
Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо 

планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, 
які виконуються за рахунок коштів державного бюджету»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення

Міністерство освіти і науки України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 
обговорення

Проектом акта Кабінету Міністрів України передбачається 
затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості 
наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів 
державного бюджету (далі -  Типове положення), що відповідає сучасним 
засадам бухгалтерського обліку та нормативно-правовим актам, які діють у 
відповідній сфері.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні
У ході консультацій з громадськістю були отриманні повідомлення із 

зауваженнями та пропозиціями від Національного фонду досліджень 
України, Науково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, 
державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. 
Мамутова Національної академії наук України». Також були отримані 
пропозиції від кандидата економічних наук
гр. Ю. Вітренка та кандидата педагогічних наук гр. В. Ворони, які є 
науковими співробітниками відділу забезпечення якості вищої освіти 
Інституту вищої освіти НАГІН України.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства 
освіти і науки України за результатами обговорення проекту акта

За результатами громадського обговорення проекту акта на веб-сайті 
Міністерства освіти і науки України надійшло 4 повідомлення, які 
стосувалися безпосередньо змісту та структури Типового положення.

Враховуючи, що на сьогодні Національний фонд досліджень України 
не є головним розпорядником бюджетних коштів, пропозиції фонду 
полягали у необхідності внесення змін до низки пунктів Типового 
положення з метою поширення дії його положень на фонд. Також фондом 
запропоновано визначити максимальну граничну норму витрат наукових 
(науково-технічних) робіт (далі -ННТР) «Непрямі витрати» у межах не 
більше 15% від статті витрат «Прямі витрати».

Науково-дослідним інститутом правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії правових наук України було 
внесено 6 пропозицій, зокрема, наступні:

- щодо надання права бюджетним установам фінансувати



відрядження закордон за рахунок коштів, виділених на 
фінансування ННТР;

- щодо визначення обсягів «Непрямих витрат» кошторисної вартості 
ННТР як таких, що в цілому не мають перевищувати «Прямі 
витрати»;

- щодо розширення переліку, доповнення характеристик та змісту 
статей витрат ННТР.

Пропозиції та зауваження державної установи «Інститут економіко- 
правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук 
України» стосувалися статті витрат на проведення ННТР 
«Загальновиробничі витрати» в частині віднесення витрат на оплату праці 
наукових співробітників -  керівників апарату управління відділення, центру 
відділу, лабораторії, секції, науково-дослідної частини, цеху, дільниці, 
навчально-дослідного господарства тощо, які безпосередньо зайняті у 
проведенні ННТР, з цієї статті до змісту і характеристик витрат «Основна 
заробітна плата».

Наукові співробітники відділу забезпечення якості вищої освіти 
Інституту вищої освіти НАПН України - гр. Ю. Вітренко та гр. В. Ворона 
запропонували в Типовому положенні визначати розрахунок вартості (ціни) 
послуг щодо наукового дослідження та експериментального розробляння, 
які виробляються за рахунок коштів державного бюджету на підставі 
застосування Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 та 
Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 Національного 
класифікатора, який прийнято та якому надано чинності наказом 
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. Також
вищевказаними громадянами було запропоновано ввести до проекту акта 
низку визначень, які сформульовано на основі положень Класифікатора 
видів економічної діяльності ДК 009:2010 Національний класифікатор 
України, зокрема, визначення поняття виробництво, економічна діяльність, 
другорядні види економічної діяльності тощо.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами 
обговорення:

При підготовці проекту акта отримані під час громадського 
обговорення пропозиції та зауваження Національного фонду досліджень 
України та Науково-дослідного інституту правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії правових наук України були 
враховані частково.

Пропозиції державної установи «Інститут економіко-правових 
досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» не 
враховані, оскільки оплата праці наукових співробітників, які зазначені у 
пропозиціях державної установи, може бути віднесена до витрат на 
виконання ННТР «Основна заробітна плата» тільки у разі, якщо 
вищезазначені наукові працівники є виконавцями ННТР.



Пропозиції гр. Ю. Вітренка та гр. В. Ворони не враховані як такі, що 
не узгоджуються із нормативно-правовими актами, які на сьогодні діють у 
сфері наукової та науково-технічної діяльності, зокрема Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність». Також інформуємо, що 
введення запропонованих визначень не є предметом регулювання проекту 
постанови Кабінету Міністрів України, який був винесений на громадське 
обговорення.

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції лексій ШКУРАТОВ


