ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку
створення та функціонування регіональних центрів трансферу технологій»

1.

Мета

Метою прийняття проєкту акта є визначення процедури створення,
функціонування, урегулювання фінансових та матеріально-технічних питань,
пов’язаних з діяльністю, а також припиненням діяльності регіонального центру
трансферу технологій.
2.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено на виконання пункту 5 Плану заходів на 2021-2023
роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до
2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9
грудня 2021 року № 1687-р. Проєкт акта відповідає пріоритету 13.5 «Розвиток
науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року
№ 471.
Доцільність прийняття проєкту акта обумовлена необхідністю розвитку
національної інноваційної екосистеми шляхом розширення мережі елементів
інноваційної інфраструктури, активного залучення науковців до інноваційної
діяльності, поєднання наукового та промислового потенціалу, забезпечення
трансферу технологій та комерціалізації наукових результатів, збільшення
обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції,
реалізації продукції із високою прибутковістю, що призведе до відновлення
інноваційним шляхом економіки України, яка зазнає суттєвого впливу внаслідок
війни та воєнного стану.
Аналіз поточної ситуації дає можливість виокремити проблеми, вирішення
яких є необхідним:
низький рівень комерціалізації наукових результатів та трансферу
(передачі) технологій;
обмежений доступ до інноваційної інфраструктури;
брак та відсутність безпечних умов для здійснення інноваційної діяльності.
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3.

Основні положення проєкту акта

Проєктом акта пропонується визначити процедуру створення, мету,
завдання та повноваження, особливості функціонування, механізм урегулювання
фінансових та матеріально-технічних питань, пов’язаних з діяльністю, а також
припинення діяльності регіонального центру трансферу технологій.
4.

Правові аспекти

Проєкт акта розроблено на виконання пункту 5 Плану заходів на 2021-2023
роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до
2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9
грудня 2021 року № 1687-р. Проєкт акта відповідає пріоритету 13.5 «Розвиток
науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року
№ 471, яким передбачається розбудова дослідницької та інноваційної
інфраструктури, стан якої забезпечує створення та впровадження
(комерціалізацію) вченими та суб’єктами інноваційної діяльності результатів їх
досліджень та розробок.
5.

Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного чи
місцевих бюджетів.
6.

Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта виноситься на громадське обговорення відповідно до вимог
Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року № 996.
Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної.
Проєкт акта стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
7.

Оцінка відповідності
У проєкті акта відсутні положення, що:
стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;
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стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод;
впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень,
пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.
8.

Прогноз результатів

У сфері інтересів держави прийняття акта дозволить підвищити рівень
залучення науковців до інноваційної діяльності, впровадження (комерціалізації)
результатів наукових досліджень, а також створення належних умов для
здійснення
інноваційної
діяльності
новаторами,
що
створюють
конкурентоздатну інноваційну та високотехнологічну продукцію.
Критеріями оцінки ефективності є наступні показники:
кількість здійснених операцій, пов’язаних із трансфером (передачею)
технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
кількість проведених заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної
діяльності закладами вищої освіти, науковими установами, проведення спільних
досліджень і розробок та впровадження їх результатів;
кількість укладених договорів з розпорядження правами інтелектуальної
власності;
кількість надання послуг із впровадження результатів наукових
досліджень.
Реалізація проєкту акта не впливає на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави;
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я,
покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп;
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень
забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами.
Проєкт акта впливає на суспільні відносини у сфері інноваційної
діяльності.
Вплив на інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована

Вплив реалізації акта на

сторона

заінтересовану сторону

Пояснення очікуваного
впливу
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Вчені, фізичні
особи, що
займаються
інноваційною
діяльністю
(більше 120 тисяч
осіб)

Позитивний

Створюються
сприятливі та
мотиваційні умови і
можливості для
стимулювання
співпраці науковців
між собою, а також
науковців із іншими
учасниками
інноваційної діяльності
та представниками
бізнес-середовища,
комерціалізації
інноваційної продукції

Заклади вищої
освіти та наукові
установи (1600)

Позитивний

Розширюється мережа
інноваційної
інфраструктури, яка
сприятиме активізації
процесу комерціалізації

Відсутній/Позитивний

Не передбачається
надання спеціальних
пільг чи преференцій,
тому у
короткостроковій
перспективі вплив
відсутній.
Налагоджуватиметься
комунікація та
співпраця cуб’єктів
господарювання із
науковим середовищем,
продукуватиметься
більша кількість
якісних інновацій, які
будуть цікаві ринку та
відповідатимуть його
запиту, тому в

Інноваційноорієнтовані
суб’єкти
господарювання
(1431)
Елементи
інноваційної
інфраструктури
(1185)
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подальшій перспективі
вплив – позитивний.

Міністр освіти і науки України
« ____ » _____________ 2022 року

Сергій ШКАРЛЕТ

