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Вступ
Впровадження у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України»
(далі – Компанія) системи управління якістю вимагає регламентувати всі
процеси (процедури).
Геологорозвідувальні роботи, результатом яких є геологічна інформація,
у Компанії виконуються як за власні кошти, так і за кошти держбюджету.
Відповідно пункту 4 (Положення…, 1995) ця інформація, «...створена
(придбана) на власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю.
Реалізація цієї інформації здійснюється її власником за погодженням з
Держгеонадра». Також згідно з пунктом 8 (Положення…, 1995) геологічна
інформація, «...створена (придбана) на власні кошти юридичних та фізичних
осіб, надається у користування власником інформації на умовах, визначених
договором». Таким чином, Компанія має право реалізовувати геологічну
інформацію, отриману за власні кошти.
Згідно з (Методика…, 2008) вартість геологічної інформації, отриманої за
результатами робіт з геологічного вивчення надр на території України, її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони за
рахунок коштів державного бюджету, розраховується за формулою для
оціночної вартості (за затратним підходом з урахуванням інфляційних
процесів) геологічної інформації.
Проте (Методика.., 2008), затверджена Кабінетом Міністрів України ще в
2008 році, не враховує багатьох чинників, зокрема:
− виду геологічної інформації (первинна, узагальнена, пакет геологічної
інформації);
− зносу геологічної інформації;
− вартості попередніх робіт;
− вартості зберігання, підготовки, тиражування геологічної інформації
тощо;
− потенційного прибутку, який можна отримати або втрат, яких можна
уникнути внаслідок використання геологічної інформації.
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Таким чином, вартість геологічної інформації для користування не
відповідає своїй реальній вартості, відповідно, Компанія, надаючи таку
інформацію в користування, може як недоотримувати прибуток, так і втрачати
потенційних споживачів такої інформації.
Методи та підходи до визначення вартості геологічної інформації
У країнах з розвиненою ринковою економікою питання визначення
вартості геологічної інформації окремо не розглядається зовсім, тому що в
ринкових умовах геологічна інформація про надра сама по собі не є товаром, а
характеризує цінність справжнього об’єкта товарних відносин – ділянки надр.
Винятком є продаж геологічної інформації як товару для наукових,
дослідницьких

та

інших

невиробничих

цілей

(систематизація,

переінтерпретація, наукові узагальнення, опрацювання нових методів обробки,
співставлення результатів тощо), однак і в цьому випадку розмір плати за товар
установлюється за домовленістю між суб’єктами операцій: оренда, купівляпродаж, поставка тощо. Договірна ціна в умовах ринку

необов’язково

визначається з урахуванням первісної вартості товару, а насамперед залежить
від попиту на нього. Товар, який не має попиту, є неліквідним і ніякого
прибутку чи відшкодування витрат на його створення не дає.
З переходом до ринкової економіки у країнах колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік виникла низка питань стосовно
правового

визначення

нової

системи

платежів

і

податків

у

сфері

надрокористування, яка б наближалася до світових стандартів.
Для прикладу, у Російській Федерації діє (Методика…, 2005), яка
заснована на директивно встановленому мінімальному розмірі плати за
геологічну інформацію про надра, отриману в результаті державного
геологічного вивчення надр, для користувачів надр на рівні 10000 руб. Розмір
плати за геологічну інформацію про надра може бути збільшений з
урахуванням обсягу наданої інформації, її виду, споживчих властивостей за
допомогою коефіцієнтів, наведених у (Методика…, 2005). При цьому розмір
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плати за геологічну інформацію залишається мінімальним (10000 руб.) у
випадку надання геологічної інформації:
1)

необхідної

для

виконання

наукових

досліджень

студентам,

аспірантам, докторантам, співшукачам учених ступенів, а також учбовим
закладам чи науково-дослідним організаціям, де вони проходять навчання або
аспірантуру (докторантуру);
2) необхідної для виконання передбачених державними контрактами
(договорами) робіт юридичним і фізичним особам, що виконують ці роботи.
Конкретний розмір плати за геологічну інформацію про надра для
споживача даної інформації визначається федеральним органом управління
державним фондом надр.
Методи та підходи до розроблення корпоративного стандарту
Компанії
Для встановлення єдиного справедливого та прозорого підходу до
визначення

вартості

геологічної інформації, а

також

для досягнення

максимальної продуктивності робіт і найбільшого економічного ефекту, в
Компанії слід було розробити корпоративний стандарт (і це втілилось у
(СОУ 71.1-20077720-078:2017, 2017)), який би регламентував усі перелічені
вище аспекти (вид геологічної інформації, знос тощо), які впливають на
вартість геологічної інформації, а також, згідно з пунктом 12 (Положення…,
1995):
− споживчого

значення

об’єкта,

щодо

якого

замовляється

чи

пропонується інформація (розміри і техніко-економічні показники родовища,
якість та кон’юнктура корисних копалин, перспективність площ і окремих
ділянок тощо);
− особливостей геологічної будови та повноти геологічного вивчення
надр;
− рівня повноти та детальності заявленої інформації;
− попиту на конкретну геологічну інформацію;
− витрат на підготовку та зберігання геологічної інформації тощо.
95

Надання геологічної інформації у користування – операції цивільноправового характеру, які здійснюються у Компанії згідно з договорами, що
передбачають передачу права користування за плату або безкоштовно, зокрема
за ліцензійними договорами згідно з (Цивільний …, 2003, стаття 1109).
Вартість геологічної інформації для користування повинна визначатися
на дату її розрахунку у гривнях із застосуванням, за необхідності, індексу
споживчих цін (індекс інфляції), установлених Державною службою статистики
України, а також офіційного курсу гривні щодо іноземних валют та/або
обліковою ставкою, установлених Національним банком України (далі – НБУ).
У разі наявності зафіксованої вартості робіт з отримання геологічної
інформації в іноземній валюті, її слід перераховувати у гривні на дату
укладення договору за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют
(середній за період).
У стандарті наведено також перелік видів геологічної інформації, які
Компанія може надавати для користування, тобто об’єктів визначення вартості,
що сформовані згідно з (СОУ 71.2-20077720-076:2017, 2017).
Розроблений корпоративний стандарт за (ДК 004:2008, 2008)

