємства; об'єкти, які не відокремлюються від 
фізичної особи; об'єкти, які взагалі відокремлюються як від підприємства, так і від фізичної особи.

Г. Десмонд та Р. Келли характеризують ці групи в такий спосіб5:
1. Нематеріальні активи, які не відокремлюються від підприємства:
— поєднання розрізнених компонентів (засобів виробництва, устаткування, об'єкта 

нерухомості) у виробничу одиницю або складне взаємопов'язане утворення (діюче підприємство); 
наявність персоналу певної кваліфікації;

— системи і методи управління та функціонування, що розроблялися як складові частини 
діючого підприємства;

— наявність замовників продукції, що випускається, та постійної клієнтури обслуговування; 
переборені стартові труднощі;

— досягнення в галузі маркетингу та реклами власної продукції; переваги територіального 
розташування, близькість розвиненої промислової інфраструктури, транспортних шляхів, які не 
властиві власній нерухомості підприємства;

— репутація підприємства (на місцевому, регіональному, національному рівнях), яка 
затвердилися завдяки відомостям про надійність підприємства, якість обслуговування та продукції, 
рівень цін на товари і послуги, кредитоспроможність стосовно постачальників та банків.

2. Нематеріальні активи, які не відокремлюються від фізичної особи:
— особиста репутація працівників чи власників підприємства серед громадськості, клієнтів, 

інших працівників, власників та банкірів;
— особисті професійні якості працівників (в тому числі ноу-хау), комерційні здібності, талант 

в галузі реклами, менеджменту або фінансовій сфері;
— загальна кваліфікація, ерудиція, інтелект та лабільні якості характеру працівників чи 

власників у таких галузях як організація роботи з кадрами та менеджментом, взаємодія з клієнтами, 
вміння розв'язувати конфлікти у колективі і таке інше.

3. Нематеріальні активи, які взагалі відокремлюються як від підприємства, так і від фізичної 
особи:

— фабричні клейма або марки;
— фірмові найменування;
— товарні знаки;
— секретні рецепти та технології;
— технічні бібліотеки;
— авторські права;
— секретні формули;
— рецензії;
— патенти, франшизи;
— креслення та шаблони;
— права на фільми, відеопродукцію;
— право користування водою;
— контракти (щодо найму, закупівлі продукції, реклами), договори про купівлю-продаж, угоди 

про неконкурентність; списки (адресні відомості клієнтів, передплатників).
Крім ступеня "відокремлення" від підприємства права на об'єкти інтелектуальної власності в 

складі нематеріальних активів можуть характеризуватися:
— можливістю встановлення строку служби;
Для деяких нематеріальних активів (патентів, франшиз і т.ін.) можна встановити строк 

служби, для інших (фірмове найменування, знак для товарів і послуг) це зробити неможливо.
— способом оцінки (індивідуальна оцінка або оцінка в групі).
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Деякі нематеріальні активи (ноу-хау, патенти, секретні формули й т. ін.) можуть бути оцінені 
індивідуально, а інші (фірмове найменування) — лише "у єдиному казані" (у групі).

Нематеріальні активи першої групи, як правило, мають невизначений строк служби й 
оцінюються у групі, завдяки чому вони не амортизуються. Але це не означає, що їх вартість 
(залежно від успіхів чи невдач підприємства) згодом не змінюється, при цьому логічні підстави для 
кількісного виміру зниження вартості, як того потребують принципи амортизації, відсутні.

Нематеріальні активи другої групи унікальні тим, що пов'язані з конкретними фізичними 
особами. У більшості випадків такі активи розглядають як такі, що не мають строків служби, які 
можна встановити. Але для професійних навичок працівників, що працюють за наймом (контрактом) 
можна встановити строк служби, рівний терміну дії контракту.

Нематеріальні активи третьої групи можуть бути оцінені індивідуально, причому більшість з 
них має визначений строк служби. Так, для патенту можна встановити строк служби як юридичний, 
так і економічний. Водночас, такі активи як товарні знаки, права користування водою не мають 
строків служби, які можна встановити, хоча їх і можна оцінити індивідуально. Крім того, такі 
нематеріальні активи як ліцензія чи франшиза можуть бути надані як на визначений, так і на 
невизначений термін і, відповідно, мати або не мати строк служби, який можна встановити.

Класифікація інтелектуальної власності як об'єктів нематеріальних активів за господарсько-
обліковою ознакою ґрунтується на ознаці можливості чи неможливості нарахування зносу 
(амортизації) нематеріального активу і, відповідно, можливості чи неможливості віднесення витрат 
на його створення або придбання на собівартість продукції (робіт, послуг), що випускається.

Знос нематеріальних активів нараховується щомісяця, виходячи з їх початкової вартості та 
строку корисного використання. Якщо строк корисного використання нематеріального активу 
встановити неможливо, знос нараховують, виходячи з 10-річного терміну, але не більше терміну 
діяльності підприємства. По закінченні строку корисного використання нематеріальних активів знос 
по них не нараховується. Не нараховується також знос на об'єкти, вартість яких у процесі 
використання не зменшується, тобто знаки для товарів і послуг (товарні знаки); ноу-хау; "гудвіл" 
(ділова репутація); права користування економічними вигодами й іншими привілеями.

Одночасно приведена класифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності за 
господарсько-обліковою ознакою може бути доповнена і рядом інших істотних ознак" :

а) за строками корисного використання:
—функціонуючі (працюючі) нематеріальні активи-об'єкти, використання яких приносить 

підприємству прибуток у нинішній час;
—нефункціонуючі (непрацюючі) нематеріальні активи-об'єкти, які не використовуються за 

якихось обставин, але можуть бути використані у майбутньому.
б) за оборотністю (тривалістю використання):
—поточні нематеріальні активи-об'єкти, що використовуються у діяльності підприємства не 

більше року, оскільки швидко втрачають свою споживчу вартість (вони включаються у поточні 
витрати підприємства);

—довгострокові нематеріальні активи-об'єкти, які використовуються у діяльності 
підприємства більше року. При цьому їх вартість частково переноситься на вартість продукту, що 
виробляється за допомогою таких об'єктів (амортизується);

в) за ступенем відчужування:
—відчужувані нематеріальні активи-об'єкти, які під час їх продажу, передачі, оренди мають 

здатність передаватися цілком;
—не відчужувані нематеріальні активи-об'єкти, які під час частковий передачі прав на їх 

використання залишаються у власності підприємства.
г) за ступенем впливу на фінансові результати підприємства:
—об'єкти нематеріальних активів, які у разі впровадження їх у виробництво здатні приносити 

прибуток;
—об'єкти нематеріальних активів, які впливають на фінансові результати опосередковано.
д) за ступенем правової охорони:
—об'єкти нематеріальних активів, які захищені охоронними документами (авторськими 

правами);
—об'єкти нематеріальних активів, які не захищені охоронними документами (авторськими 

правами).
є) за ступенем вкладу індивідуальної праці працівників даного підприємства:
—власні нематеріальні активи-об'єкти, які розроблені особисто працівниками чи 

засновниками підприємства;
—пайові нематеріальні активи-об'єкти, які розроблені спільно з іншими фізичними або 

юридичними особами на часткових умовах;



312

—придбані нематеріальні активи - об'єкти, які одержані від інших фізичних або юридичних 
осіб за плату чи безоплатно.

Як бачимо, С. Яремчук та М. Сова наводять найбільш повну (з точки зору охоплення 
певними ознаками) класифікацію об'єктів нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського обліку, 
яка містить всі стадії, що притаманні об'єктам бухгалтерського обліку та забезпечує вирішення 
питань обліку, аналізу, планування (прогнозування) та управління (менеджменту).

