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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РЕ ЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИНАХОДІВ, І ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВАРТОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЇХ В ВИРОБНИЦТВО

Творча діяльність будь-якого автора обов’язково призводить до створення
якихось кінцевих творів. Це є одним з невід’ємних прав людини (і не тільки людини. Бо
бобри мають право на свою греблю, що побудована ними в усті ріки, лиса має право на
своє лігво, викопане їй особисто, птахи мають право на створені ними з гілочок гнізда и
т.д.) Дуже важливим моментом виступає управління інтелектуально ю власністю, що
являє собою діяльність, що спрямована на одержання кінцевого результату - прибутку
або іншої користі внаслідок створення і використання об’ єктів її права в усіх галузях
економіки.

Конституція України гарантує, що «кожен має право володі ти,

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами

інтелектуальної, творчої діяльності» [1, ст. 41]. Згідно діючому

законодавству такі досягнення багатогранної інтелектуальної й творчої

діяльності названі "об’єктами права інтелектуальної влас ності" (далі -

ОПІВ).

Практична робота автора на посаді начальника відділу по питанням

інтелектуальної власності вищого навчального закладу Міністерства освіти

і науки України дозволила йому не тільки за книжками вивчати досвід

видатних винахідників та вчених, які зробили великі відкриття; не тільки

займатися організацією власного творчого процесу; але й особисто

зштовхнутися із творчим процесом інших творців, винахідників, - якимсь

образом беручи участь у долі їхніх досягнень (у вигляді створених ними
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об'єктів права інтелектуальної власності), захищаючи їхні інтереси від

плагіату й несанкціонованого "піратства", вносячись ради іншим авторам,

здійснюючи правове забезпечення, керування їхньою діяльністю в сфері

створення ОПІВ, і ін. [2]. Це представило авторо ві великий досвід у роботі

з дійсними Творцями - носіями талановитих ідей, виявило собою особ ливо

важливу віху в його особистій творчій біографії. Варто помітити, що автор

дійсної статті сам по собі є автором 32 запатентованих винаходів, 2

монографій, 5 наукових й 3 учбово-методичних видань, а також 16

художніх книг, - і ще безлічі більше дрібних інших ОПІВ, тому проблеми,

поставлені в статті, знає на власному досвіді.

Інтелектуальна власність - гарантоване Конституцією право

громадянина України. "Громадяна м гарантується воля літературної,

художньої, наукової й технічної творчості, захист інтелектуальної

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що

виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний

громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його

згоди, за винятками, встановленими законом" [1, ст. 54].

Ефективне керування інтелектуальною власністю передбачає

щонайменше   узгодження інтересів її творців, споживачів і суспільства

(мал. 1). Однак конкретні ОПІВ у більшості випадків тільки частково

задовольняють інтересам згаданих суб'єктів правовідносин. Звичайно,

інтереси цих суб'єктів, як правило, не завжди збігаються й можуть і стотно

відрізнятися. ОПІВ, які відповідають сферам 1...4 ( рис. 1), зрештою ,

можуть бути реалізовані на ринку. В ОПІВ сфери 2 зацікавлені сам творець

і держава, що представляє інтереси суспільства, але не зацікавлені

споживачі (виробники). У сфері 3 ходя ться ОПІВ, які відповідають

інтересам держави й виробника інноваційних товарів або послу г, але вони

не цікавлять по тим або іншим причини творця. У сфері 4 ОПІВ цікавлять
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як творця, так і споживача. Творець формує пропозицію, а виробник

(споживач) - попит на ОПІВ. Але держава безпосередньо не зацікавлена в

таких ОПІВ.
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відповідають
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32

4

1

Рис. 1 - Баланс інтересів суб'єктів правовідносин у сфері

інтелектуальної власності

Найбільша ймовірність бути уведеними у використання існує для

ОПІВ у сфері 1, де збігаються інтереси всіх трьох суб'єктів: розробника

(творця), виробника (споживача) і держави. ОПІВ, які відповідають

інтересам лише одного суб'єкта, є практично неприйнятними, оскільки їм

активно протидіють два інших суб'єкти.

Отже, першочерговим завданням керування є ство рення таких ОПІВ,

які найбільше  відповідали б інтересам всіх суб'єктів, які зацікавлені в

створенні, впровадженні у виробництво й одержанні прибутку або іншої

користі від конкретного ОПІВ.
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Особливо складну проблему при цьому являє собою оцінка

інтелектуальної власності при впровадженні результатів наукових

досліджень, у т.ч. (впровадження результатів дисертаційних робіт) у

виробництво.

Інтелектуальна власність може вноситися в статутні капітали

юридичних осіб, однак ця можливість не знаходить широкого зас тосування

в реальному секторі економіки нашої країни. Відсутність бази даних по

поточній вартості майбутніх доходів, маркетингових даних по ризиках і

ставкам капіталізації, визначень основних витратних факторів, тарифів

ліцензійних платежів й інші системо утворюючі елементи інтелектуальної

власності не дозволяють робити оцінку патентів, ноу -хау, винаходів,

товарні знаки.

Для оцінки ОПІВ розрахунки повинні бути достатньо простими й

нескладними, щоб їх суть була прозора не тільки регулюючим й

фіскальним органам, а й самому розробнику інтелектуальної власності.

Запропоновано наступну схему розрахунків.