було

віднесено до:
− класу 03 «Послуги. Організування підприємств, керування та якість.
Адміністрування. Транспорт. Соціологія», групи 03.100 «Організування та
керування підприємствами», підгрупи 03.100.99 «Інші стандарти стосовно
організування та керування підприємствами»;
− класу 07 «Математика. Природничі науки», групи 07.060 «Геологія.
Метеорологія. Гідрологія»;
− класу 35 «Інформаційні технології. Конторські машини», групи 35.240
«Застосування інформаційних технологій», підгрупи 35.240.50 «Застосування
інформаційних технологій у промисловості»;
− класу 75 «Нафта й суміжні технології».
Було визначено, що найкращими методичними підходами для визначення
вартості геологічної інформації для користування є підходи, наведені у
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(Національний…, 2007) (див. рис. 1), а саме: витратний та дохідний. Третій,
порівняльний підхід для визначення вартості геологічної інформації для
користування не може бути використаний, оскільки, в умовах відсутності
сформованого ринку купівлі-продажу прав власності на геологічну інформацію,
відсутність достатнього обсягу достовірних даних про ціни на цьому ринку
викликає спотворення результатів оцінки.

Рис. 1. Методи визначення вартості геологічної інформації для користування
Fig. 1. Methods of determining the cost of geological information for use
Найбільш точним та універсальним є витратний підхід, який являє собою
сукупність методів оцінки вартості, заснованих на визначенні витрат,
понесених для створення необхідних для відновлення/відтворення (метод
прямого відтворення (індексний) та метод ціни придбання, як його частковий
випадок) чи заміщення (метод заміщення) об’єкта оцінки, з урахуванням його
зносу (знецінення).
Дохідний підхід для визначення вартості геологічної інформації для
користування застосовують у випадку, коли можливо визначити розмір доходу,
що отримує або може отримати юридична чи фізична особа від використання
геологічної інформації (пункт 9 (Національний…, 2007)).
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Методи оцінки вартості геологічної інформації за витратним
підходом
Витратний підхід ґрунтується на твердженні, що геологічна інформація
вартує стільки ж, як витрати на її створення.
Первісна вартість геологічної інформації
Оцінка вартості геологічної інформації в рамках витратного підходу
базується на розрахунку суми витрат, які фактично були понесені (принцип
відтворення) або які необхідно понести (принцип заміщення) для створення
ідентичного

або

аналогічного

об’єкта

оцінки

відповідно.

Для

цього

використовують формулу:
−

(1)

де С – первісна вартість (ціна придбання) ідентичної (аналогічної)
геологічної інформації (грн.);
Сі – витрати на виконання певного виду робіт (грн.);
i = 1,2,3, ..., n – вид робіт, необхідних для створення цієї геологічної
інформації.
Первісна вартість геологічної інформації – сума прямих витрат грошових
коштів на її створення відображається у відповідних бухгалтерських
документах, звітах з геологічного вивчення надр та/або договорах, з
урахуванням такого:
− вартість первинної геологічної інформації визначається як фактичні (за
відсутності фактичних даних – як кошторисні) витрати, що може бути
віднесено безпосередньо до конкретних етапів (видів) польових, лабораторних
та інших робіт, за результатами яких її створено;
− вартість узагальненої геологічної інформації визначають як фактичну
(за відсутності фактичних даних – як кошторисну) вартість камеральних та
інших робіт, результатом яких є така інформація (див. також пункт 6
(Методика..., 2008));
− у разі відсутності фактичних чи кошторисних даних щодо вартості
робіт, розрахунковий розмір витрат на створення відповідної первісної
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геологічної інформації встановлюють від загальної фактичної вартості
виконаних робіт за нормативами, які застосовують при складанні проектнокошторисної документації на проведення цих робіт;
− у разі відсутності фактичних чи кошторисних даних з обсягів робіт у
грошовому виразі, розрахункову вартість робіт визначають на основі даних
геологічних звітів чи з інших джерел щодо фізичних обсягів виконаних робіт та
нормативів витрат коштів на одиницю цих робіт.
Розподіл загальних витрат на елементи за видами робіт може передбачати
використання нормативних (або ринкових) показників вартості для кожного з
елементів витрат за формулою:
(2)
де qi – обсяг виконаних робіт (натур. од. вим.);
Ni – норматив вартості одиниці робіт (грн./натур. од. вим.).
У якості натуральних одиниць вимірювання можуть виступати одиниці
довжини, площі, часу.
Під час визначення вартості первинної геологічної інформації за
індексним методом чи методом заміщення рекомендовано використовувати
нормативи трудомісткості, наведені у збірниках укрупнених кошторисних норм
на геологорозвідувальні роботи, галузевих документах, стандартах підприємств
тощо. Стосовно узагальненої геологічної інформації нормативи трудомісткості
не завжди є встановлені, однак для деяких видів робіт та досліджень вони
існують.
Витрати

на

створення

розраховувати

на

основі

геологічної
визначеної

інформації

трудомісткості,

рекомендовано
застосовуючи

(Методичні…, 2006).
Метод прямого відтворення геологічної інформації
В основу методу прямого відтворення (або індексного методу) покладено
ціни придбання

геологічної інформації, створеної у минулому і

представленої в даний час на ринку.
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не

