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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Практика сучасного господарювання
показує, що найбільш дефіцитною
«сировиною» для промислових підприємств,
фірм, що виробляють наукомістку
продукцію,
поступово стають комерційно цінні ідеї,
оформлені патентами, свідоцтвами,
ліцензіями на право виробництва і
комерційної реалізації оригінальної або
унікальної продукції, а також у вигляді ноу-
хау і договорів на їх передачу. Тому вартісна
оцінка цієї «стратегічної сировини»
поступово перетворюється на один із
найважливіших напрямів експертизи
інвестиційних проектів і бізнес-планів
підприємств. Установлення справедливої
ціни на реалізовану інтелектуальну
продукцію (у вигляді самих об'єктів
інтелектуальної власності (ІВ) або прав на їх
використання) є найважливішою проблемою
ринку, де розвивається ІВ.

Цілі статті: визначити необхідність
оцінки ІВ для підприємств, сформувати ряд
принципів та підходів до оцінки вартості ІВ,
згрупувати фактори, що впливають на ціну
об’єктів інтелектуальної власності, детально
розглянути методи оцінки інтелектуальної
власності, обґрунтувати необхідність оцінки
об’єктів ІВ для підприємств.

Оцінка ІВ – це процес визначення
вартості обсягу прав на конкретні результати
інтелектуальної діяльності, що забезпечує їх
власнику певну вигоду [4, 15].

Слід зазначити, що об'єктами оцінки ІВ
у першу чергу виступають оборотоздатні
майнові права на результати творчої
діяльності або засоби індивідуалізації. Ці
права можна оцінювати як самостійні об'єкти
або як ідентифіковані нематеріальні активи.
Після ідентифікації об'єктів оцінки постає
питання про визначення цілей, з якими
здійснюється оцінка ІВ. Випереджаючи
подальші міркування, зауважимо, що
вартість об'єкта ІВ визначається різними
методами, при цьому вибір методу залежить

насамперед від мети оцінки. Іншими
словами, приступаючи до питань оцінки,
потрібно задатися питанням: "З якою метою
нам необхідно оцінити нашу інтелектуальну
власність?".

Цілі оцінки інтелектуальної сласності
(ОІВ) обумовлені економічними інтересами
суб'єктів ринкової економіки і випливають із
можливостей використання оцінюваного
об'єкта. Аналізуючи праці вчених, які
досліджували це питання, можна сформувати
цілі, для яких безпосередньо підприємством
здійснюється оцінка інтелектуальної
власності:

при укладанні угод купівлі-продажу
об'єкта ІВ;

при внесенні об'єкта ІВ у статутний
капітал новостворюваного підприємства;

при продажу-купівлі підприємства (біз-
несу), при приватизації, злитті, поглинанні,
реструктуризації, ліквідації або банкрутстві
підприємств;

при визначенні частки об'єкта ІВ у
намічених до реалізації інвестиційних
проектах;

при проведенні заставних операцій і
при страхуванні майна;

при визначенні ціни ліцензії,
предметом якої є об'єкт ІВ;

при визначенні розміру шкоди,
завданої порушенням виключних прав
власника об'єкта ІВ;

при включенні об'єкта ІВ у нематері-
альні активи для постановки на баланс
підприємства;

при визначенні економічного ефекту
від використання об'єкта ІВ на власному
підприємстві;

при оцінці діяльності підприємства в
цілому й виробленні спільної стратегії роз-
витку підприємства [5, 43].

Дані цілі визначені різними сторонами,
які, прагнучи реалізувати свої економічні
інтереси, зацікавлені у проведенні оцінних
робіт (рис. 1).
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Рис. 1. Схема факторів, що впливають на ціну ОІВ

Отже, можна виділити три групи
взаємопов'язаних принципів оцінки ІВ:

1) принципи, що ґрунтуються на
уявленнях власника:

корисності;
заміщення;
очікування або передбачення;
2) принципи, пов'язані з експлуатацією

власності:
внеску;
залишкової продуктивності;
збалансованості (пропорційності);
3) принципи, зумовлені дією ринкового

середовища:
відповідності;
регресії та прогресії;
конкуренції;
залежності від зовнішнього

середовища;
принцип зміни вартості.
На оцінку ІВ впливають фактори

збільшення та зменшення вартості, виходячи
з яких формується ціна об’єкта для
подальшого його використання.

Говорячи про принципи, маємо на
увазі появу лише основних закономірностей
поведінки суб'єктів ринкової економіки. У
реальному житті цілий ряд чинників може
спотворювати їх дію. Наприклад, державне
втручання іноді спотворює реалізацію тих чи
інших принципів оцінки. Із цих причин вони
відображають лише тенденцію економічної
поведінки суб'єктів ринкових відносин, а не
гарантують такої поведінки. Поряд із цим, у
міру розвитку в нашій країні ринкових
відносин, дія об'єктивних принципів оцінки
ІВ буде посилюватися.