Одночасно методологія та практика бухгалтерського і фінансового обліку висуває вимогу 
щодо здійснення класифікації об'єктів нематеріальних активів не лише з огляду їх функціональної 
участі у процесі господарської діяльності підприємства, а також з точки зору побудови їх загальної 
класифікації та кодифікації, що, враховуючи усю різноманітність використання об'єктів 
нематеріальних активів, сприятиме побудові більш стрункої системи субрахунків другого, третього і 
наступних рівнів побудови синтетичного рахунку 04 "Нематеріальні активи" та 02 субрахунку 5 "Знос 
нематеріальних активів". Це також забезпечує однаковість віднесення окремих видів 
нематеріальних активів до певної групи об'єктів. Окрім зазначеного, класифікація нематеріальних 
активів як об'єктів бухгалтерського обліку повинна знаходитися, якщо не у прямому, то у зворотному 
зв'язку із системою оцінки нематеріальних активів як форми прояву інтелектуальної власності.

З огляду на вищевикладене (види та призначення нематеріальних активів, їх ознаки) найбільш 
загальна класифікація нематеріальних активів як об'єктів бухгалтерського обліку буде виглядати таким 
чином:

1. Об'єкти права інтелектуальної власності та інші об'єкти права власності і 
користування

1.1. Право власності на винахід:
1.1.1. пристрій;
речовина;
штам мікроорганізму;
культура клітин рослин;
культура клітин тварин;
спосіб.
1.2. Право власності на корисну модель:
конструктивне виконання пристрою.
1.3. Право власності на промисловий зразок:
1.3.1. форма;
1.3.2. малюнок;
1.3.3. розфарбовування;
1.3.4. поєднання перелічених вище елементів.
1.4. Право власності на знак для товарів і послуг, яким може бути виконане у будь-якому кольорі 

або поєднанні кольорів позначення:
1.4.1. словесне;
1.4.2. зображувальне;
1.4.3. об'ємне;
1.4.4. інше;
1.4.5. комбінація перелічених вище елементів.
1.5. Право власності на топографію інтегральних мікросхем.
1.6. Право власності на сорт рослин (перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються 

патенти, визначається Кабінетом Міністрів України).
1.7. Право власності на засоби індивідуалізації:
1.7.1. фірмове найменування;
1.7.2. знак для товарів і послуг (товарний знак).
1.8. Право власності на комп'ютерну програму:
1.8.1. програми для ЕОМ та інших комп'ютерних пристосувань.
1.9. Право власності на базу даних:
1.9.1. сукупність даних.
1.10. Право власності на науково-технічну інформацію (яка опублікована або зафіксована у 

відповідних документах):
1.10.1. результати науково-дослідних робіт;
1.10.2. результати дослідно-конструкторських робіт;
1.10.3. результати проектно-технологічних робіт;
1.10.4. результати виробничих робіт;
1.10.5. результати суспільної діяльності.

2. Об'єкти права користування природними ресурсами
2.1. Право користування земельною ділянкою:
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2.1.1. земельна ділянка на правах власника;
2.1.2. земельна ділянка на правах оренди.
2.2. Право користування надрами, у тому числі право на розробку корисних копалин:
2.2.1. конкретні види надр;
2.2.2. конкретні види корисних копалин.
2.3. Право користування іншими ресурсами навколишнього природного середовища, яке будь-

яким чином впливає на рівень екологічної безпеки життєвої діяльності підприємства, населеного пункту, 
району тощо:

2.3.1. водні ресурси;
2.3.2. біологічні ресурси;
2.3.3. інші ресурси.
2.4. Право користування геологічною та іншою інформацією про навколишнє природне 

середовище, яке передбачає право користування інформацією про становище та можливість 
господарського використання цього середовища у цілому або його окремих елементів:

2.4.1. звіти про навколишнє природне середовище;
2.4.2. карти з інформацією про навколишнє природне середовище;
2.4.3. інші матеріали про навколишнє природне середовище.

3. Об'єкти права користування економічними, організаційними перевагами та іншими 
привілеями

3.1. Право користування економічними перевагами та іншими привілеями:
3.1.1. право попереднього користування об'єктом промислової власності;
3.1.2. монопольне виробництво товарів;
3.1.3. монопольне надання послуг;
3.1.4. податкові пільги;
3.1.5. митні пільги;
3.1.6. інші види економічних привілеїв. 
3.2. Право користування організаційними перевагами та іншими привілеями:
3.2.1. місце на товарній біржі;
3.2.2. місце на фондовій біржі;
3.2.3. інші види конкретних привілеїв.

4. "Гудвіл" (ділова репутація, імідж фірми)
4.1. Ділова репутація за рахунок збільшення активних операцій:
4.1.1. маркетингова діяльність з використанням розширеної реклами (аудіо-, відео- та іншими 

засобами).
4.2. Рівень підготовки персоналу і (або) власника (керівництва) фірми:
4.2.1. кваліфікація персоналу;
4.2.2. навички персоналу;
4.2.3. ділові якості персоналу і (або) власника (керівництва) фірми.

5. Об'єкти права власності або користування раціоналізаторськими пропозиціями (п. 
35 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та 
раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 
1992 р. № 479/92

6. Ноу-хау (секрети виробництва), тобто інформація, яка відповідає таким умовам:
а) має реальну або потенційну комерційну цінність для виробництва, до- та після продажного 

обслуговування й експлуатації продукції у всіх галузях господарської діяльності;
б) недоступна для ознайомлення невизначеному колу осіб без дозволу власника такої 

інформації;
в) передається від розроблювача замовнику або користувачу у режимі конфіденційності.
6.1. Інформація, що надається: 6.1.1. будь-які патентоспроможні винаходи, корисні моделі та  

промислові зразки, які не заявлені, а також такі, що
заявлені, але не пройшли експертизу по суті та офіційно не опубліковані;
6.1.2. патентоспроможні винаходи, які не заявлені в зв'язку з неможливістю легального 

визначення юридичних майнових прав власника патенту;
6.1.3. взагалі непатентоспроможні як винаходи:
• методи організації та управління (планування) господарством;
• методи виконання розумових операцій;
• програми для обчислювальних машин;
• способи бухгалтерського обліку тощо.
6.2. Інформація, що утримується:
6.2.1. у текстовій і (або) графічній технічній документації на будь-яких етапах її розробки і, 

особливо, у комплексній робочій технічній документації;
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6.2.2. у бізнес-планах, техніко-економічних обґрунтуваннях;
6.2.3. у підготовлених для конкретного замовника звітах про науково-дослідні (НДР), дослідно-

конструкторські (ДКР) та інші роботи;
6.2.4. у конкурсних проектах, що мають відомості типу ноу-хау для будь-яких конкурсів;
6.2.5. інша технологічна інформація, що має комерційну цінність.
З погляду бухгалтерського обліку щодо будь-якого об'єкта нематеріальних активів, який 

відповідає поданій класифікації, відповідним документом (патентом, свідоцтвом, ліцензійним договором, 
сертифікатом тощо) повинні бути підтверджені права конкретного підприємства і, якщо це можливо, 
здійснена оцінка вартості такого активу з точки зору можливості одержання прибутку від його 
використання.
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5.13. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИС ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ19

Н.ЛЫННИК, генеральный директор Международного института промышленной собственности, к.э.н. 
(Москва)

Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности (ИС) для постановки их на 
бухгалтерский учет — весьма серьезная проблема. Прежде всего следует указать, что эту операцию 
необходимо проводить в соответствии с нормами "Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств" (приложение к приказу Минфина РФ № 49 от 13.06.95), 
согласно которым при инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить прежде всего 
наличие документов, подтверждающих права предприятия (организации) на их использование, а также 
правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.

Определенным шагом в решении данной проблемы стал "Порядок включения объектов ИС в 
состав нематериальных активов" (см. ÊИСË № 5-6, 95, с. 64), согласно которому в качестве учетных 
единиц в них должно содержаться следующее: права, вытекающие из патентов на изобретения и 
промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и товарные знаки, права на объекты 
авторского права и смежных прав, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, а также права, вытекающие из лицензионных договоров на указанные объекты и другие 
права, охраняемые в соответствии с законодательством.

Согласно этому документу, разработке перечня нематериальных активов в форме ИС 
предшествует инвентаризация указанных объектов, которая завершается составлением акта оценки и 
наличия нематериальных активов. При этом в их перечень в качестве учетных единиц без указания 
стоимости отдельным списком включаются объекты ИС, не учитываемые в балансе предприятия. В тот 
же список должны включаться и принадлежащие предприятиям права заявителя по авторским 
свидетельствам СССР на изобретение, по которым на момент приватизации не истек 20-летний срок с 
даты подачи заявки, и свидетельствам СССР на промышленные образцы, по которым на момент 
приватизации не истек 15-летний срок с даты подачи заявки, а также по патентам СССР, выданным на 
имя Государственного фонда изобретений СССР.