Індексний метод має ряд переваг, головна з яких полягає в точності
оцінки, тому під час визначення вартості геологічної інформації в рамках
витратного підходу необхідно віддавати перевагу саме йому.
Індексний метод оцінки геологічної інформації заснований на принципі
відтворення об’єкта оцінки. Тобто, підсумовуються фактичні витрати, понесені
раніше для отримання оцінюваної геологічної інформації. Метод полягає в
тому, що здійснені в минулому грошові потоки (відтоки) приводяться до їх
величин на дату оцінки за допомогою індексів подорожчання робіт за їх
видами.
Таким чином, процедура оцінки геологічної інформації за індексним
методом полягає у послідовному виконанні таких дій:
а) збір інформації за фактично понесеними різночасними витратами (Сі)
на створення геологічної інформації та їх групування за елементами відповідно
до конкретних видів робіт;
б) розрахунок індексів подорожчання окремо по кожному виду робіт на
основі наявної інформації (за формулою (3)) і, за необхідності, визначення
інтегрального індексу подорожчання (розраховується і використовується у разі,
коли неможливо розбити витрати на елементи):
(3)
де Ii – індекс подорожчання за конкретним видом робіт;
NАi

–

норматив

вартості

одиниці

робіт

на

дату

оцінки

(грн./натур. од. вим.);
NВi – норматив вартості одиниці робіт на дату зроблених витрат
(грн./натур. од. вим.).
Під час визначення вартості одиниці робіт на дату оцінки можуть
використовуватися індекси споживчих цін (індекси інфляції), офіційний курс
гривні щодо іноземних валют та/або офіційний курс гривні щодо іноземних
валют (середній за період).
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в) визначення повної вартості відтворення об’єкта оцінки – геологічної
інформації – за формулою (на основі формули (1)):
.

(4)

У випадку використання інтегрального індексу подорожчання (який
розраховують за допомогою будь-якого способу усереднення) формула для
розрахунку повної вартості відтворення матиме вигляд:
,

(5)

де Iінт – інтегральний (узагальнюючий) індекс подорожчання.
г) визначення величини загального зносу геологічної інформації;
д) оцінку вартості геологічної інформації за цим методом розраховують
за формулою:
(6)
У випадку, якщо інтегральним індексом подорожчання виступає індекс
інфляції, індексний метод носить назву методу ціни придбання (Витвицький,
2007).
Оцінка геологічної інформації методом заміщення
Метод заміщення використовують тоді, коли відсутня інформація,
необхідна для розрахунків за індексним методом, тобто неможливо розрахувати
індекси подорожчання і/або немає даних за фактичними витратами на
створення геологічної інформації.
При цьому оцінка базується на принципі заміщення, коли у розрахунок
беруться нормативи витрат на виробництво не ідентичних, а аналогічних
об’єктів. У зв’язку з цим знижується точність оцінки, однак скорочується і час
розрахунків.
Цей метод заснований на наявності інформації за нормативами вартості
одиниць робіт на дату оцінки. Процедура оцінки геологічної інформації
методом заміщення:
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а) збір інформації про натуральні показники фактично виконаних робіт з
створення геологічної інформації (qi);
б) збір інформації про нормативи вартості одиниць робіт за їх видами на
дату оцінки. Умови проведення робіт повинні бути максимально наближені до
умов фактично проведених робіт (за географічним критерієм, за виконавцем
тощо);
в) розрахунок кожного з елементів загальних витрат залежно від виду
робіт за формулою:
(7)
г) розрахунок повної вартості заміщення (ВВГІ) за формулою (2) для
загальних витрат (С) на створення геологічної інформації (суть методу);
д) визначення величини (ЗГІ) загального зношення геологічної інформації;
е) оцінку вартості геологічної інформації (ОВ) за цим методом
здійснюють за формулою (6).
Знос (знецінення) геологічної інформації
Під час визначення вартості геологічної інформації для користування за
витратним підходом ураховують її знос. При цьому слід мати на увазі, що
первинна геологічна інформація, як правило, не підлягає зносу і є найбільш
цінною, а іноді з часом навіть стає унікальною. Узагальнена геологічна
інформація може підлягати зносу у разі появи нових даних, результатів
додаткових наукових досліджень, нових наукових теорій тощо.
У зв’язку із специфікою геологічної інформації як об’єкта оцінки, під час
визначення зносу геологічної інформації використовують методи, наведені
нижче, а також положення пункту 21 (Національний…, 2007).
Для визначення величини зносу слід знати, якому саме з його видів
підлягає геологічна інформація. Під «зносом» розуміють втрату об’єктом
частини своєї вартості у результаті впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища. Знос можна класифікувати за такими
ознаками:
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а) за причинами виникнення:
− фізичний;
− моральний (функціональний);
− економічний (зовнішній);
б) за можливістю усунення:
− усувний;
− неусувний.
Первинна геологічна інформація не може мати фізичного зносу, однак він
притаманний природному носієві. У зв’язку з чим, у випадку надання в
користування геологічної інформації на природних носіях, ураховують
фізичний знос (старіння) природного носія.
Моральний знос передбачає появу будь-яких нових технологій, рішень,
об’єктів-аналогів з більш досконалими функціональними характеристиками.
Геологічна інформація може мати моральний знос тоді, коли на момент
визначення її вартості існують більш досконалі (сучасні) способи її отримання,
ніж ті, за допомогою яких вона фактично була створена, і все це позначається
на її повноті і достовірності.
Моральний та економічний знос геологічної інформації можуть бути як
усувні, так і неусувні. Проведення додаткових досліджень і досліджень з
використанням новітніх досягнень науково-технічного прогресу здатне істотно
знизити величину морального зносу геологічної інформації, так само, як і будьяка нова зміна ситуації на макроекономічному рівні.
Під економічним видом зношення розуміють зменшення корисності об’єкта в
результаті зміни зовнішніх умов. Під зовнішніми умовами мають на увазі:
макроекономічну ситуацію, умови локального ринку, фінансові та законодавчі
умови тощо. Ці та інші обмеження можуть знижувати вартість геологічної
інформації, тому вона може піддаватися економічному знеціненню.
Загальний знос геологічної інформації складається з двох елементів за
формулою:
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(8)
де ЗГІ – загальний знос геологічної інформації (частки од.);
ЗМ – моральний знос геологічної інформації (частки од.);
ЗЕ – економічний знос геологічної інформації (частки од.).
Цю розрахункову величину застосовують у формулі (6) під час
розрахунку вартості геологічної інформації в рамках витратного підходу, при
цьому беручи до уваги таке:
а) знос узагальненої геологічної інформації визначають за формулою (8) і
застосовують у випадку, якщо вона зберігається більше ніж 5 років або у разі
появи оновлених версій програмних продуктів, за допомогою яких було її
отримано, та/або чи зміни макроекономічних умов тощо;
б) коефіцієнт функціонального (морального) зносу (ЗМ) визначають як
співвідношення параметрів узагальненої геологічної інформації, яку можна
отримати за допомогою оновленої версії програмного продукту до параметрів
тієї геологічної інформації, вартість якої визначають;
в) коефіцієнт економічного зносу (ЗЕ) застосовують у випадку зменшення
корисності об’єкта в результаті зміни зовнішніх умов (зміни фінансових,
законодавчих умов і локального ринку);
г) коефіцієнти функціонального (морального) і економічного зносів
визначають за результатами аналізу в Україні ринку програмних продуктів, за
допомогою яких було отримано вторинну геологічну інформацію, зміни
зовнішніх умов тощо. За необхідності, таке визначення здійснює фахівець, що
володіє знаннями та має досвід роботи за відповідним напрямом.
Конкретні числові значення зносу для розрахунків за формулою (8) було
наведено в окремому додатку стандарту.
У деяких випадках знос геологічної інформації можна визначити,
виходячи з терміну дії правовстановлюючого документа прав на геологічну
(патенту, ліцензії, франчайзингового договору) (Витвицький, 2007), за
формулою:
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,

