
Звіт про громадське обговорення 
проекту наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України
від 13 березня 2014 року № 221»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України

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

Проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін 
до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221» 
(далі -  проект наказу).

Громадське обговорення проводилося у формі електронних 
консультацій. Матеріали щодо проекту акта було розміщено
22 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті МОН (www.mon.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймалися до 22 листопада 
2020 року у письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:

Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ, 
01135; e-mail: dvvhun@mon.gov.ua. Двигун Оксана Валеріївна, тел.: 287 82 07;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Обговорення проекту наказу здійснювалося з 22.10.2020 по 22.11.2020. 

Під час громадського обговорення до проекту наказу надійшли пропозиції від 
Центру досліджень інтелектуальної власності.

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

За результатами громадського обговорення до проекту наказу надійшли 
пропозиції щодо внесення змін до проекту акта, зокрема:

Привести зміст проекту Інструкції щодо заповнення форми №1 та 
форми №2 у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 
04.12.2019 р. №1030, а саме:

1. Викласти зміст інструкції до рядків 360, 370 форми 1 у наступній 
редакції:

(а) «у рядку 360 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам 
технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у 
графі А проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка 
розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, 
отриманих організацією-розробником у вигляді: роялті та від передачі 
виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених
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у рядках 202, 203, 204); у графі С проставляється кількість договорів про 
трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.»;

(б) «у рядку 370 за напрямом 3 «виплата винагороди особам, що 
здійснюють трансфер технологій» у графі А проставляється середня ставка 
винагороди особам, якими здійснено трансфер технологій та/або їх складових, 
яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, 
отриманих організапією-розробником у вигляді: роялті та від передачі 
виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених 
у рядках 202, 203, 204); у графі С проставляється кількість договорів про 
трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.»

2. Викласти зміст інструкції до рядків 360, 370 форми 2 у наступній 
редакції:

(а) «у рядку 360 за напрямом 2 «виплата винагороди авторам 
технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій»: у 
графі А проставляється середня ставка винагороди авторам технологій, яка 
розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, 
отриманих організацією-розробником у вигляді: роялті та від передачі 
виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених 
у рядках 202, 203, 204); у графі С проставляється кількість договорів про 
трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.»;

(б) «у рядку 370 за напрямом 3 «виплата винагороди особам, що 
здійснюють трансфер технологій» у графі А проставляється середня ставка 
винагороди особам, якими здійснено трансфер технологій та/або їх складових, 
яка розраховується як середнє арифметичне значення відсотка від коштів, 
отриманих організацією-розробником у вигляді: роялті та від передачі 
виключних майнових прав інтелектуальної власності (сума даних, зазначених 
у рядках 202, 203, 204); у графі С проставляється кількість договорів про 
трансфер технологій, за якими була здійснена виплата.»

3. Дати коментар до рядку 201 форм № 1, № 2 у такій редакції:
«у рядку 201 «Загальна сума коштів, на яку протягом року укладено договорів 
про трансфер технологій» зазначається загальна сума коштів, на яку у звітному 
році організація-розробник уклала договорів про трансфер технологій 
(ліцензійних договорів, договорів про передачу виключних майнових прав 
інтелектуальної власності, договорів змішаного типу, якими передбачено 
виплата ліцензійних платежів).

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень 
громадськості з обов’язковим обгрунтуванням прийнятого рішення та 
причин неврахування пропозицій та зауважень:

Зауваження та пропозиції до змісту проекту Інструкції щодо заповнення 
форми № 1 та форми № 2, а також до рядків 201, 360 та 370 форми № 1 та 
форми № 2 враховано повністю.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:



з

У зв’язку з наданими зауваженнями і пропозиціями до проекту наказу 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
13 березня 2014 року № 221» нова редакція проекту акта доопрацьована.

Генеральний директор 
директорату науки та інновацій \ ґ Юлія БЕЗВЕРШЕНКО

Двигун О. В.
287 82 07