В качестве учетной единицы в перечне нематериальных активов может быть указан охранный 
документ, выданный уполномоченным государственным органом, который подтверждает права на 
объект ИС. В случае учета приобретенных прав на использование объектов ИС в качестве учетных 
единиц принимаются соответствующие лицензионные и иные договоры.

К сожалению, рассмотренный Порядок не содержит норм, регламентирующих инвентаризацию и 
учет в составе нематериальных активов прав на такие важные объекты ИС, как ноу-хау, открытия и 
рационализаторские предложения, а также прав по заявкам на объекты промышленной собственности, 
хотя действующее в этой области законодательство и устанавливает определенные права заявителей 
(потенциальных владельцев исключительных прав) на соответствующие объекты. Однако его основные 
положения могут быть распространены н на эти категории объектов. 

19 Лынник Н. // Интеллектуальная собственность. – 1996. - № 7-8. – с. 7-10.
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В процессе инвентаризации может осуществляться и оценка стоимости отобранных объектов 
ИС. В этом случае результаты оценки оформляются отчетом оценщика, который в соответствии со 
стандартами TIAVSC должен содержать следующие сведения: идентификацию прав на оцениваемый 
объект; цель оценки и способ использования ее результатов; вид рассчитываемой стоимости 
(инвентарная или рыночная); исходные технико-экономические показатели, необходимые для расчета 
стоимости; особые обстоятельства н ограничения/.учитываемые при оценке; сведения о дате оценки; 
результаты расчетов и анализа исходных данных; заключение по результатам оценки. 

Отчет об оценке стоимости объекта ИС не должен допускать неоднозначного толкования 
отдельных промежуточных и результирующего этапов данной процедуры, а итоговые результаты 
оценки могут фиксироваться в сертификате оценщика. В предыдущей публикации ("ИС" № 5-6, 96, с.3-7) 
рассматривалась терминологическая ситуация в финансовых документах. При этом отмечалось, что она 
во многом коррелирует с постоянными вариациями терминологии на тему ИС в отечественном и 
гражданском законодательстве. Излагалось новое определение в контексте ст. 138 ГК РФ: 
интеллектуальная собственность — это исключительное право гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица и продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания н т.п.).

Представляется целесообразным указать на неполное соответствие данного определения 
международным нормам, в частности определению, изложенному в п.VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей 
ВОИС (в Стокгольмской редакции от 14.07.67): "интеллектуальная собственность включает права, 
относящиеся к:

-литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио н телепередачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной 
областях".

Вероятно, при решении проблем инвентаризации и оценки стоимости объектов ИС до очередных 
изменений российского законодательства можно пользоваться данным определением. Тем более, что 
Россия - член ВОИС и обязана руководствоваться соответствующими международными актами.

Одновременно необходимо указать и на отсутствие в нормативных актах по ИС легитимного 
определения термина "использование объекта интеллектуальной (примышленной) собственности". А 
оно очень важно для инвентаризации объектов ИС. В частности, в ряде статей Патентного закона РФ 
(например, в ст.8, п.2; ст. 10 п.4; ст.12; ст.13, п.1 и др.) в той или иной мере применяется термин 
"использование объекта промышленной собственности", однако сущность данного термина не 
раскрывается. При этом нельзя признать обоснованной попытку законодателя раскрыть сущность 
определения этого термина через процесс изготовления продукта (изделия) с использованием объекта 
промышленной собственности. Единственное, что можно рассматривать в качестве позитивного 
элемента данной нормы Патентного закона, - это критерии оценки использования означенного объекта в 
соответствующем продукте или изделии. Так, продукт (изделие) признается изготовленным с 
использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на 
изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, 
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного 
образца, если оно содержит все его существенные признаки. Аналогичная норма содержалась и в ранее 
действовавшем союзном законодательстве.

Кстати, в том же законодательстве были достаточно четко определены критерии использования 
изобретения (см. п.91 Положения об открытиях, изобретениях н рационализаторских предложениях 
1973 года):

а) изобретение..., относящееся к способу (технологии) производственной или иной 
деятельности, признается использованным со дня начала его применения в производственном 
процессе;

б) изобретение..., относящееся к устройству (конструкции) или веществу (материалу), 
признается использованным со дня начала его применения в изготовляемой или эксплуатируемой 
продукции, в том числе н в опытных образцах, переданных в эксплуатацию;

- в) изобретение... признается использованным также в случае передачи его за границу в 
установленном порядке (например, при оказании технической помощи зарубежным государствам или в 
порядке обмена научно-техническими достижениями)".

В этом же документе особо оговариваются случаи использования изобретений при изготовлении 
и испытании опытных образцов н опытных партий. Так, ранее осуществленное и апробированное 
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изобретение признавалось использованным, если оно применялось в опытном образце (партии, серии), 
способе (технологии) или при его испытании, а также если было применено с целью 
усовершенствования изготовления и испытания опытного образца.

В ст.22, п.1 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" использованием изобретения признавалось 
"введение в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением запатентованного 
изобретения, а также применение способа, охраняемого патентом".

К сожалению, данное определение не было исчерпывающим и требовало нормативного 
разъяснения или комментария, поскольку законодателем в указанной норме закона не раскрывалась 
сущность терминов "введение в хозяйственный оборот" и "продукт". Но главное, что следует отметить в 
этом определении, — это признание изобретения использованным лишь в случае фактической его 
реализации в эксплуатируемом, продаваемом, арендуемом продукте, а не просто изготовленном (пусть 
даже для продажи) и не реализованном с выгодой для его собственника (правообладателя). Иными 
словами, термин "введение в хозяйственный оборот" в контексте данной нормы закона может 
рассматриваться лишь как документально подтвержденный акт товарно-денежных отношений, 
связанных со взаимодополняющими друг друга функциями: материализацией, промышленным или 
иным применением изобретения. Материализация в данном случае — необходимая функция, а 
применение — достаточна для признания изобретения введенным в хозяйственный оборот. Функция 
материализации обычно связывается с конкретным изделием (промышленной продукцией), 
произведенным с помощью или на основе изобретения. Функция же его применения — с актом 
реализации изделия как в интересах развития собственного производства, так и в интересах иного лица 
(покупателя, потребителя).

По нашему мнению, недопустимо считать использованным изобретение лишь на основе факта 
материализации без функции его применения, например, в случае изготовления продукции и хранения 
ее на складе готовых изделий без реализации (продажи), т.е. без извлечения экономической выгоды для 
производителя. Строго говоря, нельзя считать использованным изобретение и в случае продажи 
лицензии на право его использования до материализации изобретения лицензиатом (покупателем), хотя 
здесь и возникает реальная экономическая выгода для патентообладателя (лицензиара). Однако в 
данной ситуации экономическая выгода у патентообладателя возникает от продажи прав на 
изобретение, а не сбыта изделия (материализованного изобретения).

В настоящее время, с точки зрения законодателя, нашедшей отражение в Гражданском Кодексе 
РФ (ст. 2, п. 1),-целесообразнее использовать термин "гражданский оборот" или просто "оборот". Он 
более полно раскрывает формы материализации и применения изобретения. Однако следует 
подчеркнуть, что речь в данном случае может вестись лишь об использовании изобретения как объекта, 
правовой охраны, а не об использовании прав на него. Попытки связать воедино сущность терминов 
"использование изобретения" и "использование исключительных прав на изобретение" представляются 
некорректными. По нашему мнению, необходимо законодательно, например, в Патентном законе РФ, 
установить определения указанных терминов. Кстати, сейчас имеются объективные законодательные 
предпосылки для разрешения данной проблемы. По всей видимости, к формулировке термина 
"использование исключительных прав на изобретение" или "использование объекта интеллектуальной 
собственности" следует подходить с учетом положений Гражданского кодекса РФ. При этом в качестве 
исходных норм целесообразно использовать положения ст. 128, 129, 138, и др.. То есть об 
использовании объектов ИС следует говорить в контексте их оборотоспособности: отчуждения и 
перехода прав от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица), либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте. Таким способом, например, может быть акт уступки прав на объект(ы) 
интеллектуальной собственности, оформленный лицензионным или иным договором.