(9)

де Тд – термін дії правовстановлюючого документа станом на дату оцінки;
Тн – номінальний термін дії правовстановлюючого документа.
Також знос геологічної інформації можна визначити на основі
передбачуваного ефективного терміну служби геологічної інформації

за

формулою:
,

(10)

де Ад – строк використання геологічної інформації на дату оцінки;
Ан – нормативний строк її амортизації.
Цей метод застосовують, роблячи припущення, що термін служби
геологічної інформації збігається зі строком її амортизації, а знос є рівномірним
(Витвицький, 2007).
Оцінка вартості геологічної інформації за дохідним підходом
Дохідний підхід до оцінки геологічної інформації ґрунтується на
застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів від її
використання у вартість.
У тих випадках, коли геологічна інформація передається у користування з
метою некомерційного використання або коли неможливо спрогнозувати
майбутній дохід, дохідний підхід не може бути застосований взагалі або може
бути використаним для отримання довідкової інформації.
Під доходом від використання геологічної інформації слід розуміти
створений внаслідок реалізації інвестиційного проекту розробки родовища
потік коштів в його традиційному вигляді, який він має як результат геологоекономічної оцінки (див. формула (11).
Однак особливо слід відзначити, що в окремих випадках під доходом від
використання геологічної інформації треба розуміти додатковий дохід, який
геологічна інформація може принести. У такій ситуації необхідно виділяти
потік коштів, що утворюється конкретною геологічною інформацією в складі
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загального грошового потоку від освоєння запасів. Якщо ж оцінювана
геологічна інформація уточнює величину вуглеводнів в сторону зменшення,
тоді під доходом від використання об’єкта оцінки слід розуміти економію
коштів, які може зберегти інвестор, вибравши правильний варіант подальших
дій з освоєння родовища.
(11)
де Д – потік готівки за проектом (грн.);
ПРnet – чистий прибуток інвестора (грн.);
Ам – амортизація основних фондів (грн.);
КВ – капітальні вкладення за проектом (грн.).
Таким чином, прогнозування доходу від використання геологічної
інформації

засноване

на

застосуванні

геолого-економічної

оцінки для

розрахунку потоку коштів згідно з (Методичні…, 2009).
Способи визначення доходу для кожного конкретного методу в рамках
дохідного підходу зазначені у (Національний…, 2007), а особливості їх
застосування власне для оцінки вартості геологічної інформації детально
зазначені у роботі Я.С. Витвицького (Витвицький..., 2007).
Методи дисконтування (дисконтування грошових потоків, переваги в
доходах, звільнення від роялті) використовують в разі неможливості
прогнозування доходу, а також при мінливому щорічному доході.
Методи

капіталізації

(капіталізації

грошового

потоку,

прямої

капіталізації, виграшу у витратах, надлишкових грошових потоків) можливо
застосовувати тільки тоді, коли щорічний дохід, принесений геологічною
інформацією, постійний або постійний його темп зростання.
Ставку дисконту визначають відповідні служби Компанії, ураховуючи
величину облікової ставки НБУ. У стандарті вжито словосполучення «ставка
дисконту»

згідно

з

(Національний…,

2007),

традиційним

також

є

словосполучення «норма дисконту», і позначення Е для її величини (пункт 2.14
(Положення…, 2006).
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Види геологічної інформації та принцип розрахунку їх вартості для
користування
Стандарт детально регламентує яким чином, за допомогою методів
витратного підходу розраховувати вартість первинної геологічної інформації
залежно від її виду (на природних носіях (зразка керна), результатів сухопутних
та морських досліджень, досліджень у свердловинах та лабораторних
досліджень, а також вартості геологічної інформації, що міститься у справі
свердловини), а також вартість узагальненої геологічної інформації та пакету
геологічної інформації, який складається на замовлення користувача.
Для розрахунку вартості зразка керна використовують величини повної
вартості відтворення або заміщення проекту на буріння свердловини,
експертизи та робіт з буріння свердловини, визначають величину матеріального
зносу природного носія, який можливий у разі документального підтвердження
щодо неналежного зберігання або пошкодження.

