
Звіт про періодичне відстеженші результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 300 «Про 
затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у

результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів 
державного бюджету»

1. Вид та назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і 

напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, 
створених за рахунок коштів державного бюджету».

2. Назва виконавця заходів з відстежения
Міністерство освіти і науки України.

3. Цілі прийняття акта
Визначення порядку і напрямів використання коштів, одержаних у 

результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів Державного 
бюджету України, з метою:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих 
на науково-дослідну та конструкторську діяльність;

- стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та суб’єктів малого 
підприємництва;

- підвищення промислового потенціалу України.

4. Строк виконання заходів з відстеженші
З 02.04.2018 по 20.04.2018.

5. Тип від стеження
Періодичне відстежения.

6. Методи одержання результатів відстежения
Для проведення періодичного відстежения Міністерство освіти і науки 

України використовувало статистичні дані отримані від наступних головних 
розпорядників бюджетних коштів: 6 національних академій наук, 64 міністерств 
та інших центральних органів виконавчої влади.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстежения результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу статистичної інформації щодо напрямів використання коштів, одержаних 
у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного 
бюджету.

Цільова група -  головні розпорядники бюджетних коштів, що здійснюють 
фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, та 
установи, підприємства та організації, що отримали кошти з державного бюджету 
на виконання НДДКР, в рамках яких було розроблено нові технології.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта, у порівнянні з 2015 та 2016 роками, можна оцінити 

за такими показниками:
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов'язаних з дією акта
Загальна сума, яка буде отримана під час реалізації договорів про трансфер 

технологій, складає майже 144,5 млн грн, що більше на 67,5 млн грн та 
49,4 млн грн відповідно до періодів від стеження.

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта

Інформація узагальнена за даними головних розпорядників бюджетних 
коштів -  6 національних академій наук та 64 міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, які у свою чергу отримали інформацію від підприємств, 
установ та організацій-власників майнових прав на технології згідно із статтею 
11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій».

Передачу технологій та інших об’єктів права інтелектуальної власності 
здійснювали Національна академія наук, Національна аграрна академія наук, 
Міністерство освіти і науки та Державна служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації.

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта

Інформування . суб’єктів господарювання здійснюється щорічно 
відповідним листом Міністерства освіти і науки України.

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Для виконання акта не використовуються додаткові кошти, крім 
призначених для заробітної плати. На підготовку інформації згідно з 
регуляторним актом головними розпорядниками бюджетних коштів використано 
2 місяці.

види економічної діяльності, в яких було передано найбільше технологій, 
та головні розпорядники бюджетних коштів, які здійснювали фінансування 
розроблення таких технологій

У сільському господарстві за період 2015-16 рр.. більше всього було 
передано технологій та об’єктів прав інтелектуальної власності (далі-ОГІІВ) за 
напрямами «Вирощування однорічних і дворічних культур» та «Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук», а 
у 2017 році -  «Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна 
діяльність» та «Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих 
і технічних наук».

Лідерами з_ трансферу у 2015 році були: ї!НЦ «Інститут землеробства 
НААН», Інститут кормів та сільського господарства Поділля, ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Інститут продовольчих 
ресурсів та ДУ «Інститут сільского господарства степової зони».

Лідерами з трансферу у 2016 році були: ННЦ «Інститут землеробства 
НААН», Інститут агроекології та природокористування, Інститут тваринництва,
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ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Інститут 
продовольчих ресурсів.

Лідерами з трансферу у 2017 році були ННЦ «Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства», Інститут овочівництва і баштанництва, 
Інститут тваринництва, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О.Н. Соколовського» та Інститут продовольчих ресурсів.

Заклади вищої освіти та наукові установи, що передавали технології у 
промисловість, належать до Національної академії наук та Міністерства освіти і 
науки.

Установи Національної академії наук більше всього здійснили передач 
технологій за напрямами «Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
природничих і технічних наук» (період 2015-17 роки), «Дослідження й 
експериментальні розробки у сфері біотехнологій» (період 2015-16 роки) та 
«Вирощування однорічних і дворічних культур» (2017 рік). Розробниками цих 
технологій виступили Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 
НАН України, Інститут електродинаміки НАН України, Інститут 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут продовольчих 
ресурсів НААН України, ННЦ «Інститут землеробства» та ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовского».

