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ФОРМУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

Ринковий механізм встановлення ціни будь-якого товару, в тому числі і 
результатів творчої праці об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), 
формується на основі дотримання балансу інтересів його споживача і 
виробника (розробника, власника) з метою встановлення ринково 
обґрунтованої вартості інтелектуальної технології. Поняття «ринкова 
вартість», на наш погляд, притаманне не тільки матеріальній продукції, воно 
може бути в повні мірі використане і до ОІВ, не дивлячись на їх технологічні 
особливості та в більшості випадків монопольний характер представлення на 
технологічному ринку. Ринкова вартість ОІВ - це найбільш імовірна ціна, по 
якій результат інтелектуальної діяльності може бути відчужений на 
відкритому конкурентному технологічному ринку. 

Існуючі методичні підходи до встановлення цін на ОІВ (порівняльний, 
витратний, прибутковий) дозволяють однозначно встановити трансфертну 
вартість ОІВ, не передбачаючи при цьому діапазону, в якому можуть 
проходити перемовини між власником (продавцем) інтелектуального 
продукту та його потенційним споживачем (покупцем).  

Методичні положення по здійсненню угод на ринку ОІВ мають свої 
відмінності, володіють певними специфічними рисами. Патентовласник, який 
на трансфертному ринку знаходиться в ролі продавця ОІВ, прагне до 
компенсації витрат і отриманню певного рівня прибутку. Покупець ОІВ 
обґрунтовує свою ринкову поведінку на основі доходу від впровадження ОІВ 
у своє виробництво. Частіше всього стартовою точкою в перемовинах з боку 
патентовласника є розрахована ним максимально можлива вартість ОІВ, яка є 
в принципі за певних обставин прийнятною для конкурента це повна оцінка 
прав проникнення потенційним споживачем (ліцензіатом) в охоронювану 
патентом на даний ОІВ ринкову нішу. У ліцензіата можуть бути свої 
представлення про максимально можливу ціну технології, які 
обґрунтовуються максимально можливим доходом від її використання на 
своєму виробництві. На  перемовинах потенційний споживач, у свою чергу, 
пропонує обчислену ним мінімально можливу оцінку, яка може задовольнити 
патентовласника. Останній також веде розрахунок мінімальної ціни своєї 
технології, яка змогла б покрити його витрати на її створення.  

Останні міркування дають підстави зробити висновок про те, що в ході 
перемовин як вихідні положення можуть мати місце дві мінімальні (з точки 
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зору ліцензіара та ліцензіата) та дві максимальні ціни на предмет 
трансфертної угоди. На наш погляд, їх значення можуть бути досить 
близькими, так як будуються на фактичних минулих витратах на розробку та 
фактичних майбутніх доходах від споживання технології. Тому ми 
пропонуємо проводити розрахунок двох оцінок ОІВ:  

мінімальна ціна ОІВ
мінЦ - розраховується розробником (ліцензіаром) 

технологічного продукту як оцінка платежу за розділ з потенційним ліцензіатом 
винятковості, забезпечувана ліцензією. Ця ціна є базовим відправним 
пунктом, на якому будується цінова маркетингова стратегія перемовин; 

максимальна ціна ОІВ
махЦ – розраховується потенційним споживачем 

(ліцензіатом) технологічного продукту, є для нього максимально прийнятною 
як плата за доступ запатентованого об’єкта інтелектуальної власності.   

У міру того як прояснюються фактичні передумови розрахунків кожної 
зі сторін, позиції повинні зближуватися. Баланс інтересів зацікавлених сторін 
при здійсненні товарно-грошових відносин виражається в договірних 
(контрактних) цінах і досягається на основі контрактування. На основі 
договірних цін здійснюються платежі за надану ліцензію. Ці посилки 
дозволяють стверджувати, що трансфертна ціни відчуження ОІВ знаходиться 
в межах певного цінового інтервалу. Наявність такого діапазону в певній мірі 
прийнятних цін на ОІВ зможе озброїти контрагентів важливою інформацією, 
яка дозволяє представнику як продавця так і представнику покупця ОІВ 
завжди знаходитися в прибутковій для свого підприємства зоні і не прийняти 
рішення, яке потягне за собою збитковість проведення трансфертної операції. 
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ НАУКОВИХ 
РОЗРОБОК ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН В УКРАЇНІ 

На даний час впровадження інновацій в агропромисловому комплексі 
відбувається дуже повільно. Ефективному процесу практичного освоєння 
інноваційних розробок перешкоджають слабка адаптація і низька інноваційна 
активність агропромислових підприємств, безсистемність і розпорошеність 
надходжень від впровадження інноваційної продукції, відсутність 
комплексного застосування інновацій, недосконалість економічного 
механізму управління інноваційними процесами. Однією із слабких ланок  
наукових установ є відсутність цілісних баз даних наукових розробок із 
захисту рослин в Україні, які могли б успішно освоюватись аграрними 
підприємствами. Але захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів завжди 
був і є важливим резервом для отримання додаткових урожаїв вирощуваних 
культур.  

На підставі аналізу роботи, виконаної Інститутом захисту рослин 
Національної академії аграрних наук України та іншими установами 
Науково-методичного центру «Захист рослин» упродовж 2006-2018 рр., 
створено інвестиційно-інноваційну базу даних наукових розробок із захисту 
рослин. Вона складається із 317 інноваційних розробок, які згруповані за 
6 напрямами. 

1. Прогнозування фітосанітарного стану агроценозів. Відображено в 
20 інноваціях, які можуть широко використовувати наукові установи та 
управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби України. Тим 
самим розкриваються можливості щодо вирішення цілої низки питань – це 
прогнозування змін в агросфері на основі аналізу багаторічної бази даних 
гідротермічних умов та показників фітосанітарного стану агроценозів, 
упередження надзвичайних ситуацій в агросфері на підставі сучасної системи 
моніторингу із застосуванням GPS-навігації та розробки регламенту 
проведення захисних заходів, прогнозування недоборів урожаїв вирощуваних 
культур та визначення економічної доцільності хімічного захисту рослин. 

2. Наукове забезпечення селекції сільськогосподарських культур на 
стійкість до шкідників та збудників хвороб. Є в наявності величезний 
потенціал, а саме: а) джерела стійкості соняшнику, сої, ріпаку, льону 
олійного, льону-довгунця, люпину, рису, картоплі, вівса до збудників 