Рис. 2. Види геологічної інформації, яка може надаватися Компанією в
користування
Fig. 2. Types of geological information that could be provided by Company for use

107

Для визначення вартості результатів сухопутних та морських досліджень
використовують вартість відтворення або заміщення робіт з отримання цієї
інформації та рівень її зносу, а також коефіцієнт якості, показники якої
визначають на основі (СОУ 71.1-20077720-067:2014, 2014) або (СОУ 71.120077720-068:2014, 2014). Таблиця коефіцієнтів наведена у спеціальному
додатку стандарту. Також важливо зазначити, що вартість для користування
результатів сухопутних та морських досліджень, розрахована за цим
стандартом, має обернено-квадратичну залежність від коефіцієнта обсягу –
коефіцієнта, який визначається, виходячи з відношення обсягів геологічної
інформації, що надається у користування до загального обсягу інформації
(Методика…, 2008).
Для визначення вартості для користування досліджень у свердловині
використовують повну вартість відтворення або заміщення досліджень у
свердловині в межах інтервалу їх проведення з урахуванням коефіцієнта
обсягу. Рівень зносу цього виду геологічної інформації є завжди нульовим в
силу її унікальності та невідтворюваності.
Так само нульовим є рівень зносу результатів лабораторних досліджень,
для визначення вартості для користування котрих використовують повні
вартості відтворення або заміщення вилучення матеріалів для лабораторних
досліджень у межах інтервалу їх вилучення та власне самих досліджень.
Для надання у користування геологічної інформації, шо міститься у
справі свердловини,

стандартом передбачено розрахунок повних вартостей

відтворення або заміщення проекту на буріння, експертизи згідно з (Порядок…,
2011) та буріння свердловини, а також повних вартостей відтворення або
заміщення робіт і досліджень у свердловині в межах інтервалів їх проведення
та/або вилучення матеріалів для лабораторних досліджень в межах інтервалу
(-ів) їх вилучення, і лабораторних досліджень.
В

усіх

випадках

передбачено

також

урахування

витрат

на

підготовку/тиражування (зокрема, перевірку повноти та якості, відокремлення
частини з цілого масиву даних, тиражування тощо), які визначають на підставі
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розрахунку безпосереднього виконавця цих робіт (структурного підрозділу
Компанії та/або профільної спеціалізованої організації).
Схематично принцип розрахунку подано на рис. 3
Для визначення вартості узагальненої геологічної інформації, яка
надається у звітах про геологічне вивчення надр, звітах про науково-дослідну
роботу або про науково-дослідну роботу з геологічного вивчення надр,
стандартом передбачено часткове урахування повної вартості відтворення або
заміщення попередніх робіт, тобто первинної та/або узагальненої геологічної
інформації, що була потрібна для виконання робіт за звітом, а також повної
вартості відтворення або заміщення власне самих робіт за звітом.

Рис. 3. Принцип розрахунку вартості геологічної інформації для користування
у корпоративному стандарті СОУ 71.1-20077720-078:2017
Fig. 3. The principle of the geological information using cost calculating in
accordance with SOU 71.1-20077720-078:2017
Часткове

урахування

вартості

попередніх

робіт

здійснюється

за

допомогою понижуючого коефіцієнта, значення котрого також наведено в
окремому додатку стандарту, при цьому дотримано вимоги (Положення…,
1995). Ураховують також рівень зносу геологічної інформації, наведеної у звіті,
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коефіцієнт обсягу та коефіцієнт, що залежить від етапу робіт, значення якого
наведені в окремому додатку стандарту (визначають залежно від етапу робіт за
(ГСТУ 41-00032626-00-011-99, 1999), на якому було отримано геологічну
інформацію, що надають у користування).
У довідковому додатку до стандарту наведено також приклади
розрахунку вартості для користування:
а) зразка керна;
б) результатів геофізичних досліджень і робіт у свердловині на прикладі
стандартного каротажу;
в) результатів лабораторних досліджень на прикладі відбору пластових
флюїдів;
г) спеціалізованого пакета геологічної інформації, складеного на
замовлення споживача.
Визначення

вартості

для

користування

пакета

геологічної

інформації, складеного на замовлення користувача
Для визначення вартості пакету геологічної інформації для користування
за допомогою витратного підходу використовують, залежно від переліку
інформації, що міститься у пакеті, комбінацію усіх перелічених вище способів.
При цьому рівень зносу інформації (ЗГІ) визначають для кожного компонента
пакету окремо.
Розглянемо застосування положень стандарту на прикладі пакету
геологічної інформації, який складався з:
-

результатів 2Д сейсмічних робіт методом спільної глибинної точки у
виключно морській економічній зоні України;

-

результатів стандартної обробки одержаної інформації з метою
отримання сейсмопрофілів з високою роздільною здатністю;

-

результатів сейсморозвідувальних регіональних досліджень методом
спільної глибинної точки в межах Українського сектора акваторії
Чорного моря;
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-

результатів уточнення геологічної будови Українського сектора
акваторії Чорного моря за регіональними сейсморозвідувальними
роботами.
Усі подані нижче дані щодо вартості та обсягів робіт за договорами

орієнтовні, взяті умовно, виключно з метою унаочнення положень стандарту.
Вартість пакету геологічної інформації для користування становить суму
вартостей його складників, таким чином спочатку розраховують вартість для
користування кожного складника пакету окремо.
1) Визначення вартості результатів 2Д сейсмічних робіт методом спільної
глибинної точки у виключно морській економічній зоні України за договором
від 01.01.2005 № 1.
Таблиця 1.1. Вихідні дані для розрахунку (договір від 01.01.2005 № 1)
Table 1.1. Initial data for the calculation (agreement of 01.01.2005 № 1)

Показник
1
Класифікація
геологічної
інформації
Вартість (первісна,
у дол. США)
Обсяг робіт (q),
пог. км
Коефіцієнт зносу
(ЗГІ)
Коефіцієнт якості
(КЯ)
Коефіцієнт обсягу
(КО)
Витрати на
підготовку/
тиражування (ВПТ),
грн.

