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ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ

У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ ПРО ПЕРЕДАЧУ ТЕХНОЛОГІЙ

Розглянуто та узагальнено існуючі підходи, що застосовуються  до визначення ставок роялті при укладанні дого-
ворів про трансфер технологій  на основі досвіду організацій НАН України, наукових установ  та університетів ряду 
європейських країн та США. Проведено аналіз застосування існуючих ставок та наведено рекомендації щодо поряд-
ку визначення ставок роялті при укладанні договорів про трансфер технологій між науковими установами України та 
зарубіжними партнерами.

К л ю ч о в і  с л о в а: ставки роялті, ліцензійний договір, договір про трансфер технологій,  ліцензіат, ліцензіар.

Визначення ставок роялті за використання 
винаходів та інших об’єктів права інтелекту-
альної власності є одним з найбільш складних 
питань укладання договорів про трансфер тех-
нологій. Практика укладання договорів про 
трансфер технологій наукових установ НАН 
України з фірмами США, Франції, Канади, 
Китаю, Кореї та інших країн свідчить про різні 
підходи та складнощі визначення початкових 
ставок для проведення переговорів.

Центром інтелектуальної власності та пере-
дачі технологій НАН України узагальнено під-
ходи щодо визначення ставок роялті, які за-
стосовуються науковими установами та уні-
верситетами США та ряду європейських кра-
їн, а також установами НАН України. Мета 
даної статті — розглянути існуючі підходи ви-
значення ставок роялті, надати аналітичні уза-
гальнення ставок та виробити рекомендації 
щодо порядку визначення ставок роялті при 
укладанні договорів науковими установами з 
фірмами іноземних країн та України.

Роялті за законодавством України визнача-
ється як «будь-який платіж, отриманий як ви-

нагорода за користування або за надання пра-
ва на користування будь-яким авторським та 
суміжним правом на літературні твори, тво-
ри мистецтва або науки, включаючи ком п’ю-
терні програми, інші записи на носіях інформа-
ції, відео- або аудіокасети, кінематографічні 
фільми або плівки для радіо- чи телевізійного 
мовлення, передачі (програми) організацій мов-
лення будь-яким патентом, зареєстрованим 
знаком на товари і послуги чи торгівельною 
мар кою, дизайном, секретним кресленням, мо-
деллю, формулою, процесом, правом на інфор-
мацію щодо промислового, комерційного або на-
укового досвіду (ноу-хау)». [1]

В міжнародній практиці застосовують такі 
підходи до визначення ставок роялті [2— 7]:

1) застосування стандартних ставок роялті, 
узагальнених для певних сфер промисловості;

2) визначення ставок роялті як частини при-
бутку ліцензіата (правило 25 %);

3) визначення ставок роялті на підставі по-
казників економічної діяльності підприємства;

4) визначення ставок роялті на підставі ана-
лізу конкретних угод (порівняльний метод);

5) застосування даних судової практики ви-
значення ставок роялті.
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Узагальнення ставок роялті у більш ніж 600 
міжнародних та внутрішніх договорів про пе-
редачу технологій, укладених у 1990—2000 рр. 
компаніями США (переважно для винаходів 
різ них напрямків техніки) [8], свідчить про та-
кі межі ставок роялті:

 33 % ставок роялті менші або дорівнюють 3 %;
 36 % ставок роялті менші або дорівнюють 4 %;
 56 % ставок роялті менші або дорівнюють 5 %;
 61 % ставок роялті менші або дорівнюють 6 %;
 66 % ставок роялті менші або дорівнюють 7 %;
 72 % ставок роялті менші або дорівнюють 8 %;
 74 % ставок роялті менші або дорівнюють 9 %;
 90 % ставок роялті менші або дорівнюють 10 %.
Аналіз здійснювався на підставі інформації 

про договори, що укладалися у таких галузях: 
автомобілебудування, хімічна промисловість, 
електроніка, електротехніка, зв’язок, будівни-
цтво, сільське господарство, виробництво ком-
п’ютерів та програмне забезпечення, медична 
промисловість тощо. Також наводиться (див. 
рисунок) графічна інтерпретація аналізу час-
тоти застосування ставок роялті у міжнарод-
них угодах про трансфер технологій.

Наведена статистика дозволяє зробити ви-
сновок про переважне застосування ставок ро-
ялті до 10 % (90 відсотків ставок роялті). Про-
те, як показано нижче, у конкретних випадках 
(особливо якщо це не стосується серійного ви-
пуску продукції) ставки роялті можуть бути 
більшими.

1. ВИДИ СТАВОК РОЯЛТІ

У сучасній практиці укладання договорів 
про трансфер технологій застосовуються такі 
види роялті, як паушальний платіж, періо-
дичні роялті, мінімальні роялті, роялті зі змін-
ною ставкою [9].

1.1. Паушальний платіж

Паушальний платіж є фіксованою сумою та 
може сплачуватися як одноразово, так і част-
ками, але звичайно на початковій стадії дії лі-
цензійного договору. 

Зазвичай у договорах про передачу техноло-
гій платежі можуть визначатися лише у вигля-
ді паушального платежу, або лише у вигляді 
періодичного роялті (роялті зі змінною став-
кою, мінімального роялті) або разом у вигляді 
паушального платежу та періодичного роялті 
(інших видів роялті).

Дослідження S. Degnan та C. Horton [10] 
свідчать, що біля 60 % ліцензійних договорів 
передбачають виплату паушальних платежів. 
Сплату лише паушального платежу застосо-
вують у випадках, коли ліцензіатом є фірма, 
невідома на ринку, і є сумніви, чи вдасться їй 
налагодити успішний випуск та комерційну 
реалізацію ліцензійної продукції, а також у ви-
падках, коли вкрай складно проконтролювати 
обсяг випуску ліцензійної продукції (напри-
клад, є ризик неотримання ліцензіаром даних 
щодо випуску продукції).

Частота використання ставок роялті в угодах про трансфер технологій [8]
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Сплата разом паушального платежу та періо-
дичного (інших видів роялті) є найбільш відо-
мим підходом. При цьому розмір паушального 
платежу за даними Jay P. Friedenson [11] стано-
вить 5 тис.—1 млн. дол. США з найбільш розпо-
всюдженою величиною 100 тис. — 300 тис. дол. 
та сплачується звичайно до або після (частками 
— до та після) передачі документації, зразків при-
ладів, налагодження обладнання тощо.

