
Звіт про періодичне відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 351 

«Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою 
винагороди авторам технологій та/або їх складових»

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх 
складових».

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

3. Цілі прийняття акта
Встановлення порядку здійснення контролю за виплатою винагороди 

авторам технологій та/або їх складових, розроблених за кошти державного 
бюджету та майнові права на які передано організації-розробнику згідно з 
статтею 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» 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 відстеження
З 01.08.2018 по 31.08.2018.

5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення періодичного відстеження використовувались 

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

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
шляхом аналізу статистичної інформації щодо виплати винагороди авторам 
технологій та/або їх складових.
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Цільова група -  головні розпорядники бюджетних коштів, що 
здійснюють фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, установи, підприємства та організації, що отримали кошти з державного 
бюджету на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт, в рамках яких було розроблено нові технології.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність акта можна оцінити за такими показниками:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов'язаних з дією акта
Дія регуляторного акта не пов’язана з наповненням чи витратами 

державного та місцевих бюджетів.
- 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, 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», які виплачували винагороду авторам технологій.

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

Рівень поінформованості зазначених суб’єктів щодо основних положень 
акта оцінюється як високий, оскільки Постанова розміщена в мережі Інтернет, 
а саме в базі даних «Законодавство України» (веб-сайт Верховної Ради 
України).

Заінтересовані суб’єкти господарювання були поінформовані 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 було 
використано 2 місяці.

- відносна частина коштів, отриманих від трансферу технологій та 
інших об’єктів права інтелектуальної власності:

50,97 % - на проведення наукових досліджень (у порівнянні з минулим 
роком частка зросла на 36 %);

17,45 % - на створення інноваційної інфраструктури (зменшилась на
51%);

8,48 % - на виплату винагороди авторам технологій та їх складових 
(зменшилась на 27%);

7,26 % - на проведення маркетингових досліджень (зросла на 34 %);
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5,82 % - на закупівлю інструментів, обладнання та устаткування, що 
використовуються для технологічного оновлення виробництва (зменшилась 
на 48 %);

3,87 % - на проведення патентно-кон’юнктурних досліджень (зросла 
на 61 %);

2,82 % - на проведення конструкторських, проектних та
випробувальних робіт із створення і трансферу технологій та/або їх складових 
(зросла на 12 %);

2,24 % - на створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію 
науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових 
дільниць (зменшилась на 2,6 %);

0,65 % - на придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, 
що використовуються для реалізації інноваційних проектів (зменшилась 
на 16 %);

0,21% - на заходи щодо правової охорони ОПІВ (зменшилась на 65 %);
0,04 % - на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій 
(зменшилась на 69 %);

0,02 % - на отримання інформації про технології та/або їх складові від 
установ державної системи науково-технічної і патентної інформації (зросла 
на 92 %).

- загальний обсяг виплат винагороди авторам технологій та/або їх 
складових за договорами про трансфер технологій

Загальна сума виплат у 2017 році склала 144519,4 тис. грн, 
у попередньому році -  95103,1 тис. грн.

За договорами про трансфер технологій надійшло більше 
131989,0 тис. грн, що більше, ніж у 2016 році на 34,3 %. З них використано на 
розвиток інноваційної діяльності та виплати авторам технологій 85 %, що у 
відсотковому виді приблизно дорівнює минулорічному використанню таких 
технологій, але на третину більше у кількісному грошовому вимірі.

- кількість договорів, за якими було виплачено винагороду авторам 
технологій

Кількість договорів, за якими авторам у 2017 році виплачено винагороду 
-  3199, у попередньому році -  3966.

- середня ставка виплати винагороди авторам технологій та/або їх 
складових

У середньому вартість одного договору Міністерства освіти і науки 
України становить 12,1 тис. грн, що на 26,7 % більше у порівнянні з 
попереднім роком.

Інформація щодо показника «відсоток приросту валового 
внутрішнього продукту від інноваційних досягнень» може бути отримана 
через певний проміжок часу, оскільки вимагає економічних даних та 
розрахунків за декілька років реалізації акта.
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей

Прийнятий регуляторний акт визначає механізм здійснення контролю за 
виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, розроблених за 
рахунок коштів державного бюджету та майнові права на які передано згідно 
із статтею 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій».

На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного 
акта встановлено: на сьогодні Постанова не потребує внесення змін чи 
доповнень до неї.

Міністр освіти і науки України ' Л. М. Гриневич
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