Значення
показника
2
Первинна
7 881 520,00
19 742

Примітка
3
Класифікують згідно
стандарту

з положеннями

Визначають за договором від 01.01.2005
№1
Визначають за договором від 01.01.2005
№1

0,3
1

Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

1

-

Визначають
за
результатами
опрацювання розрахунків потенційних
виконавців цих робіт (структурного
підрозділу Компанії чи спеціалізованої
профільної організації)
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Як альтернатива, може бути застосовано метод заміщення, якщо первісна
вартість робіт невідома.
Таблиця 1.2. Розрахунок вартості геологічної інформації для користування за
методом прямого відтворення (договір від 01.01.2005 № 1)
Table 1.2. Calculation of the cost of geological information for use by the direct
reproduction method (agreement of 01.01.2005 № 1)
Назва показника
1
Офіційний курс
гривні на дату
укладення договору
(дол. США)

Індекс інфляції

Повна вартість
відтворення (ВВ)
(з урахуванням
інфляції), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (ВКГІ),
грн.

Результат
розрахунку
2
5,3046

4,981

Джерела даних/Формула для
розрахунку
3
Згідно з положеннями стандарту
визначають станом на січень 2005 р. за
офіційним
курсом
гривні
щодо
іноземних валют (середній за період)
Визначають на дату розрахунку
відносно дати понесення витрат (чи
укладення договору), за індексами
споживчих цін (індекси інфляції), у
вересні 2017 р. відносно січня 2005 р.
становила 491,8 %

208 247 197,05
Згідно з формулами, наведеними у
стандарті
145 773 037,94

Таблиця 1.3. Альтернативний розрахунок вартості геологічної інформації для
користування за методом заміщення (договір від 01.01.2005 № 1)
Table 1.3. Alternative calculation of the cost of geological information for use by
substitution method (agreement of 01.01.2005 № 1)

Назва показника
1
Ринкова вартість
1 пог. км
аналогічних робіт, у
дол. США

Результат
розрахунку
2
400

Джерела даних/Формула для
розрахунку
3
Визначають на дату розрахунку за
нормативами трудомісткості або на
основі аналізу актуального ринку
робіт/послуг
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Продовження табл. 1.3.
Continuation of the table 1.3.
1
Офіційний курс
гривні щодо
іноземних валют
(дол. США)
Повна вартість
заміщення (ВВ), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (ВКГІ),
грн.

2

3

26,425466

Визначають станом на дату розрахунку
(19.10.2017) за офіційним курсом
гривні щодо іноземних валют

208 676 619,91

146 073 633,94

Згідно з формулами, наведеними у
стандарті

2) Визначення вартості результатів стандартної обробки одержаної
інформації з метою отримання сейсмопрофілів з високою роздільною здатністю
за договором від 01.09.2005 № 2.
Таблиця 2.1. Вихідні дані для розрахунку (договір від 01.09.2005 № 2)
Table 2.1. Initial data for the calculation (agreement of 01.09.2005 № 2)
Показник
1
Класифікація
геологічної
інформації
Вартість (первісна, у
дол. США)
Обсяг робіт (q),
пог. км
Коефіцієнт
економічного зносу
(ЗЕ)
Коефіцієнт
морального зносу
(ЗМ)

Значення
показника
2
Узагальнена
4 244 528,00
19 742
0,25

Примітка
3
Класифікують згідно з положеннями
стандарту
Визначають згідно з договором від
01.09.2005 №2
Визначають згідно з договором від
01.09.2005 №2
Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

0,4
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Продовження табл. 2.1.
Continuation of the table 2.1.
1
Коефіцієнт зносу
(ЗГІ)
Коефіцієнт обсягу
(КО)
Понижуючий
коефіцієнт (КП)
КЕР – коефіцієнт, що
залежить від етапу
робіт
Витрати на
підготовку/
тиражування (ВПТ),
грн.

2
0,55

3
Визначають за формулою, наведеною у
стандарті, за (ЗЕ) та (ЗМ)

1
0

Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків.

0,4

-

Визначають
за
результатами
опрацювання розрахунків потенційних
виконавців цих робіт (структурного
підрозділу Компанії чи спеціалізованої
профільної організації)

Таблиця 2.2. Розрахунок вартості геологічної інформації для користування за
методом прямого відтворення (договір від 01.09.2005 № 2)
Table 2.2. Calculation of the cost of geological information for use by the direct
reproduction method (agreement of 01.09.2005 № 2)
Назва показника
1
Офіційний курс
гривні на дату
укладення договору
(дол. США)

Індекс інфляції

Результат
розрахунку
2
5,05

4,710

Джерела даних/Формула для
розрахунку
3
Згідно з положеннями стандарту
визначають станом на вересень 2005 р.
за офіційним курсом гривні щодо
іноземних валют (середній за період)
Визначають на дату розрахунку
відносно дати понесення витрат (чи
укладення договору), за ндексами
споживчих цін (індекси інфляції), у
вересні 2017 р. відносно вересня
2005 р. становила 471 %
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Продовження табл. 2.2.
Continuation of the table 2.2.
1
Повна вартість
відтворення (ВВ) (з
урахуванням
інфляції), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (ВКГІ),
грн.