Для розрахунку обґрунтованого розміру ви-
плат роялті у вигляді лише паушального пла-
тежу може використовуватися така формула:

 P = V × R, (1)

де P — розмір паушального платежу, V — вар-
тість (об’єм, кількість тощо) продукції, що по-
тенційно може бути вироблена ліцензіатом, R — 
стандартна ставка роялті. Таким чином, грошо-
вий потік роялті перераховується у суму фік-
сованого платежу. У вказаному випадку від-
сутнє врахування зміни вартості грошей у часі, 
що розраховується з застосуванням спеціаль-
них методів оцінки (дохідного, звільнення від 
роялті тощо [12]), та отримується завищений 
розмір паушального платежу. Проте ця досить 
проста оцінка може визначити певні початкові 
цифри для подальших переговорів.

У випадку комбінування сплати паушально-
го платежу та періодичних роялті сума пауша-
ль ного платежу зменшується з урахуванням 
по току роялті, що передбачається отримати.

Звичайно, якщо за ліцензійним договором 
передбачається виготовлення прототипу, при-
дбання обладнання, вказані витрати врахову-
ються окремо.

1.2. Періодичні роялті

Найбільш розповсюджений вид платежу, що 
визначається як відсоток від:

 ціни продажу продукції або чистої ціни про-
дукції, що визначається як ціна продажу про-
дукції без вартості податків, перевезення, стра-
хування та інсталяції;

 прибутку до оподаткування або чистого при-
бутку;

 числа виробів, вироблених за ліцензією;
 загального обсягу продукції, що вироблена 
ліцензіатом (кілограми вироблених матеріа-
лів, літри красителів, кілометри оптоволок-
на тощо);

 вартості виробів, виготовлених за ліцензією.
У випадку ліцензування процесу для бази 

ро ялті найчастіше застосовується обсяг вироб-
ництва, що наводиться через вагу, об’єм, ква-
дратні метри, погонні метри тощо [13].

1.3. Мінімальні роялті

Нижня межа ставки роялті, що відповідає мі-
німальній розрахунковій ціні ліцензії, на яку 
може погодитися ліцензіар, щоб покрити ви-
трати, пов’язані з розробкою об’єктів інтелек-
туальної власності (далі ОІВ) та продажем лі-
цензії, в тому числі витрати на проведення мар-
кетингових досліджень, виплату винагороди 
ав торам ОІВ, ноу-хау, право використання яких 
надається ліцензіату.

Мінімальні роялті застосовуються звичай-
но як застереження при неосвоєнні предмету 
ліцензії ліцензіатом у строк та невипуску про-
дукції з застосуванням ОІВ. При цьому як аль-
тернатива розірванню договору на певний строк 
може встановлюватися можливість сплати лі-
цензіатом мінімальних роялті.

1.4. Роялті зі змінною ставкою

Роялті зі змінною ставкою використовуєть-
ся для різних обсягів виробництва продукції з 
застосування ОІВ [12]. При збільшенні обся-
гів виробництва, як правило, ставка роялті зме-
ншується. Також ставка роялті може зменшу-
ватися при збільшенні обсягів продажів. 

2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ

НА ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ РОЯЛТІ

Найбільш  високі  ставки  роялті  застосову-
ються,  якщо предмет  ліцензії надійно захи- 
щений пакетом охоронних документів у різ- 
них  країнах світу. Продаж  незапатентованої 
розробки, як правило, знижує ставку роялті, 
адже зберегти в таємниці незахищену інфор-
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мацію, враховуючи реінжиніринг, досить важ-
ко. У зв’язку з цим ліцензія на «ноу-хау» у сві-
товій практиці найчастіше лише доповнює лі-
цензію на використання винаходу, іншого ОІВ, 
для якого отримано охоронний документ.

На визначення ставки роялті впливають вид 
та строк дії ліцензійного договору. Більш ви-
сокі ставки роялті (більше на 1—2 %) застосо-
вують для виключної ліцензій у порівнянні з 
невиключною ліцензією. При цьому відсоток 
відрахувань тим менше, чим більше строк дії 
ліцензійного договору.

Також існують об’єктивні межі змін роялті, в 
яких угода є взаємовигідною. Конкретні розміри 
роялті коригують, аналізуючи такі фактори [14]:

 територія дії угоди;
 обсяг правової охорони (відсутність патен-
ту знижує величину роялті);

 умови угоди про взаємний обмін (платний 
чи безоплатний) удосконаленнями;

 ступінь залежності ліцензіата від ліцензіара;
 наявність конкуруючих пропозицій;
 обсяг технічної документації, що передається 
(при передачі лише технічної документації 
розмір роялті може зменшуватися на 30 %);

 розмір необхідних капіталовкладень;
 можливі витрати ліцензіата на власні аль-
тернативні НДДКР;

 технологічні можливості ліцензіата отрима-
ти прибуток від використання ОІВ;

 репутаційні можливості ліцензіата отрима-
ти прибуток від використання ОІВ;

 обсяг випуску ліцензійної продукції у ліцен-
зіата;

 частка доходу, що створюється у ліцензіата 
завдяки використанню ОІВ тощо.

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ

ЯК ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ЛІЦЕНЗІАТУ

3.1. Правило 25 %

При визначенні ставок роялті у випадку, 
ко ли є можливість оцінити прибуток ліцензі-
ата, широко використовується (в тому числі 
й у су довій практиці іноземних країн) «пра-
вило 25 %» [15, 16]. 

Розподіл прибутку між ліцензіаром та ліцен-
зіатом вважається справедливим, коли випла-
та прибутку ліцензіару становить 25 %, а лі-
цен зіату залишається 75 % прибутку, тобто вва-
жається, що використання ОІВ генерує 25 % 
прибутку ліцензіата. 

Розвиток «правила 25 %» досліджувався у 
роботі R. Goldscheider та J. Jarosz [15]. Застосу-
вання вказаного підходу пов’язується з прак-
тикою укладання міжнародних ліцензійних угод 
та угод між компаніями США, коли при ставці 
роялті 5 % та прибутку від обсягу продаж 20 % 
частка прибутку, що відповідає зазначеній 
5%-й ставці, обчислювалася у 25 %. Проте вка-
заний підхід існував і раніше. 