5.14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В СОСТАВЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ20

В современных условиях научно-технической и производственно-хозяйственной деятельности 
любого предприятия важное значение приобретают оперативная оценка и переоценка его материальных 
и нематериальных активов. Являясь весьма существенным компонентом имущества предприятия, его 
активы не только характеризуют текущее состояние предприятия, но и в значительной мере определяют 
перспективы его развития.

Оценка стоимости нематериальных активов в форме интеллектуальной собственности имеет 
важное значение при приватизации и продаже предприятий, внесении интеллектуальной собственности 
в уставные или складочные капиталы создаваемых предприятий, определении налогооблагаемой базы 
прибыли и имущества предприятия, уступке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том 
числе на лицензионной основе.

20 Пегасова Л.В. // Проблемы промышленной собственности. – 1997. - № 12. – с.47-49.
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К нематериальным активам традиционно относятся затраты предприятия на нематериальные 
объекты, используемые в течение долгосрочного периода (более одного года) в хозяйственной 
деятельности и приносящие доход: права на пользование земельными участками, природными 
ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, товарные знаки, монопольные права и 
привилегии, организационные расходы и др.

Итак, по своей природе нематериальные активы являются неовеществленной категорией. А их 
стоимостная оценка в значительной степени носит вероятностный характер и, по нашему мнению, не 
может определяться набором традиционных показателей, используемых в практике оценки 
эффективности материальных(материализуемых) объектов. Здесь же следует отметить, что процедуры 
стоимостной оценки и финансового учета нематериальных активов до настоящего времени не 
отработаны.

Анализ публикаций по проблемам оценки объектов интеллектуальной собственности показал, 
что используемые на практике подходы к оценке стоимости таких объектов базируются на 
общепринятых в мировой практике методах экономической оценки мероприятий в области научно-
технического прогресса, а также на экономических нормативах и других установленных показателях и 
ограничениях.

В этой связи необходимо указать на то, что в 1995 г. изданы международные стандарты оценки 
имущества (МСО), разработанные Международным комитетом по стандартам оценки имущества 
(МКСОИ или TIAVSC - The International Assets Valuation Standards Committee, образован в 1981 г.). Эти 
стандарты вступили в силу 24 марта 1994 г. и являются обобщением опыта применения национальных 
стандартов профессиональной практической деятельности ряда ведущих индустриальных стран 
(кодексов профессиональной этики оценщиков) (Аналогичные стандарты изданы и Российским 
обществом оценщиков (введены в 1996г.).

Стандарты содержат конкретные рекомендации по процедурам и методическим подходам к 
оценке имущества, в том числе и интеллектуальной собственности. Представляется, что некоторые 
принципиальные положения международных стандартов могут быть полезны отечественным 
специалистам-оценщикам.

В общем случае стоимостную оценку объекта интеллектуальной собственности предлагается 
определять по формуле:
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где tЗ - суммарные затраты на объект интеллектуальной собственности в t-м году расчетного 
периода;

нt - начальный год расчетного периода (начальный год разработки объекта правовой охраны, начальный 
год действия исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, начальный год действия 
лицензионного договора и т.п.); 

kt - конечный год расчетного периода (год расчета стоимости объекта интеллектуальной 
собственности);

лП - суммарный объем ожидаемых поступлений по лицензионным договорам на объект 
интеллектуальной собственности; 

уП - гарантированные судебными решениями поступления в виде компенсации убытков при нарушении 
исключительных прав на объект интеллектуальной собственности;

нР - расходы на уплату налогов и сборов (без учета расходов на оплату патентных пошлин и тарифов);

ta - коэффициент приведения разновременных стоимостных оценок в течение расчетного периода;
kи- коэффициент индексации разновременных стоимостных оценок с приведением к конечному году (tk) 

расчетного периода;
kc - коэффициент морального старения (амортизации) оцениваемого объекта интеллектуальной 

собственности; 
kр - коэффициент риска, учитывающий вероятность (надежность) частных стоимостных оценок и 

расчетных показателей. 
Стоимостная оценка объекта интеллектуальной собственности при расчете его рыночной цены (например, 

для целей продажи/покупки лицензии) может быть скорректирована по договору между его субъектами   
(сторонами). Однако в этом случае бонификация (надбавка) к стоимостной оценке объекта, по мнению автора, не 
может превышать 30%.

Основаниями для бонификации (независимо от срока действия охранного документа на момент его 
оценки) могут служить критерии:

- конкурентоспособности объекта правовой охраны;
- экономической эффективности использования объекта;
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- объема и надежности правовой охраны объекта;
- степени новизны объекта и другие факторы.
Рассмотренная концепция в целом соответствует ранее указанным международным стандартам оценки и 

может быть предложена для использования в практике оценки объектов интеллектуальной собственности 
отечественными предприятиями.

5.15. ЕКСПЕРТИЗА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: ПЛАН

1. Подтверждение факта наличия НА и влияния его на хозяйственную деятельность 
предприятия в частности на получение прибыли.

2. Экспертиза охранных документов (наличие правовой охраны, определение ОИС, территории, 
по сроку действия).

3. Экспертиза прав собственности на другие НА.
4. Экспертиза стоимостных документов (наличие платежек, подтверждающих затрати на 

приобретение актива и доведение его до пригодного промышленного применения, оплата таможенных 
пошлин)

1. Наличие НА определяется после проведення инвентаризации НА, которая проводится в 
соответствии с:

1). Приказом Министерства финансов Украины № 69 від 11.08.94. зарегистрированный в 
Министерстве-юстиції України 26.08. 1994 року за N 202/412 "Про Інструкцію по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків" ( Із змінами. внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 268 від 05.12.97 N 115 від 26.05.2000).

2). Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90 ÊПро 
затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів. розрахунків та інших статей балансу

Данная Инструкция устанавливает единые требования к порядку инвентаризации основных 
средств, НА, материальных ценностей, денежных средств и др.

3). Постанова КМУ от 15.07.1997 р. N 757 ÊПро проведення інвентаризації державного майна, яке 
не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств. створених у процесі корпоратизації та 
приватизаціїË;

4) Постанова КМУ от від 2 березня 1993 р. N 158 "Про затвердження Положення про 
інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних 
підприємств та організацій, яке передається в оренду".

В случае виявлення охранных документом на ОПС необходимо проверить действует ли он. С 
этой целью надо обратиться к Госдепартаменту интеллектуальной собственности с ходатайством 
предоставить выписку из гос.рееста. Ходатайство оформляется в соответствии с :

1) Приказом МОН N 347 від 25.07.2000 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 
2000 р. за № 503/4724 "Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки 
для товарів і послугË 4. Надання відомостей, що занесені до Реєстру.

Після внесення відомостей про реєстрацію знака до Реєстру Департамент на клопотання будь-
якої особи може надати витяг з Реєстру, який стосується одного свідоцтва, та містить відомості, 
зазначені в клопотанні. Витяг надається будь-якій особі або надсилається за адресою, зазначеною в 
клопотанні.