2

3

100 958 220,74
Згідно з формулами, наведеними у
стандарті
18 172 479,73

Знову, як альтернатива, може бути застосовано метод заміщення, якщо
первісна вартість робіт невідома.
Таблиця 2.3. Альтернативний розрахунок вартості геологічної інформації для
користування за методом заміщення (договір від 01.09.2005 № 2)
Table 2.3. Alternative calculation of the cost of geological information for use by
substitution method (agreement of 01.09.2005 № 2)
Назва показника
1
Ринкова вартість
1 пог. км аналогічних
робіт, у дол. США

Результат
розрахунку
2
200

Офіційний курс
гривні щодо
26,425466
іноземних валют
(дол. США)
Повна вартість
104 338 309,95
заміщення (ВВ), грн.
Вартість геологічної
інформації
для
18 780 895,79
користування (ВКГІ),
грн.

Джерела даних/Формула для
розрахунку
3
Визначають на дату розрахунку за
нормативами трудомісткості або на
основі аналізу актуального ринку
робіт/послуг
Визначають станом на дату розрахунку
(19.10.2017) за офіційним курсом
гривні щодо іноземних валют

Згідно з формулами, наведеними у
стандарті
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3) Визначення вартості результатів сейсморозвідувальних регіональних
досліджень методом спільної глибинної точки в межах Українського сектора
акваторії Чорного моря за договором від 01.02.2005 № 3.
Таблиця 3.1. Вихідні дані для розрахунку (договір від 01.02.2005 № 3)
Table 3.1. Initial data for the calculation (agreement of 01.02.2005 № 3)

Показник
1
Класифікація
геологічної
інформації
Вартість (первісна,
у грн.)
Обсяг робіт (q),
пог. км
Коефіцієнт
економічного зносу
(ЗЕ)
Коефіцієнт
морального зносу
(ЗМ)
Коефіцієнт зносу
(ЗГІ)
Коефіцієнт обсягу
(КО)
Понижуючий
коефіцієнт (КП)
КЕР – коефіцієнт, що
залежить від етапу
робіт
Витрати на
підготовку/
тиражування (ВПТ),
грн.

Значення
показника
2
Узагальнена
12 000 000,00
9 400

0,25

Примітка
3
Класифікують згідно з положеннями
стандарту
Визначають згідно з договором від
01.02.2005 №3
Визначають за даними договору (за
наявності) або за фактичними даними,
наведеними у звіті
Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

0,4
0,55

Визначають за формулою, наведеною у
стандарті, за (ЗЕ) та (ЗМ)

1
0

Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

0,4

-

Визначають
за
результатами
опрацювання розрахунків потенційних
виконавців цих робіт (структурного
підрозділу Компанії чи спеціалізованої
профільної організації)
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Таблиця 3.2. Розрахунок вартості геологічної інформації для користування за
методом прямого відтворення (договір від 01.02.2005 № 3)
Table 3.2. Calculation of the cost of geological information for use by the direct
reproduction method (agreement of 01.02.2005 № 3)
Результат
розрахунку
2

Назва показника
1

Індекс інфляції

Повна вартість
відтворення (ВВ)
(з урахуванням
інфляції), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (ВКГІ),
грн.

4,869

Джерела даних/Формула для розрахунку
3
Визначають
на
дату
розрахунку
відносно дати понесення витрат (чи
укладення договору), за індексами
споживчих цін (індекси інфляції), у
вересні 2017 р. відносно лютого 2005 р.
становить 486,9%.

58 428 000,00
Згідно з формулами, наведеними у
стандарті.
10 517 040,00

Як альтернатива, може бути застосовано метод заміщення, якщо первісна
вартість робіт невідома.
Таблиця 3.3. Альтернативний розрахунок вартості геологічної інформації для
користування за методом заміщення (договір від 01.02.2005 № 3)
Table 3.3 – Alternative calculation of the cost of geological information for use by
substitution method (agreement of 01.02.2005 № 3)
Назва показника
1
Ринкова
вартість
1 пог. км
аналогічних робіт, у
дол. США

Результат
розрахунку
2
200

Джерела даних/Формула для розрахунку
3
Визначають на дату розрахунку за
нормативами трудомісткості або на
основі аналізу актуального ринку
робіт/послуг.
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Продовження табл. 3.3.
Continuation of the table 3.3.
1
2
Офіційний
курс
гривні
щодо
26,425466
іноземних
валют
(дол. США)
Повна
вартість
49 679 876,08
заміщення (ВВ), грн.
Вартість геологічної
інформації
для
8 942 377,69
користування (Вкгі),
грн.

3
Визначають станом на дату розрахунку
(19.10.2017) за офіційним курсом гривні
щодо іноземних валют

Згідно з формулами, наведеними у
стандарті

4) Визначення вартості результатів уточнення геологічної будови
Українського

сектора

акваторії

Чорного

моря

за

регіональними

сейсморозвідувальними роботами за договором від 01.06.2010 № 4.
Таблиця 4.1. Вихідні дані для розрахунку (договір від 01.06.2010 № 4)
Table 4.1. Initial data for the calculation (agreement of 01.06.2010 № 4)

Показник
1
Класифікація
геологічної
інформації
Вартість (первісна,
у грн.)
Обсяг робіт (q),
пог. км
Коефіцієнт
економічного зносу
(ЗЕ)
Коефіцієнт
морального зносу
(ЗМ)

Значення
показника
2
Узагальнена
11 982 400,00
6 148

0,2

Примітка
3
Класифікують згідно з положеннями
стандарту
Визначають згідно з договором від
01.06.2010 № 4
Визначають за даними договору (за
наявності) або за фактичними даними,
наведеними у звіті
Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

0,2
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Продовження табл. 4.1.
Continuation of the table 4.1.
1
Коефіцієнт зносу
(ЗГІ)
Коефіцієнт обсягу
(КО)
Понижуючий
коефіцієнт (КП)
КЕР – коефіцієнт, що
залежить від етапу
робіт
Витрати на
підготовку/
тиражування (ВПТ),
грн.