Так, у 1938 р. в справі визначення справед-
ливої ставки роялті, що розглядалася Шостим 
окружним апеляційним судом США, зазнача-
лося, що, звичайно, право на роялті має стано-
вити право на певну частку прибутку, отрима-
ного виробником. Така частка дорівнює від 10 
до 30 % чистого прибутку, що визначається у 
кожному конкретному випадку. 

Вказаний розподіл прибутку пояснюється 
витратами, що зазвичай здійснюються ліцен-
зіатом, а саме на:

 доведення технології до рівня застосування 
на виробництві;

 купівлю, установку та перевірку обладнання;
 виготовлення дослідних партій продукції або 
виготовлення дослідного зразка;

 виробництво та підтримання запасу готових 
виробів;

 створення спеціалізованих виробів під кон-
кретні вимоги клієнтів;

 маркетинг продукції;
 продаж продукту;
 постачання та розподіл продукту (склади);
 обробка повернень та компенсацію;
 підготовку та надання звітності, виплату ро-
ялті тощо. 
Наведений підхід відображає погляд на те, 

що розробка технології є одним з чотирьох 
кроків до виведення продукції на ринок (інші 
кроки — пристосування технології до серій-
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ного виробництва, вироблення продукції, її 
продаж).

Таким чином, якщо прибуток, наприклад, 
скла дає від 10 до 40 % вартості продукції, то, 
застосовуючи правило 25 %, отримаємо такі 
розрахунки розміру роялті (табл. 1).

Існує також «правило 33 %» [16] для випад-
ку, коли технологія вже готова для стадії ви-
робництва. Тоді вважається, що з трьох кроків 
(розробка технології, виробництво, продаж) 
розробці технології відповідає одна третина 
прибутку, отримувана від продажу продукції. 
Тобто об’єкти права інтелектуальної власнос-
ті, в яких втілено технологію, генерують одну 
третину прибутку. Отже, якщо прибуток ста-
новить 20 % від вартості реалізації продукції, а 
частка ліцензіара становить 33 %, то вказане 
дорівнює ставці роялті 6,6 %. 

Емпіричні дослідження ставок роялті та при-
бутку компаній, здійснені в [15], наведені в 
табл. 2. Для аналізу ставок роялті використо-
вувалися дані за 1533 ліцензійними угодами, 
укладеними у 1980—2000 рр. за даними бази 
даних Royalty—Source.com.

Крім того за даними бази даних Bloomberg 
було узагальнено інформацію про розмір при-
бутку компаній США та вибрано 347 компа-
ній, що укладали вказані угоди. Порівняння 
середніх ставок роялті, середнього при бутку 
та розміру роялті як відсотку від прибутку на-
ведено у табл. 3.

Таким чином, дані емпіричних досліджень 
свідчать, що середній ставці роялті за всіма га-
лузями промисловості в 4,3 % відповідає при 
середньому прибутку 15,9 % — частка роялті у 
прибутку компаній — 26,7 %.

Проте є певні галузі, де вказана частка ста-
новить 79,7 % прибутку (автомобільна промис-
ловість), 52,9 % (енергетика та навколишнє 
середовище), 51,3 % (електроніка) тощо.

3.2. Визначення долі ліцензіара

в прибутку, що генерується технологією

Іншій підхід передбачає визначення долі лі-
цензіара в прибутку, що генерується техноло-

гією, як добуток трьох коефіцієнтів [17]:

 Д = K1 × K2 × K3, (1)

де K1 — коефіцієнт досягнутого результату; K2 — 
коефіцієнт складності розв’ язаної технічної за-
дачі; K3 — коефіцієнт новизни. Значення кое-
фіцієнтів наведено у Додатку 8. 

Слід зауважити, що авторами, які наводять 
вказаний підхід, не зазначено співвідношення 
ставок роялті, отримуваними за таким підходом, 
з емпіричними даними стосовно ставок роялті.

4. СТАНДАРТНІ СТАВКИ РОЯЛТІ

Іншим підходом до визначення ставок роял-
ті є використання середніх табличних даних 
ставок роялті для різних сфер промисловості 
[3,12,18]. Існує значна кількість оглядів ставок 
роялті у ліцензійних угодах щодо передачі тех-
нологій [19]. Проте вони містять дані, що сто-
суються деякої обмеженої галузі або сегменту 
ринку та звичайно використовують ін фор ма-
цію про ліцензійні угоди, укладені в певний 
пе ріод часу. 

Насправді, в структурі ліцензійної угоди міс-
титься значна кількість змінних параметрів, що 
впливають на ставку роялті. 

Сторони можуть домовитись про різні варі-
анти оплати, в тому числі про різні ставки ро-
ялті в різні періоди дії ліцензійної угоди, різну 
послідовність розрахунків, попередні виплати, 
чи, навпаки, про відстрочку виплат. Можуть 
укладатися перехресні ліцензії (обидві сторо-
ни надають одна одній ліцензії на використан-

Таблиця 1

Розрахунок розміру роялті за правилом 25 %

Частка прибутку
від обсягу
продаж, %

Частка ліцензіару
у прибутку

за правилом 25 %

Розрахований 
відсоток роялті

від вартості
продукції, %

10 25 2,5

20 25 5

30 25 7,5

40 25 10
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Таблиця 2
Ставки роялті ліцензійних угод компаній США (1980—2000 рр.)

Промисловість Кількість
ліцензій, шт.

Мінімальна
ставка роялті, % 

Максимальна
ставка роялті , %

Середня
ставка роялті, % 

Автомобільна 35 1,0 15,0 4,0 

Хімічна 72 0,5 25,0 3,6 

Комп’ютери 68 0,2 15,0 4,0 

Товари споживання 90 0 17,0 5,0 

Електроніка 132 0,5 15,0 4,0 

Енергія та оточення 86 0,5 20,0 5,0 

Їжа 32 0,3 7,0 2,8 

Товари для охорони здоров’я 280 0,1 77,0 4,8 

Інтернет 47 0,3 40,0 7,5 

Машини/Інструменти 84 0,5 25,0 4,5 

Медіа/розваги 19 2,0 50,0 8,0 

Фармація та біотехнології 328 0,1 40,0 5,1 

Напівпровідники 78 0,0 30,0 3,2 

Програмне забезпечення 119 0 70,0 6,8 

Телекомунікації 63 0,4 25,0 4,7 

Разом 1,533 0,0 77,0  

Таблиця 3 
Ставки роялті та прибуток компаній США (1980—2000 рр.)

