
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від "___" ______________ 2020 р. № ___

Організація-розробник технологій, яка у звітному періодіздійснювала трансфер технологій:

(повне найменування)

Код економічної діяльності за КВЕД¹-2010 (за структурою коду КВЕД):

Вид економічної діяльності за КВЕД-2010:

Місцезнаходження організації-розробника: адреса, тел., факс, е-mail, www

Код рядка Кількість
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280підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з питань 

інтелектуальної власності та трансферу технологій, у тому числі:

здійснення заходів щодо патентування, зокрема закордонного 

патентування, а також забезпечення правової охорони технологій та/або їх 

складових, у тому числі:

в Україні

за межами України (із зазначенням назви країни, в якій здійснюється 

патентування)

проведення технологічного та економічного аудиту

проведення оцінки науково-технічного рівня технологій та/або їх складових 

як об'єкта комерціалізації

забезпечення доступу до пошукових баз даних з патентною, ліцензійною та 

економічною інформацією

патентних

патентно-кон'юктурних

маркетингових

Використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій, 

усього, 

з них за напрямами:

1) розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій:

проведення досліджень із створення і трансферу технологій та/або їх 

складових, 

у тому числі:

Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді разових виплат 

(роялті)

Загальна сума коштів, одержаних протягом року від передачі виключних 

майнових прав інтелектуальної власності

ІІ. Напрями використання коштів, одержаних за договорами про трансфер технологій

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

Кошти, що надійшли за договорами про трансфер технологій

Загальна сума коштів, одержаних протягом року у вигляді періодичних 

виплат (роялті)

Загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів про 

трансфер технологій, у тому числі:

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

Обсяг коштів (тис. гривень)

КВЕД (за структурою коду ХХ.Х) __________________________ х

А
D

I. Загальна фнформація

Укладені протягом звітного року договори про трансфер технологій

Форма №1

у________ році

і виплату винагороди авторам таких технологій та особам, які здійснюють їх трансфер

технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, 

використання коштів, одержаних у результаті трансферу 

організації-розробника технологій про напрями

ВІДОМОСТІ

Назва показника

Передані у звітному році технології, які раніше не передавались, усього, у 

тому числі за областю призначення згідно з:
х
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Керівник___________________________                                                                  М.П.

____________________________________

центри трансферу технологій

коворкінги

хаби

інноваційні бізнес-інкубатори

бізнес-акселератори

стартап-школи

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер__________________

(найменування організації-розробника)

(найменування організації-розробника)

____________________________________

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

1 КВЕД -2010 - Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затверджений 

наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року №457 (із змінами). Національні (державні) статистичні 

класифікації (класифікатори).- Електронний ресурс /Режим доступу:http://ukrstat.gov.ua/.

забезпечення створення та функціонування стартапів, створених шляхом 

ліцензування організацією-розробником

у тому числі:

навчання

розроблення бізнес-моделі

2) виплата винагороди авторам технологій та/або їх складових за 

договорами про трансфер технологій, середня ставка якої становить ____%

3) виплата винагороди особам, що здійснюють трансфер технологій

пошук інвесторів

розроблення бізнес-плану 

менторство

інкубаційні програми

надання у користування інноваційного простору

інше (вказати)

створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, 

створених організацією-розробником

у тому числі:

патенти

ліцензії на використання винаходів

корисні моделі

закупівля інструментів, обладнання та устаткування, необхідних для 

проведення тестування, прототипування, проведення експериментальних 

досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення 

моделей
проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, 

виготовлення моделі або дослідного зразка та здійснення їх випробування, 

сертифікації

набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності

з них:

промислові зразки

ноу-хау

забезпечення участі співробітників у тренінгах та семінарах з питань 

трансферу технологій та/або їх складових

організація просування технологій та/або їх складових на ринок шляхом їх 

демонстрації на виставкових заходах, здійснення їх рекламування за 

допомогою Інтернету, соціальних мереж, радіо, телебачення