2
0,36
1
0

3
Визначають за формулою, наведеною у
стандарті, за (ЗЕ) та (ЗМ)
Визначають згідно з положеннями
стандарту та його додатків

0,4

-

Визначають
за
результатами
опрацювання розрахунків потенційних
виконавців цих робіт (структурного
підрозділу Компанії чи спеціалізованої
профільної організації)

Таблиця 4.2. Розрахунок вартості геологічної інформації для користування за
методом прямого відтворення (договір від 01.06.2010 № 4)
Table 4.2. Calculation of the cost of geological information for use by the direct
reproduction method (agreement of 01.06.2010 № 4)
Назва показника
1

Індекс інфляції

Повна вартість
відтворення (ВВ)
(з урахуванням
інфляції), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (ВКГІ),
грн.

Результат
розрахунку
2

2,454

Джерела даних/Формула для розрахунку
3
Визначають
на
дату
розрахунку
відносно дати понесення витрат (чи
укладення договору), за індексами
споживчих цін (індекси інфляції), у
вересні 2017 р. відносно червня 2010 р.
становить 245,4 %

29 404 809,60
Згідно з формулами, наведеними у
стандарті
7 527 631,26
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Знову, як альтернатива, може бути застосовано метод заміщення, якщо
первісна вартість робіт невідома.
Таблиця 4.3. Альтернативний розрахунок вартості геологічної інформації для
користування за методом заміщення (договір від 01.06.2010 № 4)
Table 4.3. Alternative calculation of the cost of geological information for use by
substitution method (agreement of 01.06.2010 № 4)

Назва показника
1
Ринкова вартість
1 пог. км
аналогічних робіт,
у дол. США
Офіційний курс
гривні щодо
іноземних валют
(дол. США)
Повна вартість
заміщення (ВВ), грн.
Вартість геологічної
інформації для
користування (Вкгі),
грн.

Результат
розрахунку
2
200

26,425466

Джерела даних/Формула для розрахунку
3
Визначають на дату розрахунку за
нормативами трудомісткості або на
основі аналізу актуального ринку
робіт/послуг
Визначають станом на дату розрахунку
(19.10.2017) за офіційним курсом гривні
щодо іноземних валют

32 492 752,99

8 318 144,77

Згідно з формулами, наведеними у
стандарті

Зведення результатів визначення вартості спеціалізованого пакету
геологічної інформації наведемо у таблиці 5, результати апробації – на
рисунку 4. Як видно з наведених на рисунку даних, вартість геологічної
інформації (спеціалізованого пакету) для користування, розрахована двома
альтернативним методом (методом заміщеня), відрізняється від розрахованої
методом відтворення на суму, що становить 0,06%. Це показує, що обидва
методи є достатньо точними, і результати розрахунків за будь-яким з них
можна застосовувати як основу договірної ціни.
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Висновки
Розроблений стандарт уперше дозволяє розраховувати вартість для
користування

різних

видів геологічної інформації (зокрема первинної

геологічної інформації) залежно від її виду, з урахуванням зносу геологічної
інформації, вартості попередніх робіт, вартості зберігання, підготовки,
тиражування тощо, а в окремих випадках – потенційного прибутку, який можна
отримати або втрат, яких можна уникнути внаслідок використання геологічної
інформації.
Стандарт дозволяє прозоро та обґрунтовано формувати вартість
геологічної інформації у випадках надання її для користування, зокрема за
ліцензійними договорами, згідно з статтею 1109 (Цивільний…, 2003),
використовуючи публічну інформацію у формі відкритих даних центральних
органів державного управління: індекси споживчих цін (індекси інфляції)),
офіційний курс гривні щодо іноземних валют), офіційний курс гривні щодо
іноземних валют (середній за період) та облікова ставка НБУ.
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Таблиця 5. Зведені результати визначення вартості спеціалізованого пакету геологічної інформації
Table 5. Summary results of determining the value of a specialized package of geological information
Назва договору

Дата та номер
договору

Вартість робіт за
договором

Обсяги робіт
за договором

Вартість для
користування,
грн.

Результати 2Д сейсмічних
робіт
методом
спільної
глибинної точки у виключно
морській економічній зоні
України

Повна вартість
відтворення (з
урахуванням
інфляції), грн.

Альтернатива
Вартість для
Повна вартість
користування,
заміщення, грн.
грн.

від 01.01.2005
№1

7 881 520,00 дол.
США

19 742 пог. км

208 247 197,05

145 773 037,94

208 676 619,91

146 073 633,94

Результати
стандартної
обробки одержаної інформації
з
метою
отримання
сейсмопрофілів з високою
роздільною здатністю

від 01.09.2005
№ 2

4 244 528,00 дол.
США

19 742 пог. км

100 958 220,74

18 172 479,73

104 338 309,95

18 780 895,79

Результати
сейсморозвідувальних
регіональних
досліджень
методом спільної глибинної
точки в межах Українського
сектора акваторії Чорного моря

від 01.02.2005
№3

12 000 000,00
грн.

9 400 пог. км

58 428 000,00

10 517 040,00

49 679 876,08

8 942 377,69

Результати
уточнення
геологічної
будови
Українського сектора акваторії
Чорного
моря
за
регіональними
сейсморозвідувальними
роботами

від 01.06.2010
№4

11 982 400,00
грн.

6 148 пог. км

29 404 809,60

7 527 631,26

32 492 752,99

8 318 144,77

Вартість спеціалізованого пакету геологічної інформації для користування:

181 990 188,93
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182 115 052,19

Рис. 4. Результати апробування методики
Fig. 4. Results of approbation of the methods
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