Промисловість Середня
ставка роялті, %

Середній
розмір прибутку, %

Роялті як відсоток
від прибутку, %

Автомобільна 5,0 6,3 79,7 

Хімічна 3,0 11,6 25,9 

Комп’ютери 2,8 8,0 34,4 

Товари споживання 5,0 16,2 30,8 

Електроніка 4,5 8,8 51,3 

Енергія та оточення 3,5 6,6 52,9 

Їжа 2,3 7,9 28,7 

Товари для охорони здоров’я 4,0 17,8 22,4 

Інтернет 5,0 1,0 492,6 

Машини/Інструменти 3,4 9,4 35,8 

Медіа/ 9,0 —304,5 —3,0 

Фармація та біотехнології 4,5 24,5 17,7 

Напівпровідники 2,5 29,3 8,5 

Програмне забезпечення 7,5 33,2 22,6 

Телекомунікації 5,0 14,1 35,5 

Разом 4,3 15,9 26,7 
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ня ОІВ, права на які їм належать), які перед-
бачають знижені ставки роялті. Можуть існу-
вати інші аспекти угоди, (наприклад, щодо 
поставки обладнання, яке має суттєве значен-
ня для ліцензіара). Зазвичай вони гарантують 
низькі ставки роялті або їх повну відсутність. 
При цьому відсутність роялті можливе, як у 
випадку, коли ліцензіат виробляє і поставляє 
ліцензійні товари ліцензіару, так і у випадку, 
коли ліцензіат продає товари ліцензіара під 
іменем ліцензіара. І в тому, і в іншому випадку 
відсутність роялті компенсується змінами в 
ціні товару. 

Крім того низькі ставки роялті у певних га-
лузях пов’язані з ліцензуванням ОІВ всереди-
ні транснаціональних корпорацій — «сім’ї» 
корпорації — та рідко з ліцензуванням для 
третіх сторін. Це стосується, зокрема, хіміка-
тів для сільського господарства. 

Тому розгляд ставки роялті як такої окремо 
від інших умов ліцензійної угоди має умовне 
значення, проте широко використовується як 
початкова інформація для переговорів. Так, 
зокрема, за даними Martin S. Landis [13] най-
більш загальна ставка роялті для всіх галузей 
промисловості США становить 5 %. Проте при 
виключній ліцензії, яка звичайно включає пра-
во на судовий захист прав, ставки роялті збіль-
шуються. Те ж саме стосується одиночної лі-
цензії, коли ліцензіар залишає право виробля-
ти продукцію також у себе, проте погоджуєть-
ся не надавати ліцензії іншим фірмам. 

4. 1. Середні ставки роялті

для ліцензійних угод в іноземних країнах

Ліцензування винаходів

Авторами D. McGavock [20] та S. Degnan 
[10] було підготовлено огляди сучасних лі цен-
зійних угод з точки зору факторів, які впли-
вають на вартість в ліцензійних угодах, а та-
кож отримані відомості про ставки роялті. 
Інформацію було отримано на підставі роз-
силки запитань фахівцям, що займаються 
ліцензійною практикою, переважно у США. 
D. McGa vock [20] було отримано та узагаль-

нено 118 повідомлень, а S. Degnan [10] — 428. 
Отримані узгальнені ставки роялті (1992 р.) 
наведені у Додатку 1.

В огляді S. Degnan, С. Horton [10] (1992 р.) 
на підставі вивчення ліцензійних договорів фірм, 
що купують ліцензії, та фірм, що їх продають, 
було досліджено зв’язок ставок роялті з твор-
чим рівнем отриманого результату інтелекту-
альної діяльності. Автори огляду розробили 
таку трирівневу «шкалу творчості»:

 революційний рівень: задовольняє давно від-
чутну потребу чи створює цілком нову га-
лузь промисловості;

 головне удосконалення: дає значну перевагу 
у виробництві існуючого продукту чи в об-
слуговуванні;

 незначне удосконалення: створює деякі пере-
ваги у виробництві існуючого продукту чи в 
обслуговуванні.
Кожному рівню творчості відповідає діапа-

зон значень середньої ставки роялті і діапазон 
значень медіани роялті. Узагальнені ставки ро-
ялті наведено у Додатку 2.

Ставки роялті для медичних препаратів

Автором Tom Kiley [21] були узагальнені став-
ки роялті та запропоновані стандартні ставки 
для певних фармацевтичних галузей США 
(1990 р.) (для rDNA designates recombinant DNA 
та MAb monoclonal antibody) (Додаток 3). 

У аналізі Harold A. Meyer III [22] ставок роялті 
фармацевтичної галузі США 2001 р. звертається 
увага на збільшення ставок роялті з наближен-
ням виробу до стадії виробництва (в %):

 подана заявка на патент та сильний бізнес 
план ~1;

 виданий патент більше 1—2;
 лікарські засоби з доклінічними досліджен-
нями 2—3;

 з клінічними дослідженнями 3—4;
 сертифікований лікарський засіб з дозво-
лом US FDA 5—7;

 лікарський засіб з часткою на ринку 8—10.
Середні ставки роялті для ліцензій, що на-

даються університетами США у медичній сфе-
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рі для технологій ранньої стадії розробки 
(1991 р.) [23], наведено у Додатку 3 (1).

Автором Lita Nelsen [6] (Офіс трансферу 
технологій Масcачусетського інституту техно-
логій) для Асоціації менеджерів з питань тех-
нологій університетів США було представ-
лено аналіз ставок роялті, які готові заплати-
ти фірми, що купують технології у інституту 
(1989 р.). 

Ставки роялті для матеріалів, медичного 
обладнання, напівпровідників, біотехнологій 
тощо наведені у Додатку 4. Ставки роялті для 
різних видів технологій, США (2005 р.) [25] 
наведено у Додатку 5. Зведені середні ставки 
роялті для різних видів продукції наведені у 
Додатку 6. 