До клопотання додається документ про оплату послуги."
Сведения про продление срока действия свидетельства на знак для товаров и услуг 

представляются по кодам: (186) Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва. (156) Дата 
продовження строку дії свідоцтва. (450) Дата публікації та номер бюлетеня. (732) Повне ім'я або 
найменування та адресу власника (власників) свідоцтва:

2) Приказом МОН N 290 від 12.04.2001 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 
2001 р. за N 378/5569 "Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на 
промислові зразки ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 від 20.06.2001)

(17) очікуваний строк дії продовження;
(18) очікувана дата закінчення строку дії продовження; (24) дату, з якої набирають чинності 

права, що випливають з патенту: (45) дату публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 
(73) повне ім'я або найменування та адресу власника (власників) свідоцтва:

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.
Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи 

і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.
Дія патенту припиняється достроково за умов, несплати річних зборів.
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3) Приказом МОН от 291 від 12.04.2001 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 
2001 р. за N 379/5570 ¥Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних 
патентів України на винаходи¦ ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470 від 20.06.2001 ) 22) 
дату подання заявки;

(23) інші дати;
(24) дату, з якої набирають чинності права, що випливають з патенту (Деклараційного патенту);
(73) повне ім'я або найменування власника (власників) патенту (деклараційною патенту), 

двобуквений код держави
Другие сведения, которые вносятся в реєстр:
продовження дії патенту; ( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 

470 від 20.06.2001 )
зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи -

власника (власників) і/або адреси власника (власників) патент) (деклараційного патенту);
надання ліцензії на використання винаходу;
припинення дії патенту (деклараційного патенту);
Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки 

до Установи.
В соответствии со Стандартом бух. учета 8 НА - это немонетарный актив, который содержится 

предприятием с целью использования для производства, торговли, в административных целях или для 
предоставления в аренду др. лицами.

В соответствии с законами Украины по вопросам охраны промышленной собственности, а 
именно:..... определено, что признается использованием ВН, ПО, ТЗ и др.

5.16. АЛГОРИТМ
ЭКСПЕРТИЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ

1. Объект ИС идентификация объекта интеллектуальной собственности, проверка 
факта его наличия и использования в производственной деятельности

2. Охранные документы проверка наличия и действительности охранных документов "по 
объекту", "срокам", "территории" действия охранных документов на 
объекты промышленной собственности

3. Права на ИС анализ документов, подтверждающих права на ИС
4. Стоимость ИС анализ первичных стоимостных документов
5. Учет ИС анализ документов бухгалтерского учета ИС в НМА

5.17. АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
Олег Владимирович НОВОСЕЛЬЦЕВ, патентный поверенный РФ, президент Компании патентных 

поверенных "ПЕТРОПАТЕНТ", кандидат технических наук

В настоящее время в предпринимательской деятельности часто возникают проблемы, 
связанные с практическим использованием интеллектуальной собственности (ИС) в нематериальных 
активах (НМА) предприятий и в организаций. Особенно много вопросов возникает в связи с оценкой ИС 
и НМА, в частности при определении их стоимости.

Поэтому для предпринимателей и оценщиков ИС может представить определенный интерес анализ особенностей 
документального оформления использования объектов интеллектуальной собственности, а также основные положения 
методологии аудита интеллектуальной собственности в "нематериальных активах" при проведении независимой оценки.

При этом под "аудитом интеллектуальной собственности" в рамках данной статьи понимается 
экспертиза (ревизия) юридических и учетных документов, относящихся к используемым на Предприятии 
объектам интеллектуальной собственности (ОИС).

Преимущества использования интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность (ИС) в нематериальных активах (нематериальных основных 
фондах) может быть приобретена Предприятием двумя основными способами:
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- в качестве вклада в Уставный капитал (УК) Предприятия;
- в результате хозяйственной деятельности Предприятия.
Принципиальная возможность внесения ИС в уставный капитал российских предприятий 

(акционерных обществ) была введена впервые в предпринимательскую практику предприятий 
(акционерных обществ) России в 1990 году "Положением об акционерных обществах" (Пост. СМ РСФСР 
от 25.12.90 № 601), а затем эта норма права вошла в первую часть действующего в настоящее время 
Гражданского кодекса РФ (ГК).

В соответствии с п. 6 ст. 66 ГК вкладом в имущество хозяйствующего товарищества или 
общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие 
денежную оценку

Таким образом в уставном капитале, наряду с материальным имуществом и денежными 
средствами, могут быть использованы имущественные права, в том числе и права пользования 
объектами промышленной и интеллектуальной собственности, то есть права на использование 
произведений науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере 
производства.

При этом необходимо учитывать, что Уставный капитал представляет собой совокупность 
вкладов (в денежном выражении) участников (собственников) в имущество при создании предприятия 
для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами.

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ к нематериальным 
активам, используемым в течение длительного периода (свыше одного года) в хозяйственной 
деятельности и приносящим доход, относятся права, возникающие:

 из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

 из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения;
 из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или 

лицензионных договоров на их использование;
 из прав на "ноу-хау" и др.
Использование ИС в НМА позволяет Предприятию и Авторам-создателям ИС получить 

следующие практические преимущества:
 сформировать значительный по размерам Уставный капитал фонд без отвлечения 

денежных средств и обеспечить доступ к банковским кредитам и инвестициям (ИС можно использовать 
наравне с другим имуществом Предприятия в качестве объекта залога при получении кредита!);

 амортизировать ИС в НМА и заместить ИС реальными денежными средствами 
(капитализировать ИС!). При этом амортизационные отчисления на законных основаниях включаются в 
себестоимость продукции (не облагаются налогом на прибыль!);

 Авторам и предприятиям, владельцам ИС, участвовать в качестве учредителей 
(собственников) при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения денежных средств.

 документально подтвердить права собственности и поставить объекты ИС на баланс с 
качестве имущества (основных фондов) Предприятия. Это позволяет производить амортизацию ИС в 
основных фондах и образовывать соответствующие фонды амортизационных отчислений за счет 
себестоимости продукции;

 получить дополнительные доходы за передачу прав на использование объектов ИС, а 
также обеспечить обоснованное регулирование расценок на продукцию инновационной деятельности 
Предприятия в зависимости от объема передаваемых прав на использование ИС;

 выплачивать авторское вознаграждение физическим лицам (Авторам, первоначальным 
Владельцам ИС или учредителям) с включением затрат в определенных случаях в себестоимость (без 
традиционных отчислений в страховые и иные фонды и без ограничения размеров выплат и с 
отнесением затрат на выплату авторского вознаграждения на статью себестоимости продукции - "прочие 
расходы");

Кроме этого документальное подтверждение прав собственности и правильное оформление 
прав на использование ИС, а также получение официальных охранных документов, позволяет 
обеспечивать реальную возможность контроля доли рынка и возможность законного преследования 
недобросовестных конкурентов и "пиратов" (нарушителей исключительного права на объекты ИС),

При этом каждое из вышеперечисленных преимуществ в определенных случаях может 
проявляться в виде факторов, влияющих на определяемую при оценке стоимость ИС.

Однако получение официально предоставляемых действующим законодательством 
возможностей и преимуществ практического использования ИС требует не только детального знания 
нормативных актов, но и правильного оформления соответствующих юридических документов. Для 
этого целесообразно привлекать в качестве консультантов патентных поверенных и независимых 
оценщиков и аудиторов, специализирующихся в области оценки, аудита и экспертизы документального 
оформления объектов ИС в деятельности Предприятия.

Аудит ИС при оценке
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При проведении работ по оценке ИС в НМА, особенно при независимой оценке обоснованной 
рыночной стоимости ИС важно оперативно определить наличие и правильность оформления 
соответствующих документов, то есть провести аудит ИС.

Как показывает практика "Компании патентных поверенных "ПЕТРОПАТЕНТ" аудит ИС при 
проведении работ по оценке ИС в НМА целесообразно проводить по следующему алгоритму:

1. Объект ИС - идентификация объекта интеллектуальной собственности,
проверка факта его наличия и использования в производственной деятельности;
2. Охранные документы - проверка наличия и действительности охранных документов "по 

объекту", "срокам", "территории" действия охранных документов на объекты промышленной 
собственности;

3. Права на ИС - анализ документов, подтверждающих права на ИС;
4. Стоимость ИС - анализ первичных стоимостных документов;
5. Учет ИС - анализ документов бухгалтерского учета ИС в НМЛ;

1. ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ИС ПРИ ВНЕСЕНИИ ИС В УК.

Также как и при аудите других объектов собственности при экспертизе ИС в первую очередь 
необходимо проверить факт наличия объекта ИС и факт использования ИС в сфере производства.