Ключовим критерієм вартості будь-
якого об'єкта власності є його корисність.
Корисність якісно і кількісно визначена в
часі та вартості й індивідуальна для кожного
споживача. У ринковій економіці загальну
корисність об'єкта для власника можна
визначити як здатність цього об'єкта
приносити дохід у конкретному місці
протягом певного періоду. Величина
ринкової вартості прямо пропорційна
корисності об'єкта, отже, принцип
корисності полягає в тому, що чим більше
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об'єкт оцінки здатний задовольняти потребу
власника, тим вища його вартість. Слід
урахувати, що за об'єкт не розумно платити
більше, ніж може коштувати створення
нового об'єкта з аналогічною корисністю у
прийнятні терміни.

Наступним методологічним
принципом оцінки є принцип заміщення.
Сутність його полягає в такому: максимальна
вартість об'єкта оцінки визначається наймен-
шою ціною, за якою може бути придбаний
інший об'єкт з еквівалентною корисністю.

Принцип очікування або передбачення
випливає із принципу корисності.
Особливість принципу очікування полягає в
такому: корисність будь-якого об'єкта
визначається тим, у скільки сьогодні
оцінюються прогнозовані майбутні доходи
від його використання. І хоча минуле й
сьогодення бізнесу безумовно важливі, його
економічну оцінку все ж визначає майбутнє.

Принципи, пов'язані з експлуатацією
власності й уявленнями виробників.
Принцип внеску ґрунтується на тому, що
вкладення коштів у придбання оцінюваного
об'єкта доцільне лише в тому випадку, коли
ефект від використання даного об'єкта
покриє витрати на його придбання.

Максимальний дохід від виробництва
продукції із застосуванням оцінюваного
об'єкта ІВ можна одержати при дотриманні
оптимальних величин факторів виробництва.
У зв'язку із цим у разі придбання
підприємством об'єкта ІВ має враховуватися
принцип пропорційності. Наприклад,
виробництво продукції із застосуванням
об'єкта ІВ має відповідати потребам ринку.

Якщо, припустимо, місце
розташування підприємства дає можливість
більш ефективно використовувати
технологію, засновану на об'єкті придбання
об'єкта ІВ, що приводить до мінімізації
витрат і збільшення доходів від виробництва
продукції із застосуванням даного об'єкта ІВ,
то при оцінці такого об'єкта слід ураховувати
так званий принцип залишкової
продуктивності. Залишкова продуктивність
об'єкта ІВ визначається чистим доходом
після того, як сплачені витрати на
експлуатацію капіталу, менеджмент і робочу
силу.

Не секрет, що провідним фактором,
який впливає на ціноутворення в ринковій

економіці, є співвідношення попиту і
пропозиції. У зв'язку із цим слід розглянути
ще одну групу принципів, яка обумовлена
дією ринкового середовища.

Отже, відомо, що корисність визначена
в часі та просторі. Цю визначеність ринок
ураховує перш за все через ціну. Якщо
оцінюваний об'єкт відповідає ринковим
стандартам, характерним у конкретний час
для даної місцевості, то ціна на нього буде
коливатися навколо середньоринкового
значення. Якщо ж об'єкт не відповідає
вимогам ринку, то на ньому це відіб'ється
через більш низьку ціну. Із цієї
закономірності випливає принцип
відповідності.

Принципи регресії та прогресії.
Регресія має місце, коли об'єкт оцінки
«потребує» зайвого поліпшення умов даного
ринкового середовища. Ринкова вартість
такого об'єкта буде нижчою за витрати на
його формування та, імовірно, не буде досить
реальною. Прогрес присутній, коли ринкова
ціна об'єкта швидше за все виявиться вище
реальної вартості, що може статися,
наприклад, під впливом факторів, які
поліпшують інфраструктуру ринку.

Безсумнівно, на ціноутворення впливає
конкуренція. Тобто при оцінці необхідно вра-
ховувати ступінь конкурентної боротьби в
даній галузі й у сьогоденні, і в майбутньому.
Отже, бачимо появу ще одного принципу –
принципу конкуренції. Зміст даного принципу
полягає в такому: якщо очікується
загострення конкурентної боротьби, то,
прогнозуючи майбутні доходи від
використання об'єкта оцінки, фактор
конкуренції можна врахувати за допомогою
прямого зменшення потоку доходів або
збільшення ступеня ризику.

Дуже важливо при оцінці об'єктів ІВ
ураховувати принцип залежності від
зовнішнього середовища. Адже, ураховуючи
особливий економіко-правовий характер
аналізованої категорії, не можемо
заперечувати її залежність від політичної чи
економічної ситуації у країні.

