
Звіт про базове відстеження результативності 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. № 32 

«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

13 березня 2014 року № 221» 

 

1. Вид та назва документа  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 р. № 32 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 

року № 221». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження  

Міністерство освіти і науки України  

 

2. Цілі прийняття акта  

Забезпечення моніторингових досліджень, удосконалення правового 

регулювання здійснення контролю за напрямами використання коштів, 

одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів 

державного бюджету, і виплатою винагороди авторам таких технологій та 

особам, що здійснюють їх трансфер. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 16.08.2021 р. по 24.09.2021 р. 

 

5. Тип відстеження  

Базове відстеження.  

 

6. Методи одержання результатів відстеження  

Результати відстеження отримано статистичним методом. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу статистичної інформації про напрями використання коштів, одержаних у 

результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного 

бюджету; про обсяги виплати винагороди авторам технологій та особам, які 

здійснюють їх трансфер; про розмір виплаченої винагороди авторам технологій 

та особам, які здійснюють їх трансфер.  

Цільова група: міністерства, центральні органи виконавчої влади, 

національні академії наук, у сфері управління яких знаходяться заклади вищої 

освіти, наукові установи, інші підприємства, установи та організації.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Результативність акта можна оцінити за такими показниками:  

 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта; 

У 2020 р. дія акта поширювалася на 950 суб’єктів господарювання. 

 



- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта; 

Високий. Заінтересовані суб’єкти господарювання були поінформовані 

листом МОН. Крім того, регуляторний акт розміщено на офіційному вебсайті МОН. 

 

- доходи за договорами про передачу технологій; 

У 2020 році за договорами про трансфер технологій та/або їх складових 

організаціями-розробниками було отримано коштів у сумі 214430,89 тис.грн. 

 

- кількість укладених договорів про передачу технологій; 

За узагальненою інформацією, отриманою від головних розпорядників 

бюджетних коштів,  у 2020 р.  ними було укладено 1809 договорів про трансфер 

технологій та/або їх складових, створених за бюджетні кошти.  

 

- видатки на матеріальне заохочення авторів технологій та осіб, які 

здійснюють їх трансфер. 

Протягом 2020 року на виплату винагороди авторам технологій, середня 

ставка якої становить 37,5%, було використано 3802,20 тис. грн з загальних 

214430,89 тис. грн, які надійшли у 2020 році за договорами про трансфер 

технологій. Усього винагороду виплачено 548 авторам. На виплату винагороди 

особам, які здійснюють трансфер технологій, середня ставка якої становить 8,6%, 

було використано 2931,95 тис. грн, усього винагороду виплачено 156 особам. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

Прийняттям акта забезпечено розширення переліку напрямів, за якими 

організації-розробники  можуть використовувати кошти, одержані в результаті 

трансферу технологій, зростання результативності здійснення науково-технічної 

діяльності, створення нових технологій та їх трансфер (передачу) в реальний 

сектор економіки. 

Ступінь досягнення визначених цілей є належним. Регуляторний акт 

відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 

проводитиметься у рамках повторного відстеження через рік після проведення 

базового відстеження.  

 

 

 

 

 

 