Это достигается проверкой документов, в которых этот объект описан, изображен или иным 
образом зафиксирован на материальных носителях, например в прилагаемом к охранному документу 
описании, а также проверкой документов, подтверждающих практическое использование данных 
объектов в продукции Предприятия или в производственных процессах и технологиях Предприятия и 
описание технологии производственного процесса, конструкторская документация, изображения 
образцов продукции, программы для ЭВМ, базы данных или другая документация, позволяющая не 
только идентифицировать данный объект ИС, но и подтвердить факты использования конкретных 
объектов в производственном процессе Предприятия.

Главным критерием экспертизы на данном этапе является обеспечение возможности 
идентификации объектов ИС, установление факта их наличия и использования на Предприятии.

Обобщенное понятие "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ" включает права, относящиеся 
к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности, 
изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, 
фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, к защите против недобросовестной 
конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и художественной областях (п. VIII , ст. 2 Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Объектами ИС являются зафиксированные на материальных носителях ПРОИЗВЕДЕНИЯ науки, 
литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе 
открытия, изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные 
системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания и 
другие результаты интеллектуальной творческой деятельности.

На практике необходимо учитывать также, что обобщенное понятие "объекты интеллектуальной 
собственности" включает в себя понятие "объекты промышленной собственности", под которыми в 
соответствии с Парижской конвенцией (абз.2, ст. 1) понимают объекты правовой охраны - изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания мест 
происхождения товаров, и "объекты авторского права" - ПРОИЗВЕДЕНИЯ науки, литературы и искусства 
независимо от их назначения и достоинств, а также от способа их выражения (п. 1, ст. 6 Закона "Об 
авторском праве..").

Объекты авторского не имеют официальных охранных документов и права на которые 
возникают непосредственно по факту создания произведений.

Характерной особенностью объектов промышленной собственности (ПрС) как составной части 
ИС является наличие официальных охранных документов, подтверждающих права на объекты ПрС: 
патентов на изобретения и промышленные образцы, свидетельств на полезные модели и товарные 
знаки. Поэтому следующим этапом аудита является

2. ЭКСПЕРТИЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Охранные документы, как правило, состоят из официальных грамот, выдаваемых 
соответствующим органом Патентного ведомства (Роспатента) и прилагаемых к грамотам описаний 
(изображений) объектов промышленной собственности.

При экспертизе действительности охранных документов необходимо проверить их 
действительность:

• "ПО ОБЪЕКТУ",
• "ПО ТЕРРИТОРИИ",
• "ПО СРОКАМ ДЕЙСТВИЯ" охранного документа.
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При несоответствии любому из данных критериев охранный документ признается 
недействительным в отношении конкретного, объекта ИС, на который выдан данный охранный 
документ.

При этом надо учитывать, что выдается только один официальный охранный документ (патент, 
свидетельство), который находится, как правило, у патентообладателя, а у лиц, которые используют 
данный объект по лицензии может быть (должна быть) копия охранного документа и копии описания 
(изображения) объекта, а также официально зарегистрированный в Патентном ведомстве лицензионный 
договор.

При экспертизе действительности охранного документа "ПО ОБЪЕКТУ" нужно учитывать, что 
объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение и свидетельством на полезную 
модель, определяется их формулой, выражающей сущность изобретения или полезной модели, 
патентом на промышленный образец -совокупностью его существенных признаков, отображенных на 
фотографиях изделия (макета, рисунка) (п.4, ст.З Пат. з-на), а свидетельством на товарный знак -
перечнем товаров или услуг, указанных в свидетельстве (п.2, ст. З-на "О тов. знаках"). То есть в 
отношении других объектов данный охранный документ будет недействительным. Поэтому при 
экспертизе необходимо проведение сопоставительного анализа объектов ПрС,

При экспертизе охранного документа "ПО ТЕРРИТОРИИ" необходимо учитывать, что охранный 
документ действует только на территории той страны, в которой он выдан. Например, патент США 
действует только на территории США, а патент Российской Федерации действует только на территории 
Российской Федерации. То есть, изобретение по патенту США можно совершенно свободно 
использовать в России (при условии, что оно не запатентовано в России), и это не будет считаться 
нарушением патента США. Но реализация продукции по данному патенту на территории США будет 
признана фактом нарушения прав патентообладателя патента США со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

При экспертизе охранного документа "ПО СРОКАМ ДЕЙСТВИЯ" необходимо учитывать, что 
практически все охранные документы имеют определенные в Законе сроки действия.

Так патент РФ на изобретение действует в течение 20-и лет с даты поступления заявки в 
Патентное ведомство. Патент РФ на промышленный образец действует в течение 10-и лет с даты 
подачи заявки, при этом по ходатайству патентообладателя срок может быть продлен, но не более чем 
на 5 лет. Свидетельство на полезную модель действует в течение 5-и лет с возможным продлением на 
срок до 3-х лет ( п.З ст. 3 Пат. 3-на). Свидетельства на товарный знак, знак обслуживания и 
наименование мест происхождения товаров действуют десять лет с возможным неоднократным 
продлением срока каждый раз на 10 лет (п.1,2 ст. 16 3-на "О тов. знаках").

При проверке сроков действительности охранных документов необходимо учитывать, что 
действие охранных документов может быть прекращено досрочно по причинам официального 
признания их недействительными, по ходатайству патентообладателя или при неуплате в 
установленный срок пошлин за поддержание охранных документов в силе. При этом ведомства в своих 
официальных изданиях публикуют сведения о досрочном прекращении действия охранных документов.

Таким образом проверка действительности охранных документов требует участия 
квалифицированных специалистов, способных осуществить объективную экспертизу действительности 
охранных документов. В таких случаях Вам могут помочь ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ - официально 
зарегистрированные в Государственном реестре специалисты по регулированию отношений, 
возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов ИС.

Следующим этапом является проверка документов, подтверждающих ПРАВА предприятия НА 
данный ОБЪЕКТ ИС.

3. ЭКСПЕРТИЗА ПРАВ ИС

Для объектов ИС, не имеющих официальных охранных документов, например для научно-
технических разработок типа "ноу-хау", документами, подтверждающими права Предприятия могут быть 
договоры на создание и передачу научно-технической продукции, подтверждающие факт создания
данного объекта (объектов) в процессе выполнения НИР или ОКР или подтверждающие создание 
данного объекта по заданию предприятия и при финансировании работ Предприятием ("служебное 
задание" или "создание по заказу"), то есть документы, потверждающие факты возникновения прав 
непосредственно на Предприятии, либо документы, подтверждающие факты передачи Предприятию 
прав на объекты ИС другими правообладателями (авторские договоры, договоры о передаче ноу-хау).

Для промышленной собственности (т. е. при наличии официальных охранных документов) 
возможны три основные варианта возникновения прав Предприятия на объекты ПрС и соответственно 
следующие варианты их документального оформления:

• Объекты ПрС были созданы непосредственно на Предприятии или по заказу Предприятия (при 
финансировании разработок Предприятием и с закреплением по Договору прав собственности за 
Предприятием) и потому изначально (по факту создания) Предприятие обладает правами 
собственности на данные объекты и исключительными правами на их использование.
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• В этом случае в охранных документах Предприятие должно быть указано в качестве заявителя 
(патентообладателя), то есть лица, подавшего от своего имени Заявку на выдачу патентов, получившего 
патент и обладающего имущественными правами на данные объекты и исключительными правами на 
их использование на основании полученного на его имя патента;

• Объекты ПрС исходно были созданы на другой Фирме, а затем права на них были полностью 
уступлены (переданы) Предприятию. В этом случае должен быть официально зарегистрированный в 
Патентном ведомстве договор о уступке патента предыдущим патентообладателем Предприятию. При 
этом необходимо учитывать, что официально не зарегистрированные договоры по полной уступке 
патента по Закону признаются недействительными (п. 6 ст. 10 "Пат. з-на") со всеми вытекающими 
отсюда последствиями;

• Предприятие получило от других патентообладателей официальное разрешение (лицензию) на 
право использования объектов ПрС. В этом случае необходимо наличие лицензионного договора.

При этом лицензионные договоры на использование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и товарных знаков также подлежат обязательной регистрации в Патентном 
ведомстве и без официальной регистрации по Закону признаются недействительными (п. 2 ст. 13 "Пат. 
з-на").