1. Власні витрати розробника в усереднених умовах (що відповідають

умовам розробки зразку-аналогу), можуть бути розраховані за формулою

[3]:

Свласн.сер.= Тр*Чсер.річн.*V сер.річн., (1)

де: Тр - гранична тривалість розробки, Чсер.річн. – необхідна середньорічна

чисельність основного виробничого персоналу, Vсер.річн. - середньорічне

вироблення на одного працівника за аналогічними роботами,

Vc = Cан
власн. / Чан * Тан, (2)

де: С ан
власн. - собівартість власних аналогічних робіт розробника, Чан –

чисельність персоналу розробника, зайнятого виконанням аналогічних

робіт, Тан - тривалість аналогічних робіт.
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2. Виконують розподіл власних витрат розробника в усереднених

умовах за основними статтями калькуляції (матеріали й покупні

комплектуючі вироби, заробітна платня) за формулою:

Cі
окр = Ні/100 * С власн.сер., (3)

де: Ні - норматив витрат за i–ою статтею калькуляції, який може бути

визначений за таблицею 1 [4].

Таблиця 1 - Розподіл вартості науково-дослідницьких та експериментально -

конструкторських робіт за статтями калькуляції, %

Статті калькуляції Норматив Питома вага

вартості

Матеріали та покупні комплектуючі вироби НM 9,8

Спеціальне обладнання для наукової

(експериментальної) мети

Нco 1,5

Основна заробітна платня Н3п 25,6

Накладні витрати Нн 19,7

Інші виробничі витрати (відрядження) Нвир 0,8

Інші витрати Нінш 0,1

Всього власні витрати Нвласн 57,5

Контрагентські витрати Нкa 42,5

Разом 100

Враховують зміну величини вартості матер іалів комплектуючих

виробів Сб
м, а також зміну обсягу заробітної платні Сб

т при розробці

зразку, що відрізняється за елементною базою від аналога:

См = Сб
м *Іматер

Ст = Сб
т * Ізп

де: См и Ст - матеріальні і трудові витрати, Іматер і Ізп - індекси зміни

матеріальних и трудових витрат, що визначаються на підставі

статистичних даних по структурі витрат на розробку зразків с

застосуванням різної елементної бази (таблиця 2, узята за даними [4]).
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Додаткові витрати розробника промислового зразку, що розглядається,

розраховують за формулою:

Сдодатк =Снакл +С вир +Сінш (4)

де: Сдодатк - сума додаткових витрат, Снакл - накладні витрати, С вир - інші

виробничі витрати, Сінш - інші витрати.

В середньому по галузям економіки можуть бути використані такі

нормативи додаткових витрат: накладні витрати - 240% фонду заробітної

платні, інші виробничі витрати - 1,5% фонду заробітної платні, інші

витрати - 0,75% фонду заробітної платні.

Власні витрати розробника розраховують за формулою:

Свласн = См +Ст + Сдодатк (5)

де: Сдодатк - додаткові витрати.

Контрагентські витрати (Ска) розробника визначають за формулою:

Ска = Свласн * Нка / Н coб (6)

де: Свласн - власні витрати розробника, Нкa – питома вага контрагентських

робіт табл. 1, Нвласн - питома вага власних робіт табл. 1.

Вартість заміщення ОПІВ за формулою:

Свідн= Свласн + Ска (6)

Таблиця 2 - Перехідні коефіцієнти витрат при розробці зразків на

елементній базі різних поколінь: матеріали, покупні вироби і спеціальне

обладнання для наукової (експериментальної) мети / зар обітна платня

Покоління

зразку, що

аналізується

Покоління аналогу

1 2 3 4 5
1 1,0/1,0 6,8/0,97 7,17/0,92 6,52/0,87 7,88/0,83
2 0,14/1,03 1,0/1,0 1,05/0,95 1,1/0,9 1,15/0,85
3 0,13/1,08 0,95/1,05 1,0/1,0 1,05/0,95 1,09/0,9
4 0,13/1,13 0,9/1,134 0,94/1,05 1,0/1,0 1,04/0,94
5 0,12/1,2 0,86/1,16 0,91/1,11 0,95/1,05 1,0/1,0
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Визначення відновлюваної вартості ОПІВ виконують за такими ж

залежностями. Для проведення її оцінки достатньою умовою є середня

тривалість розробки винаходу, її собівартість, що зведена до економічних

умов розрахункового року, кількість спец іалістів основного виробничого

персоналу розробника.

1. Власні витрати розробника визначають з а (1).

2. Виконують розподіл власних витрат розробника за основними

статтями калькуляції за формулою (3).

3. Додаткові витрати розраховують за формулою (4).

4. Власні витрати розробника визначають за формулою (5).

5. Контрагентські витрати розробника визн ачають за формулою (6).

6. Величину зносу ОПІВ Зj розраховують залежно від корисного

терміну служби Р, років, що складає величину Свідн за формулою (6),

віднесену до терміну служби ОПІВ Р:

Зj=((Cвласн+Cка)/Р. (7)

7.Відновлювальну вартість ОПІВ розраховують за формулою:

Свідн =(Свласн+Ска ) - Зj (8)

Вищевказані залежності були застосовані автором при підрахунку

вартості створених ним ОПIВ, наприклад, [5, 6], а також вирахуванні

економічного ефекту [7], у т.ч. ефекту його дисертаційної роботи, яка

представлена для ознайомлення у мережі Інтернет за веб-адресою [8].
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