Ліцензування торговельних марок

Компанією Marty Brockstein та редакцією 
The Licensing Letter, EPM Communications of 
the New York City були узагальнені [25] ставки 
роялті при ліцензуванні торговельних марок 
для різних галузей промисловості США за 
2002—2003 рр., що наведені у Додатку 7. 

4.2. Cтавки роялті для ліцензійних угод,

які укладаються українськими організаціями

та підприємствами

Відповідно до статті 22 Закону України «Про 
державне регулювання діяльності у сфері тран-
сферу технологій» Кабінетом Міністрів Укра-

їни постановою від 4 червня 2008 р. № 520 
були затверджені такі мінімальні ставки вина-
городи авторам технологій і особам, які здій-
снюють їх трансфер, що сплачуються підпри-
ємствами та організаціями за надання ліцензій 
на використання технології та їх складових 
(табл. 4) [26].

Відповідно до вказаної постанови, мінімаль-
на ставка винагороди визначається у відсотках 
доходу, одержаного від реалізації продукції, в 
тій частині, одержання якої обумовлене засто-
суванням нової технології або її складових 
згідно з умовами договору про трансфер цієї 
технології. У випадку, коли технологія містить 
складові (які у процесі виготовлення продук-
ції використовуватимуться лише частково (зок-
рема, під час освоєння технології, для вико-
нання налагоджувальних робіт, здійснення конт-
рольних випробувань та визначення характе-
ристик продукції), тобто такі складові можуть 
тимчасово не використовуватися, але необхід-
ні для здійснення процесу виготовлення това-
рів і надання послуг) порядок та умови вип-
лати винагороди за їх використання встанов-
люються у договорі про трансфер технології.

Зазначимо, що згідно з наведеним вище За-
коном та постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни обов’язок сплачувати винагороду за ви-
користання технологій та їх складових розпо-
всюджується на установи, організації та під-
приємства незалежно від форми власності, в 

Таблиця 4
Мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер

Продукція (товари, що виготовляються, і послуги,
що надаються з використанням нової технології)

Мінімальна ставка винагороди,
відсотків доходу, одержаного

від реалізації продукції 

1. Продукція масового виробництва 0,5

2. Продукція індивідуального
виробництва (спеціального призначення для обмеженого кола споживачів) 

1

3. Продукція з унікальними ознаками та властивостями (товари, що виготовля-
ються, та послуги, що надаються, виходячи з нагальних потреб економіки або для 
невідкладного забезпечення безпеки держави та охорони життя і здоров’я людей; 
обсяги такої продукції обмежені, її споживачі визначені в установленому поряд-
ку, а освоєння технології потребує безпосередньої участі її автора (авторів)

3
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тому числі на іноземні організації, з якими 
українські організації укладають договори про 
трансфер технологій.

Визначені ставки таким чином є мінімальні, 
та, якщо сторони не домовились про застосу-
вання більш високих ставок, мають бути пе-
редбачені у договорах, які стосуються ліцензу-
вання об’єктів права інтелектуальної власнос-
ті, що є технологією або складовою технології. 
Аналіз ставок, що застосовуються у практиці 
укладання ліцензійних договорів з іноземни-
ми організаціями та національними компанія-
ми, свідчить, що такі ставки роялті є, зазвичай, 
вище наведених ставок (див. Додатки 1—6) . 

Автором Зайцевим Ю.С. (2001 р.) рекомен-
дується [27] використовувати поправку на від-
мінність економічних умов в країнах СНД та в 
країнах, де було отримані стандартні ставки 
роялті при застосуванні ставок роялті, які за-
стосовуються організаціями в іноземних краї-
нах, для приведення вказаних ставок до умов 
країн СНД. У такому випадку стандартна 
ставка роялті множиться на коефіцієнт, що ха-
рактеризує співвідношення рівня рентабель-
ності продукції в даній галузі до рівня рента-
бельності у розвинених західних країнах:

 
c

c

KR R
K

= × , (2)

де R — ставка роялті що розраховується для 
даної ліцензійної угоди; Rc — ставка роялті, що 
сформована на основі аналізу міжнародної прак-
тики укладання ліцензійних угод; K — рівень 
рентабельності в даній галузі в країні СНД, 
Kc — рівень рентабельності в даній галузі в 
розвинених західних країнах.

Авторами видання «Управління інтелекту-
альною власністю» (2005 р.) [28] наведено ін-
формацію про розміри ставок роялті від обся-
гу продаж в залежності від рівня технології 
обсягів продажу виробів (в %):

 революційна технологія 7—13;
 якісне значне поліпшення 4—8;
 невелике поліпшення старого продукту від 
обсягу продажів 2—5;

 обсяг продажів, мільйонів на рік 1;
 продаж сотень тисяч одиниць на рік 2—3;
 продаж десятків тисяч одиниць на рік 3—7;
 продаж спеціалізованого товару 8—10.

5. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ

НА ПІДСТАВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Якщо стандартна ставка роялті для окремо-
го виду продукції відсутня, то можливим є ви-
користання методики її розрахунку на підставі 
показників економічної діяльності підприєм-
ства, зокрема рентабельності [29]. Вказаний під-
хід близький до правила 25 % (див. розд. 3.1).

При цьому ставка роялті визначається як

R =
рент. × Д _________,
(1 + рент. )

(3)

де R — ставка роялті, що розраховується, ви-
значається як відношення добутку рентабель-
ності (рент.) та частки ліцензіара Д в прибут-
ку від виробництва та реалізації продукції до 
(1 + рент. ) — суми одиниці та значення рен-
табельності (рент..) виробництва та реалізації 
продукції (послуг) по договору. 

Виходячи з цієї формули, можна стверджу-
вати, що, чим більшим буде внесок ліцензіара 
у розробку нововведення та забезпечення ефек-
тивного функціонування бізнесу ліцензіата, тим 
більшою має бути його частка (Д) у прибутку 
від виробництва та реалізації продукції (по-
слуг) за договором. 

6. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ

НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ УГОД

(ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕТОД)

Компанії, що спеціалізуються на консалтин-
гу з ліцензування, та фірми, які здійснюють 
ліцензування, постійно збирають інформацію 
щодо конкретних умов ліцензійних договорів 
у відповідних сферах промисловості. Їх дже-
релом є відкрита інформація про певні типи 
угод в США, зокрема про угоди у сфері фарма-
кології та біотехнології [16, 30]. Крім того, іс-
нують платні бази ставок роялті та ліцензій-
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них договорів [31—33], комерційні видання 
[3 ], журнали [3 ] та інші інформаційні дже-
рела щодо таких договорів.