Основным содержанием данного этапа является проверка действительности прав Предприятия 
на объекты ИС, объема прав Предприятия (является объект собственностью Предприятия или 
предприятие обладает только правом на использование данного объекта), срок обладания правами и 
других основных договорных условий закрепления прав собственности или прав на использование на 
объекты ИС.

4. ОЦЕНКА ИС

Права на использование ИС (как и любое другое имущество) оцениваются в денежном 
выражении и учитываются на балансе предприятия в качестве "нематериальных активов.

В соответствии с этим предприятие (юридическое лицо) приобретает права владения, 
пользования и распоряжения ИС в УК ( наравне с другим имуществом) в пределах, устанавливаемых 
Законом и учредительными документами предприятия.

Важным на практике является правильное оформление стоимостных документов где отражается 
стоимость приобретения (создания) ИС и величина затрат, необходимых для приведения объекта ИС в 
состояние, пригодное для его использования на предприятии.

В соответствии с п.6 ст. 66 ГК РФ денежная оценка вклада участника хозяйственного общества 
производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, 
предусмотренных законом, подлежат независимой экспертной проверке.

В соответствии с п.З ст. 34 "Закона об акционерных обществах" денежная оценка имущества, 
вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между 
учредителями.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами 
денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом 
директоров (наблюдательным советом).

Однако, если номинальная стоимость приобретаемых таким образом акций и иных ценных бумаг 
общества составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров 
оплаты труда (на январь 1997 г. это сумма, превышающая 16,7 млн. рублей), то необходима денежная 
оценка независимым оценщиком.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества 
является обязательным также в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций (п.З 
ст. 77 "Закона об акционерных обществах").

Затем целесообразно проверить стоимостные документы, то есть документы, где отражается 
СТОИМОСТЬ приобретения (создания) объектов ИС и величина затрат,

Для целей бухгалтерского учета, по общему правилу, оценка ИС осуществляется в денежном 
выражении путем суммирования фактически произведенных расходов необходимых для приведение 
объектов в состояние, пригодное для его использования на предприятии, (п. 11 Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности в РФ).

При этом в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий при первоначальной оценке стоимости 
нематериальных активов - объектов ИС возможны следующие способы оценки:

- в случае вложения ИС в Уставный фонд - по договоренности сторон (Учредителей, участников 
Предприятия);

- в случае приобретения объектов ИС за плату у других предприятий и лиц (а также в случае 
создания объектов на предприятии) - исходя из фактически произведенных затрат по приобретению 
(созданию) и приведению в состояние готовности этих объектов;

- в случае получения объектов ИС от других предприятий и лиц безвозмездно
- экспертным путем.
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5. УЧЕТ ИС

Бухгалтерский УЧЕТ объектов ИС, как составной части нематериальных активов (п. Ш 
"Положения о составе затрат, включаемых в себестоимость"), осуществляется на счете 04, 
предназначенном для обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов, 
принадлежащих предприятию. Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются 
первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.

Аналитический учет ИС на счете 04 "Нематериальные активы" ведется по видам и отдельным 
объектам нематериальных активов (объектам ИС). Объекты ИС. как и другие объекты нематериальных 
активов, отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и расходов по их доведению 
до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях и переносят свою 
первоначальную стоимость на издержки производства или обращения (амортизируются) по нормам, 
определяемым на Предприятии исходя из установленного срока их использования (п. 49 Положения о 
бухгалтерском учете в РФ).

Таким образом характерной особенностью аудита ИС, в отличие от аудита других активов 
предприятия, является техническая экспертиза объектов и анализ вытекающих из них прав. Поэтому 
при проведении аудита ИС необходима экспертиза объектов ИС и юридический анализ документов, 
отражающих основанные на объектах ИС права, что может быть на практике осуществлено 
привлечением к аудиту в качестве консультантов и экспертов патентных поверенных, 
специализирующихся поданным вопросам.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ.

1. Интеллектуальная собственность является объектом собственности, которым можно не 
только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при правильном документальном оформлении и 
оценке!) использовать в Уставном капитале и в хозяйственной деятельности Предприятия в качестве 
нематериальных активов.

2. Реальную помощь в организации и документальном оформлении использования 
интеллектуальной собственности, защите прав и экспертизе могут оказать официально 
зарегистрированные патентные поверенные и квалифицированные оценщики.

3. Проведение аудита (экспертизы) интеллектуальной собственности при оценке по 
предлагаемому алгоритму позволяет значительно сократить трудозатраты, так как в случае выявления 
отсутствия объекта ИС или его нетождественности отраженному в документах объекту проведение 
дальнейшей проверки теряет смысл ("нет объекта - нет и вытекающих из него прав!"). Принципиальным 
является также наличие и действительность официальных охранных документов и наличие прав 
Предприятия на объекты ИС, так как в учетных документах Предприятия отражаются только ценности, 
'принадлежащие Предприятию на правах собственности или на правах использования ("нет права на 
объект - не может быть и учета объекта!").

5.18. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (ДОХОДА) ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И НОУ-ХАУ

Н. ЛЫННИК, к. э. н., А. КУКУШКИН

1. Общие положения
1.1. Методика устанавливает общие правила и основные методические положения определения 

прибыли, получаемой от использования изобретений, промышленных образцов и ноу-хау (далее -
изобретений).

1.2. Использованием изобретения признается введение в хозяйственный оборот продукта, 
изготовленного с применением запатентованного изобретения, а также применение способа, 
охраняемого патентом.

1.3. Под продуктом понимается научно-техническая и промышленная продукция.
1.4. Продукт признается изготовленным с применением запатентованного изобретения, а способ, 

охраняемый патентом, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, 
включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему.

1.5. Введением в хозяйственный оборот научно-технической продукции, содержащей 
запатентованное изобретение (изобретения), является передача ее исполнителем 
(патентообладателем) заказчику, а также продажа лицензии. При этом изобретение считается 
использованным с даты приемки научно-технической продукции заказчиком (с даты подписания акта 
сдачи-приемки) либо с даты регистрации лицензионного договора в Роспатенте.

1.6. Введением в хозяйственный оборот промышленной продукции, изготовленной с
применением запатентованного изобретения, является ее продажа в качестве товарной продукции (в 
том числе на экспорт), аренда (лизинг, рейтинг, чартер и др.), введение в эксплуатацию во 
внутрипроизводственном процессе, а также передача на условиях бартерной сделки.
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При этом изобретение считается использованным в промышленной продукции либо с даты 
продажи ее в качестве товарной продукции, либо с даты заключения договора об аренде, либо с даты 
начала эксплуатации во внутрипроизводственном процессе, либо с даты заключения бартерной сделки.

1.7. Под использованием изобретения в собственном производстве понимается передача 
исполнителем научно-технической продукции, содержащей изобретение, заказчику; продажа 
промышленной продукции, содержащей изобретение, в качестве товарной продукции; применение 
изобретения во внутрипроизводственном процессе (испытания, измерения и т.д.); сдача промышленной 
продукции, содержащей изобретение, в аренду; передача промышленной продукции, содержащей 
изобретение, на условиях бартерной сделки.

1.8. Использование изобретений и промышленных образцов относится к мероприятиям НТП, 
включающим создание, производство и использование новых, реконструкцию или модернизацию 
существующих средств и орудий труда (машин, оборудования, зданий, сооружений, передаточных 
устройств), предметов труда (сырья, материалов, топлива, энергии) и потребления (продукции для 
удовлетворения потребностей населения), технологических процессов (далее изобретение).

2. Порядок определения прибыли, получаемой предприяшем-патетообладателем от 
использования изобретений (промышленных образцов) в собственном производстве

2.1. База исчисления облагаемой налогом прибыли (дохода), получаемой предприятием-
патентообладателем от реализации (продажи) продукта, изготовленного в собственном производстве с 
применением изобретения (промышленного образца), определяется как валовый доход предприятия, 
уменьшенный на суммы затрат (кроме затрат на оплату труда), включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), перечень которых утверждается Правительством РФ.