Принцип залежності від зовнішнього
середовища сприяє появі принципу зміни
вартості. Річ у тому, що зміна економічної,
політичної, соціальної складових тягне за
собою зміну кон'юнктури ринку й рівня цін, а
це означає, що оцінка вартості об'єкта ІВ має



здійснюватися на певну дату – у цьому й
полягає суть принципу зміни вартості.

Розглянуті вище принципи лежать в
основі підходів до оцінки вартості об'єктів ІВ.

Для оцінки вартості об'єктів ІВ засто-
совуються такі підходи, прийняті
міжнародною практикою [6, 30]:

витратний;
ринковий (порівняльний);
прибутковий.
Кожен із цих підходів, як правило,

приводить до отримання різних величин
вартості оцінюваного об'єкта й дозволяє
підкреслити певні характеристики
оцінюваного об'єкта. Для того, щоб зважити
достоїнства і недоліки кожного підходу, вва-
жаємо за необхідне навести їх короткі
характеристики.

Прибутковий підхід ґрунтується на
розрахунку майбутніх надходжень від
експлуатації об'єкта оцінки та визначенні їх
поточної вартості. Він має таку сутність:
типовий інвестор або покупець набуває
об'єкт ІВ в очікуванні отримання майбутніх
доходів або вигід від його використання.
Базується даний підхід на принципі
очікування. Для розрахунку вартості об'єкта
використовується показник чистого
дисконтованого доходу. Застосування
дохідного підходу дозволяє оцінити
перспективність використання об'єкта. Однак
така оцінка можлива лише в тому випадку,
коли є шанс спрогнозувати з досить високою
точністю грошові потоки від реалізації
продукції, виготовленої із застосуванням
об'єкта ІВ, на кілька років уперед. Важливо
також правильно визначити ставку дисконту
з урахуванням тенденцій зміни цих потоків.
Незважаючи на складність використання
дохідного підходу, саме він, на думку
багатьох фахівців, найбільш реально
відображає вартість об'єкта ІВ.

Витратний підхід ґрунтується на
аналізі можливостей інвестора у придбанні
об'єктів ІВ і відштовхується від того, що
покупець, проявляючи належну
розсудливість, не заплатить за об'єкт суму
більшу, ніж та, у яку обійдеться створення
аналогічного за призначенням і якості об'єкта
в певний період без істотних затримок. Якщо
є можливість точно оцінити величину витрат
на створення аналогічного об'єкта та його

зносу за умови відносної рівноваги попиту і
пропозиції на ринку, витратний підхід може
привести до цілком об'єктивних результатів.
Однак він має суттєвий недолік, що полягає у
відсутності зв'язку з очікуваними в
майбутньому результатами роботи.

Ринковий підхід ґрунтується на
порівнянні оцінюваного об'єкта з аналогами,
ринкова ціна яких відома. Даний підхід
відштовхується від припущення, що мудрий
покупець за виставлений на продаж об'єкт
заплатить суму не більшу, ніж та, за яку
можна придбати аналогічний за якістю та
придатністю об'єкт ІВ. Тим самим ринковий
підхід базується на принципі заміщення.
Даний підхід привабливий у силу того, що
він спирається на ринкові дані, що
відображають баланс попиту і пропозиції.
Однак ринковий підхід ефективний лише в
разі існування активного ринку порівнянних
об'єктів власності. Точність оцінки залежить
від якості зібраних даних, бо, застосовуючи
цей підхід, оцінювач повідомлений зібрати
достовірну інформацію про недавні продажі
порівнянних об'єктів (характеристики
об'єктів ІВ, час продажу, місце
розташування, умови продажу і
фінансування). Якщо угод було мало й
моменти їх укладання розділяє з моментом
оцінки досить тривалий період, якщо ринок
знаходиться в аномальному стані (надто
швидкі зміни на ринку призводять до
спотворення показників), то ефективність
ринкового підходу істотно знижується.

Варто відзначити, що для отримання
максимально об'єктивної вартості об'єктів ІВ
необхідне застосування комплексного
підходу, що передбачає одноразове
використання декількох підходів для оцінки
ІВ. Однак у реальних умовах нерідко
виникає ситуація, при якій величина витрат
на пошук необхідних для застосування
якогось підходу вихідних даних перевищує
розумні межі або одержання вихідних даних
неможливе взагалі. У цьому випадку може
виявитися виправданим відмова від
використання будь-яких підходів, зрозуміло
за наявності переконливої мотивації для
такої відмови.

У рамках кожного підходу існує певна
кількість різних оцінних методів (рис. 2).



Розглянемо більш детально методи
оцінки ІВ, що ґрунтуються на витратному,
ринковому та прибутковому підходах.

Витратний підхід. При використанні
витратного підходу до оцінки об'єктів ІВ
можуть застосовуватися:

а) метод вартості створення;
б) метод виграшу собівартості.