Огляд джерел інформації щодо ліцензійних 
договорів та ставок роялті зокрема наведено ав-
тором Razgaitis R.C. (2009) [3, 16]. Джерелами 
інформації слугують журнали, бази даних лі-
цензійних договорів та ставок роялті, звіти; 
опубліковані ліцензійні угоди; інформація з 
офісів ліцензування університетів США, Вели-
кобританії та інших країн; умови придбання/
продажу ліцензій та їх вартість, що пропону-
ються різними установами та організаціями; 
узагальнення фахівців з виробництва ліків та 
методів діагностики; судові рішення тощо.

Приклади опису фінансових умов ліцензій-
них угод для окремих сфер промисловості на-
ведено в [4] (2010 р.) Intellectual Property Re-
search Associates (IPRA, Inc.), США та стосують-
ся пластикових матеріалів, технології виробни-
цтва елементів живлення; медичної сфери: сис-
теми тестування алергії, протибактеріальної 
технології, тестування наявності згустків у кро-
ві тощо; переробки відходів (переробка відхо-
дів з алюмінію, переробка нафтопродуктів, від-
новлення компонентів з нафтошламів; пере-
робка шин) тощо.

Видається доцільним поступове накопичен-
ня підрозділами з питань трансферу техноло-
гій інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності наукових установ відповідної інфор-
мації щодо ставок роялті та інших умов ліцен-
зійних договорів за профілем установи, що 
отримується з різних джерел. 

7. ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ СУДОВОЇ

ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАВОК РОЯЛТІ

Відомим є узагальнення практики щодо ви-
значення ставок роялті судів США. 

Автором Russell L. Parr [2] проаналізовані 
су дові рішення місцевих судів США 1990—
2004 рр. Аналіз 107-и судових рішень дозво-
лив зробити висновок щодо переважно біль-
ших ставок роялті, які визначаються судами 
у порівнянні з середніми фактичними ставка-

ми роялті. Відповідні середні ставки, визна-
чені судами, становлять для всіх галузей 11 %, 
зокрема для хімічної галузі — 9,9 %, ком п’ю-
терної та електронної індустрії — 10,2 %, елек-
тротехніки — 12,9 %, виробництва машин та меха-
нізмів — 12,3 %, обладнання для транспорту —

7 % тощо.

ВИСНОВКИ

Аналіз підходів до визначення ставок роялті 
при укладанні ліцензійних угод та інших угод 
про трансфер технологій свідчить про такі мож-
ливі кроки щодо визначення ставки роялті:

Для угод, що укладаються з іноземними фір-
мами:

1. Визначення прибутку ліцензіата від ви-
робництва продукції за ліцензією з розрахун-
ком частки, що припадає на ліцензіара, та ви-
значення, відповідно, ставки роялті, за наяв-
ності інформації щодо можливих цін продажу 
та собівартості продукції.

2. Визначення стандартних ставок роялті, 
що застосовуються у відповідній галузі або 
для відповідних виробів і процесів з врахуван-
ням всіх джерел інформації. 

ту Міністрів України «Про затвердження міні-
мальних ставок нагороди авторам технологій і 
особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 чер-
вня 2008 р. № 520. 

повідної галузі промисловості (застосування 
об’єкту ліцензії).

. Врахування досвіду сплати паушальних 
платежів, а також мінімальних ставок роялті, 
що сплачуються при неосвоєнні об’єкта лі-
цензії у визначений термін. Укладання ліцен-
зійних угод на термін до 3—10 років з можли-
вістю продовження дії разом з переглядом фі-
нансових умов сплати роялті.

Для угод, що укладаються з вітчизняними 
компаніями:

1. Врахування положень останови Кабіне-
ту Міністрів України «Про затвердження міні-
мальних ставок нагороди авторам технологій і 

5 4

11,

3. Врахування положень Постанови Кабіне-

4. Збір інформації щодо ліцензійних угод від-

5

п
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особам, які здійснюють їх трансфер» від 4 чер-
вня 2008 р., № 520. 

2. Здійснення кроків, визначених вищезга-
даними пунктами 1—6, а також оцінка (за на-
яв ності інформації) можливих ставок роялті 

на підставі показників економічної діяльнос-
ті під приємств (див. розд. 5) та приведення 
ставок роялті, що застосовуються в інозем-
них країнах, до умов ринку країн СНД (див. 
розд. 4).

Додаток 1
Ставки роялті у промисловості CША (1992) [20]

Галузі
Ставки роялті, % 

0—2 2—5 5—10 10—15 15—20 20—25 Більше

Аерокосмічна 40 55 5 

Автоматика 35 45 20 

Хімія 18 57,4 23,9 0,5 0,1 

Комп’ютери 42,5 57,5 

Електроніка 50 45 5 

Енергетика 50 15 10 25 

Споживчі товари 12,5 62,5 25 

Обробна промисловість 21,3 51,5 20,3 2,,6 0,8 0,8 2,6 

Державні університети 7,9 38,9 36,4 16,2 0,4 0,6 

Медичне устаткування 10 10 80 

Фармацевтика 1,3 20,7 67 8,7 1,3 0,7 0,3 

Телекомунікації 100 %

Інше 11,2 41,2 28,7 16,2 0,9 0,9 0,9 

Додаток 2

Зв’язок ставок роялті з творчим рівнем отриманого результату інтелектуальної діяльності [10]
Для ліцензійних угод, що укладені фірмами, які купують ліцензії

Революційний рівень, % Головне удосконалення, % Незначне удосконалення %

Середнє значення 7—13 4—8 2—5 

Медіана 5—10 3—7 1—4 

Для ліцензійних угод, що укладені фірмами, що  ліцензії

Революційний рівень, % Головне удосконалення, % Незначне удосконалення, %

Середнє значення 7—14 5—9 3—6 

Медіана 5—10 4—8 2—5

продають
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Додаток 3

Стандартні ставки, що пропонуються для певних фармацевтичних галузей [21]
(rDNA designates recombinant DNA та MAb monoclonal antibody)