2.2. Расчет прибыли (дохода), получаемой предприятием-патентообладателем от 
использования изобретений в собственном производстве, проводится с учетом всего цикла разработки и 
реализации продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения, включая 
проведение НИОКР, освоение и серийное производство, при этом учитывается неравномерность затрат 
и результатов, осуществляемых и получаемых в различные моменты времени, что достигается их 
приведением к единому расчетному году.

2.3. При определении прибыли (дохода) от использования изобретения используется метод 
выделения этой прибыли (дохода) из общей величины прибыли (дохода), получаемой предприятием 
(организацией) от реализации продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения, 
а также применения способа, охраняемого патентом. При этом:

П(б),П(t)ΔП  (1)

где П(б) , П(t) - общая величина прибыли (дохода) до и после использования изобретения.
При одновременном использовании нескольких изобретений производится выделение доли 

ДП(1) по каждому изобретению, а полученный результат суммируется





n

1i
П(i),ΔΔП

(2)

где ΔΠ(i) — прибыль (доход), получаемая от использования i-го запатентованного 
изобретения, применения способа, охраняемого патентом; n - количество использованных изобретений.

2.4. При невозможности выделения ΔΠ(i) по каждому, из используемых в продукции, i-му 

изобретению определяют общую прибыль ΔΠ от использования всех изобретений. Доля ΔΠ(i) в 
общей прибыли (доходе), получаемая от использования 1-го изобретения, определяется в этом случае 
следующим образом:

ΔΠ,q(i)ΔΠ(i)  (3)

где q(i) — коэффициент значимости i-гo изобретения, определяющий его влияние на основные 
технико-экономические показатели выпускаемой продукции.

Подставляя формулу (3) в формулу (2), получаем:
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 (5)
2.5. Если выпускается несколько видов продукции, в каждом из которых используется несколько 

изобретений, то определение доли прибыли (дохода) от их использования производится по каждому 
виду продукции отдельно по формулам (2)-(5), а общая прибыль (доход) определяется в результате 
суммирования этих долей.
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2.6. Определение основных технико-экономических показателей продукции и технологии, а 

также определение коэффициентов значимости q(i) изобретений, учитывающих их влияние на эти 
показатели, производится по результатам проведения патентных исследований, являющихся составной 
частью научно-исследовательских, проектных, конструкторских и технологических работ, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 15.011-82.

2.7. При невозможности прямого выделения прибыли (дохода) от использования изобретения из 
общей прибыли (дохода) предприятия (организации), получаемой от реализации продукции, эту 
прибыль (доход) следует рассчитывать путем определения прямых затрат, приходящихся на создание 
и применение (внедрение) изобретения в продукции, технологии. Эти затраты включаются в 
себестоимость продукции21.

2.8. Доля себестоимости продукции (работ, услуг), приходящаяся на изобретение, 
рассчитывается как сумма прямых затрат предприятия на проведение НИОКР, связанных с созданием и 
применением изобретения, включая разработку технической документации на запатентованное 
изобретение, создание опытных образцов, макетов, проведение их испытаний, отработку 
технологических процессов на основе запатентованного способа, изготовление и/или покупку (с учетом 
транспортно-заготовительных расходов) включенных в формулу изобретения элементов, ингредиентов 
продукта, осуществление включенных в формулу изобретения действий способа и накладных расходов, 
отнесенных к указанным затратам, в объеме годового производства продукции, а также затрат, 
связанных с проведением патентных исследований и всех необходимых юридических действий по 
патентованию изобретения и поддержанию патента в силе.

2.9. В этом случае прибыль (доход), получаемая от использования изобретения, рассчитывается 
как произведение указанной доли себестоимости на величину рентабельности выпускаемой продукции, 
с учетом коэффициента влияния на качество продукции, т.е.

.KΔC(t)
C(t)
П(t)ΔΠ 

(6)

где ΔC(t) — для себестоимости продукции (работ, услуг), приходящаяся на изобретение;
П(t) — прибыль (доход), получаемая предприятием (организацией) от реализации продукции;
C(t) — себестоимость выпускаемой продукции;
K — коэффициент влияния изобретения на качество выпускаемой продукции.
Коэффициент " K " устанавливается при заключении договорной цены между заказчиком и 

производителем продукции в пределах от 1 до 1,3 через интервал 0,1.

Причем должно выполняться условие KΔC(t)  меньше (или равно) C(t) .
При использовании нескольких изобретений в данном методе также применимы формулы (2) -

(5) для расчета доли прибыли (дохода), получаемой от использования каждого изобретения.
2.10. Если в результате использования изобретения произошло изменение рентабельности на 

величину большую, чем максимально, отклонение этого показателя от среднего значения за год, 
предшествовавший началу использования изобретения либо произошло изменение цены продукции в 
связи с использованием изобретения, то дополнительная прибыль (доход) суммируется с прибылью 
(доходом), рассчитанной вышеуказанным способом.

Коэффициент влияния изобретения на качество продукции, K

№
п/п Достигнутый положительный эффект Значение К

1.
Улучшение второстепенных технико-экономических
характеристик, не являющихся определяющими для конкретной 
продукции (технологического процесса)

1,0

2.
Улучшение основных технико-экономических характеристик, 
являющихся определяющими для конкретной продукции
(технологического процесса), зафиксированное документом

1.1

3.
Достижение качественно новых основных технико-экономических
характеристик продукции (технологического процесса), 
зафиксированное документом

1,2

4. Получение новой продукции (технологического процесса), 1,3

21 Методические рекомендации по комплексной о не неэффективности мероприятий, направленных на ускорение 
научно-технического прогресса. Утв. постановлением ГКНТ СССР и Президиума Академии Наук СССР от 3.03.88, 
№ 60/52.
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обладающей более высокими основными технико-экономическими
характеристиками среди аналогичных известных видов

2.11. На ранних стадиях разработки и проектирования новой техники на основе запатентованного 
изобретения, когда отсутствует конкретная (отчетная и нормативная) информация, для расчета текущих 
затрат в производстве и использовании новой продукции могут использоваться укрупненные методы 
калькулирования, в частности метод удельных показателей, регрессионный анализ, метод структурной и 
подетально-узловой аналогии, агрегатный и балловый методы и др. При этом в расчетах следует 
учитывать структуру затрат и используемые нормативы при производстве аналогичной продукции на 
действующих предприятиях с передовой технологией и оснащенных прогрессивным оборудованием.

2.12. В расчетах затрат за расчетный период учитывается динамика изменения текущих 
издержек в производстве и использовании продукции, изготовленной с применением запатентованного 
изобретения, а также с применением способа, охраняемого патентом в течение расчетного периода. С 
этой целью в отраслевых инструкциях должны приводиться формы для расчета текущих издержек для 
каждого года расчетного периода, учитывающие наиболее существенные отраслевые факторы, 
влияющие на величину этого показателя в динамике. Выявление таких зависимостей по видам (группам, 
типам) однородной продукции должно основываться на анализе, изучении и статистической обработке 
информации о динамике изменения текущих издержек уже освоенных аналогичных видов продукции.

Примерный перечень документов, необходимых для подтверждения факта использования 
изобретения (промышленного образца) в промышленной продукции и определения прибыли (дохода), 
полученной от этого использования

1. Оригинал или заверенная в установленном порядке копия патента.
2. Заверенная в установленном порядке копия описания изобретения с формулой.
3. Акт использования изобретения по форме № Р-2.
4. Заключение патентной службы предприятия (организации) об использовании каждого 

признака изобретения, включенного в независимый пункт формулы или признака, эквивалентного ему, с 
указанием реквизитов конструкторской или технической документации.

5. Цеховая калькуляция затрат на создание и применение (использование) изобретения в 
соответствии со статьями затрат, включаемыми в себестоимость продукции.

6. Справка планово-экономического (финансового) подразделения о заводских накладных 
расходах, включаемых в себестоимость продукции.

7. Справка планово-финансового подразделения о цене продукции, выпускаемой с применением 
изобретения (промышленного образца), а также ее рентабельности.

8. Отчет о патентных исследованиях.
9. Расчет себестоимости и прибыли (дохода), приходящихся на изобретение, выполненный в 

соответствии с методикой исчисления прибыли (дохода) от использования изобретений и 
промышленных образцов.
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