Рис. 2. Методи оцінки інтелектуальної власності

Метод вартості створення реалізується
за допомогою виконання таких етапів: 1)
визначення повної вартості заміщення або
повної відновлюваної вартості об'єкта ІВ;
2) Виявлення всіх фактичних витрат,
пов'язаних зі створенням, придбанням і
введенням у дію ОІВ.

При придбанні та використанні об'єкта
ІВ ураховуються такі види витрат:

на придбання майнових прав;
на освоєння виробництва товарів із

використанням об'єкта ІВ;
на маркетинг.
При створенні об'єкта ІВ беруться до

уваги такі витрати:
на пошукові роботи й розробку теми;
на створення експериментальних

зразків;
на послуги сторонніх організацій

(наприклад на видачу охоронних
документів);

на сплату патентних зборів (підтриман-
ня чинності патенту);

на створення конструкторсько-техніч-
ної, технологічної та проектної документації;

на складання та затвердження звіту.
Дохідний підхід. В основу дохідного

підходу покладено принцип очікування, який
свідчить, що вартість ОПІВ визначається
величиною майбутньої вигоди його

власника. Формалізується цей підхід шляхом
перерахування майбутніх грошових потоків,
що генеруються за допомогою ОІВ, у дійсну
вартість.

Однією з основних особливостей ОІВ,
що приносить прибуток, є те, що він дуже
рідко належить одному власнику на правах
повної власності. Саме тому під час оцінки
об’єктів ІВ зазвичай розглядаються
конкретні набори прав власності, що
визначають предмет оцінки.

Оскільки в основі дохідного підходу
лежить принцип очікування майбутньої
вигоди, то істотним моментом є чітке
визначення та класифікація цих вигід для
однакового їх тлумачення. Вважається, що
вигода від володіння ОПІВ передбачає право
одержувати всі регулярні доходи під час
володіння, а також дохід від продажу ОПІВ
після закінчення володіння, якщо це
передбачено ліцензійною угодою.

Щодо оцінки вартості об'єктів права
інтелектуальної власності зміст дохідного
підходу полягає в тому, що вартість будь-
якого об'єкта інтелектуальної власності
можна ототожнити з капіталом певної
величини, здатної генерувати додатковий
прибуток або, кажучи точніше, надлишкову
додаткову вартість на умовах ефективного
використання цього активу. Отже, для
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розв'язання зворотного завдання необхідно
визначити додатковий прибуток за будь-який
період, який можна отримати за рахунок
еманації нових ідей, принципів,
удосконалень в організаційну, технологічну
або підприємницьку діяльність підприємства.
При цьому додатковий прибуток
ототожнюється із прибутком на якийсь
капітал, що дорівнює вартості конкретного
об'єкта права інтелектуальної власності.

Ринковий підхід. Повноцінне
використання ринкового підходу може бути
лише за наявності в покупця можливості
вибору ОПІВ з-поміж інших подібних і з
такими ж функціями. При цьому з кількох
ОПІВ приблизно однакового значення й
корисності в покупця має бути змога вибрати
той, який влаштовує його за переліком таких
властивостей: функціональне призначення,
прийнятна вартість, тривалість терміну
використання, ступінь захищеності, його
унікальність та інші характеристики.

Під час передачі прав на об'єкти права
промислової власності на ринкових умовах
виникають додаткові труднощі. Чим унікаль-
нішим є виробництво або продукція, у яких
реалізовано право на об'єкт права
промислової власності, тим складніше
знайти покупця і, відповідно, тим менше
вірогідність повноправних ринкових
відносин. І навпаки, чим значніше
виробництво й чим більше таких виробництв
у світі, тим легше знайти покупців патентів
та інших прав, і тим легше використовувати
ринковий підхід. Прикладом цього може
бути виробництво комп'ютерів,
калькуляторів, телевізорів тощо.

Перевагою ринкового підходу є те, що
він дозволяє визначити так звану справед-
ливу ціну, що щонайкраще відповідає
ситуації на ринку. Необхідною умовою для
застосування ринкового підходу є
ефективний ринок і доступ до
представницької бази даних продажів
аналогічних ОПІВ.

Висновки. Отже, вартість створення
об'єкта ІВ рідко збігається з його ринковою
вартістю. Однак у деяких ситуаціях метод
вартості створення є однаково можливим.
Особливо це стосується тих об'єктів, для

яких немає сформованого ринку, але вони
мають ознаки ринкової вартості. Прикладом
може служити винахід чи дослідницький
проект. Установлення справедливої ціни на
реалізацію інтелектуальної продукції (у
вигляді самих об'єктів ІВ або прав на їх
використання) є найважливішою проблемою
ринку, тому сьогодні необхідно аналізувати
й удосконалювати методику оцінки
інтелектуальної власності для ефективного
використання об’єктів ІВ.
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