Стандартна ставка роялті Виключна ліцензія, % Невиключна ліцензія, %

Розвиваючий препарат 7—10 3—4 

Підтримуючий препарат 12—15 5—8 

Терапевтичний препарат 5—7 3—4 

Діагностичний перепарат 3—4 1—2 

Компонент поставки препарату 2—3 0,5—2 

Додаток 3(1)

Середні ставки роялті для ліцензій,
що надаються університетами США у медичній сфері,

для технологій ранньої стадії розробки [23]

Технології/промисловість Роялті, %

Реагенти/Процес 1—3 

Реагенти /Набори 2—10 

Діагностика/In vitro 2—6 

Діагностика /In vivo 3—8 

Терапія 4—12 

Медичний інструментарій 4—10 

Додаток 4
Ставки роялті, за якими купуються технології Масcачусетського інституту технологій [24] 

Продукт Роялті, % Коментар

Матеріали 0,1—1 

Процеси 1—4  

Медичне обладнання 3—5 

Програмне забезпечення 5—15 

Напівпровідники 1—2 Розробка мікросхем 

Фармацевтика 8—10 Композиція

12—20 З клінічним випробуванням

Діагностика 4—5 Новий зразок

2—4 Новий метод/Старе обладнання

Біотехнології 0,25—1,5 Процес/Невиключна ліцензія

1—2 Процес/Виключна ліцензія

0,1 —1%  для товарів

0,  — %  для 2 2 процесів
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Додаток 5
Ставки роялті для різних

видів технологій, США, 2005 р. [25] 

Промисловість Діапазон, %

Аерокосмічна 2—15 
Хімічна 1—10 
Обладнання для охорони здоров’я 5—10 
Електроніка 3—12 
Медичне обладнання 3—5 
Програмне забезпечення 5—15 
Напівпровідники 1—12 
Фармацевтика 8—20 
Діагностика 2—5 

Додаток 6 
Середні ставки роялті для різних видів продукції1

№ пор. Галузь чи вид продукції Ставка роялті, %

1 Підйомно-транспортне устаткування 4,0—6,0
2 Ливарне устаткування 1,5—2
3 Устаткування для цементних заводів 3—5
4 Устаткування для металургійної промисловості 4—6
5 Устаткування для хімічної промисловості 3—5
6 Устаткування для харчової промисловості 1
7 Устаткування для очищення води 5
8 Холодильне устаткування 1—4
9 Нагрівальні системи 4—6

10 Печі 4—6
11 Казани 5
12 Повітряні кондиціонери 3—4
13 Клапани, вентилятори 3—6
14 Котельне устаткування 3—5
15 Компресори насоси 5—7
16 Мотри промислового призначення 4—5
17 Устаткування для текстильної промисловості 6—7
18 Металеві конструкції 2—4
19 Устаткування для текстильної промисловості 3—5
20 Поліграфічне устаткування 4
21 Електротехнічне устаткування 4—7
22 Реле-апаратура 4—6
23 Сигнальне устаткування 1—1,5
24 Електричні контрольно-вимірювальні прилади 3—5
25 Електронне устаткування 4—8

1 Максимальні значення ставки роялті доцільно приймати для ліцензійної продукції, виробництво якої носить ма ло-
серійний та індивідуальний характер, мінімальні — для продукції масового виробництва. Дані взяті з джерел [5, 12].
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26  Напівпровідники 1—2
27  Радіолампи 3—4
28  Акумулятори 3—4
29  Електрокабелі 2—4
30  Ліфти 4—5
31  Верстати металообробні 4—6
32  Інструменти, оснастка 5—7
33  Зварювальне устаткування 3,5—5
34  Приводи 5
35  Фото, кінотовари 3—5
36  Медичне устаткування та прилади 4—7
37  Вимірювальні прилади 5—7
38  Канцелярське устаткування 3
39  Автомотори та їх складові 2—4
40  Автозапчастини 2—3
41  Буксири 1—2
42  Велосипеди 3—5
43  Залізничне устаткування 3—5
44  Сільськогосподарські машини 2—5
 45  Скобяні вироби 2—3
 46  Ручний інструмент 3
 47  Бритви, ніжі 1—2
 48  Металеві меблі 3
 49  Напівфабрикати 1,5—2
 50  Лиття 3—5
 51  Будівельні машини 3—5
 52  Добрива 1,5—2
 53  Добрива-хімікати 1
 54  Барвники 3
 55  Ароматичні речовини 3
 56  Продукти органічної хімії 3
 57  Фармацевтичні товари 2—4
 58  Вироби з каучуку 2—4
 59  Вироби зі скла 3—3,5
 60  Фарби 2—4
 61  Клеї 2—3
 62  Фототовари, хімреактиви 1—3
 63  Мінеральні олії 2—3
 64  Текстильні волокна 2—3
 65  Тканини для пошиття одягу 3
 66  Тканини для промислових цілей 3—4
 67  Трикотаж, білизна 2—4
 68  Взуття 1—2,5

Продовження додатку 6 

№ пор. Галузь чи вид продукції Ставка роялті, %
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 69  Шкіри 3
 70  Деревяні меблі 2—3
 71  Папір 1—2
 72  Пакування паперове та з картону 2—3
 73  Копіювальний папір 1—2
 74  Книги, друкарські видання, ігри (без авторських прав) 3—6
 75  Спорттовари 1—3
 76  Парфуми 2—5
 77  Платівки 2—5
 78  Вироби з пластмаси 3
 79  Судна, суднове устаткування 3—5
 80  Будматеріали 1—2
 81  Літаки, озброєння 6—10
 82  Продовольчі товари 1—2
 83  Корм для худоби 2—3
 84  Напої 2—5
 85  Холодильне устаткування для промислових цілей 4—6
 86  Верстатобудівна промисловість 4,5—7,5
 87  Автомобільна промисловість 1—3
 88  Хімічне машинобудування 4—7
 89  Радіоелектроніка: 

— промислова, 
— побутова

1,5—5
0,5—3,0

 90  Хімічна промисловість 1—3,5
 91  Фармацевтична промисловість 4—7
 92  Конвеєри 3,5—6
 93  Матеріали, способи 4—8
 94  Інженерні розробки 8—15
 95  Матеріальне забезпечення 20—25
 96  Паперова, текстильна промисловість 1—2
 97  Споживчі товари тривалого користування 0,5—5,0
 98  Ставки ліцензій на знак для товарів з ціни, якою маркірується 