Серед закладів вищої освіти, що підпорядковуються Міністерству освіти і 
науки України, найбільше було передано технологій за напрямами «Виробництво 
харчових продуктів» та «Виробництво штучних і синтетичних волокон» 
(у 2015 році), «Вища освіта» та «Установлення та монтаж машин і устаткування» 
(у 2016 році), «Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 
гуманітарних наук» та «Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 
природничих і технічних наук» (у 2017 році).

Лідерами з передачі технологій за період проведення відстеження є 
Харківський держаний університет харчування і торгівлі, Київський 
національний університет технологій та дизайну (2015 рік), Мелітопольський 
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (2016 рік), 
Одеський національний економічний університет (2017 рік).

-  напрями використання коштів, одержаних, від трансферу технологій та 
їх частка у  загальному обсязі

50,97 % коштів, отриманих від трансферу технологій та інших ОПІВ, 
використано на проведення наукових досліджень, що значно перевищує 
показники 2015 та 2016 років (відповідно 29,1,% та 37,7 %);

7,26 % зазначених коштів витрачено на проведення маркетингових 
досліджень (відповідно у 2015 та 2016 роках 7 % та 5,4 %);

2,24 % -. використано на створення, розвиток, модернізацію та 
реконструкцію науково-технологічних, експериментальних та дослідно- 
промислових дільниць (відповідно у 2015 та 2016 роках 3 % та 2,3 %);

5,82 % - майже у половину знизився відсоток відрахувань на закупівлю 
інструментів, обладнання та устаткування, що використовуються для 
технологічного оновлення виробництва (відповідно у 2015 та 2016 роках 19 % та 
11,3%);

0,76 % витрачено на заходи щодо правової охорони ОПІВ (відповідно
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0,5 % та 0,6 %);
17,45 % витрачено на створення інноваційної інфраструктури (відповідно у 

2015 та 2016 роках 16,3 % та 36 %);
8,48 % - на виплату винагороди авторам технологій та їх складових 

(відповідно 9,8 % та 11,6 %);
3,87 % - на проведення патентно-кон’юнктурних досліджень (відповідно 

7,2 % та 2,4 %);
2,82 % використано на проведення конструкторських, проектних та 

випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових 
(відповідно 6,5 % та 2,5 %);

0,65 % - на придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що 
використовуються для реалізації інноваційних проектів (відповідно 0,6 % та 
0,78 %);

0,04 % - значно менше використано на підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та 
трансферу технологій, ніж у попередні роки (відповідно 0,14% та 0,13%);

0,02 % - прослідковується тенденція до збільшення за напрямом отримання 
інформації про технології та/або їх складові від установ державної системи 
науково-технічної і патентної інформації (відповідно 0,006 % та 0,014 %);

кількість укладених протягом звітного року договорів про трансфер 
технологій

Кількість укладених у 2017 році договорів про трансфер технологій, 
створених за бюджетні кошти, скоротилась до 3199 у порівнянні з 2015 роком, 
коли ця кількість становила 3563, а у 2016 році -  3966 договорів.

кількість переданих для впровадження на промислових підприємствах 
технологій

Продовжилось зниження кількості переданих технологій, які раніше не 
передавались, з 1028 у 2015 році до 846 у 2016 році та 759 у 2017 році.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Кошти, отримані від трансферу технологій та інших ОШВ, не 
використовувались на придбання прав на промислові зразки та на фінансування 
створення інноваційних бізнес-інкубаторів.

Позитивним є зростання витрат на отримання інформації про технології та 
їх складові від установ державної системи науково-технічної і патентної 
інформації, на проведення наукових, маркетингових, патентно-кон’юнктурних 
досліджень, а також на проведення конструкторських та випробувальних робіт із 
створення і трансферу технологій. Негативною є тенденція до зменшення витрат 
на створення інноваційної інфраструктури, на виплату винагороди авторам 
технологій, на закупівлю інструментів, обладнання та устаткування, що 
використовуються для технологічного оновлення виробництва, на заходи щодо 
правової охорони ОПІВ, а також на підготовку, перепідготовку і підвищення 
кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Міністр освіти і науки України Л. М. Гриневич
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