 товар
1—10

 99  Реагенти для дослідницьких цілей 1—6
 100  Діагностична продукція 5—8
 101  Терапевтична продукція 5—10
 102  Вакцини 5—10
 103  Продукти на основі тваринної сировини 3—6
 104  Продукція рослин 3—5

Закінчення додатку 6 

№ пор. Галузь чи вид продукції Ставка роялті, %
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Додаток 7 [25]

Середні ставки роялті при ліцензуванні
торгівельних марок у США за категоріями виробів,

2002—2003 рр. [20] Категорія продукту

Середні роялті
2002 р., %

Середні роялті
2003 р., % Діапазон, %

Аксесуари 8,9 8,6 5—13 
Одяг 8,8 7,1 5—14 

Послуги 7,3 5,0 3—12 

Електроніка 5,0 6,5 2,5—9 

Продукти харчування/напої 5,7 6,9 4—8 

Взуття 10,0 5,3 7—12 

Меблі/все для дому 7,0 6,6 2,5—14 

Подарунки/новинки 8,3 8,7 5—15 

Здоров’я/краса 7,4 8,7 5—12 

Товари для дому 7,0 6,6 3—14 

Товари для немовлят N/A N/A N/A

Музика/відео 7,0 N/A 3—10 

Публікації 10,6 10,2 5—18 

Спортивні товари 8,8 N/A 7—15 

Канцтовари/папір 10,0 7,8 5—15 

Іграшки/ігри 8,4 9,3 3—12 

Відеоігри/програмне забезпечення 4,2 8,2 3—6 

В середньому 8,4 8,3 2,5 —18 

Додаток 8

Коефіцієнти для розрахунку ставки роялті (2002) [17]

Таблиця 1. Коефіцієнт досягнутого результату

№ пор. Досягнутий результат Значення K1

1 Досягнення заданих другорядних характеристик, що не є визначальними для конкретної 
продукції (технологічного процесу)

0,2

2 Досягнення технічних характеристик, підтверджених документально в актах, технічних 
умовах, паспортах, кресленнях

0,3

3 Досягнення основних технічних характеристик, що є визначальними для конкретної про-
дукції (технологічного процесу), підтверджених документально

0,4

4 Досягнення якісно нових основних технічних характеристик продукції (технологічного про-
цесу), підтверджених документально

0,6

5 Отримання нової продукції (технологічного процесу), що має високі основні технологічні 
характеристики серед відомих аналогічних видів

0,8

6 Отримання нової продукції (технологічного процесу), вперше освоєної у виробництві та та-
кої, що містить якісно нові технічні характеристики

1
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Таблиця 2. Коефіцієнт складності розв’язаної технічної задачі

№ пор. Складність розв’язаної технічної задачі Значення K2

1 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання однієї простої деталі, зміни од-
ного параметра простого процесу, однієї операції процесу, одного інгредієнта рецептури.

0,2

2 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання складної чи збірної деталі, неос-
новного вузла, механізму, зміни двох або більше неосновних параметрів нескладних процесів, 
зміни двох або більше неосновних операцій технологічного процесу, зміни двох або більше 
неосновних інгредієнтів рецептури.

0,3

3 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання одного основного чи декількох не-
основних вузлів, механізмів, частини (неосновної) процесів, частини (неосновної) рецептури

0,4

4 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання кількох основних вузлів, основ-
них технологічних процесів, частини (основної) рецептури

0,5

5 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апара-
ту, споруди, технологічних процесів, рецептури тощо

0,7

6 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апа-
рату, споруди зі складною кінематикою, апаратурою контролю, з радіоелектронною схемою, 
силових машин, двигунів, агрегатів, комплексних технологічних процесів, складних рецеп-
тур тощо

0,9

7 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання машини, станка, приладу, апара-
ту, споруди зі складною системою контролю автоматичних поточних ліній, що складаються з 
нових видів обладнання, системи управління і регулювання, складних, комплексних техно-
логічних процесів, рецептур особливої складності тощо.

1,1

8 Задача розв’язана за допомогою конструктивного виконання технологічних процесів та рецеп-
тур особливої складності, які головним чином відносяться до нових розділів науки і техніки

1,25

Таблиця 3. Коефіцієнт новизни

№ пор. Новизна Значення K3

1 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що полягає у використанні відомих засобів за 
новим призначенням

0,25

2 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що полягає у сукупності відомих рішень, що 
забезпечують заданий технічний результат

0,3

3 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає з новим рішенням 
по більшості основних ознак

0,4

4 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає половиною 
основних ознак з новим рішенням

0,5

5 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що має прототип, що співпадає з новим рішенням 
по меншому числу основних ознак

0,6

6 Задача розв’язана за допомогою винаходу, що характеризується сукупністю суттєвих 
відмінностей, що не мають прототипу

0,8
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК РОЯЛТИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Рассмотрены и обобщены подходы, которые приме-
няются для определения ставок роялти при заключении 
договоров про трансфер технологий на основании опыта 
заключения контрактов организациями Национальной 
академии наук Украины, научных учреждений и универ-
ситетов Европы и США. Приведены рекомендации об 
определении ставок роялти при заключении договоров о 
трансфере технологий между научными учреждениями 
Украины и зарубежными партнерами.

Ключевые слова: ставки роялти, лицензионный до-
говор, договор о трансфере технологий, лицензиат, ли-
цензиар.

Yu. Kapitsa, N. Aralova

Centre of Intellectual Property and Technology Transfer,
NAS of Ukraine, Kyiv

DETERMINATION OF ROYALTY RATES
IN THE INTERNATIONAL

TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS

The existing approaches used in determination of the 
royalty rates for technology transfer contracts and based on 
the experience of research institutions of the National 
Academy of Sciences of Ukraine, research organizations and 
universities in Europe and USA were reviewed. The analysis 
of the existing rates has been made as well as recommendations 
on determination of the royalty rates for technology transfer 
contracts between research institutions and foreign and 
domestic partners have been worked out.

Key words: royalty rates, license agreement, agreement 
on technology transfer, licensee, licensor.
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