
Звіт про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1030

«Про затвердження мінімальних ставок винагороди
авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»

1. Вид та назва документа 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1030 «Про 

затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які 
здійснюють їх трансфер».

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

2. Цілі прийняття акта 

Затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та 
особам, які здійснюють їх трансфер, з метою стимулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій шляхом створення умов для підвищення мотивації авторів 
до впровадження розроблених ними технологій, збільшення обсягів 
комерціалізації технологій, створених за бюджетні кошти, забезпечення 
технологічного оновлення і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
виробництва.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.04.2021 р. по 29.04.2021 р.

5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Для проведення базового відстеження використовувались статистичні 

дані, отримані від головних розпорядників бюджетних коштів – національних 
академій наук, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які 
виконували положення акта. 

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

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 
аналізу статистичної інформації про здійснення діяльності у сфері трансферу 
(передачі) технологій та їх складових за формами передання. 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:
1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія 

регуляторного акта.
2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог нормативно-правового акта.
3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень регуляторного акта – середній, оскільки повідомлення про 
оприлюднення, проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерством освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:
1. Кількість укладених договорів про трансфер технологій та/або їх 

складових, створених за бюджетні кошти.
2. Кількість коштів, отриманих за договорами про трансфер технологій 

та/або їх складових, створених за бюджетні кошти.
3. Частка коштів, використаних на виплату винагороди авторам 

технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій.
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія 

акта
Дія акта поширюється на усі міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, що мають у своїй сфері управління заклади вищої освіти або 
наукові установи, а також на національні академії наук, у сфері управління яких 
знаходяться наукові установи та суб’єкти господарювання. У 2020 році 
положення акта виконано 3 міністерствами та 3 національними академіями наук.

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

Заінтересовані суб’єкти господарювання було поінформовано листом 
МОН. Окрім того, інформацію про основні положення акта було розміщено на 
офіційному сайті МОН в рубриці «Нормативно-правові акти у сфері трансферу 
технологій» підрозділу «Трансфер технологій» розділу «Інноваційна діяльність 
та трансфер технологій».

 кількість укладених договорів на передання технологій та/або їх 
складових, створених за бюджетні кошти

У 2020 році підприємствами, установами та організаціями головних 
розпорядників бюджетних коштів було передано 1794 технології, що на 73,16 % 
менше у порівнянні із 2019 роком, на загальну суму 85,78 млн грн, що у 4,5 рази 
менше порівняно із 2019 роком, у тому числі ЗВО передано 448 технологій (на 



30,6 % більше порівняно із 2019 роком) на загальну суму 19,82 млн грн (майже у 
2 рази менше порівняно із 2019 роком).

 кількість коштів, отриманих за договорами про трансфер технологій 
та/або їх складових, створених за бюджетні кошти

Головні розпорядники бюджетних коштів подали відомості щодо доходів, 
отриманих їхніми установами, підприємствами та організаціями за договорами 
на передання технологій. Установи НААН України у 2020 році за договорами на 
передання технологій отримали дохід у сумі 77,64 млн грн, що у 4,4 рази менше 
порівняно із 2019 роком; НАМН України – 0,23 млн грн, що співставно із 
показником 2019 року; НАН України – 2,99 млн грн, що у 2,8 рази менше 
порівняно із показником доходів у 2019 році; Мінсоцполітики України – 0,14 млн 
грн (Мінсоцполітики не здійснювало діяльність у сфері трансферу технологій у 
попередньому році); МОН України – 19,82 млн грн, що у 1,8 рази менше 
порівняно із доходами, отриманими за договорами на передання технологій у 
2019 році, у тому числі ЗВО – 19,82 млн грн.

За формами передання технологій найбільшу частку доходів склали 
договори на передання результатів наукових досліджень та розробок – 74,92 % 
або 75,52 млн грн, у тому числі ЗВО 19,04 % або 19,19 млн грн. У 2020 році 
найменшу частку складають доходи від передання ноу-хау, угод на передання 
технологій 0,5 % або 0,5 млн грн та від передання прав на патенти 2,09 % або 
2,11 млн грн. Тобто у 2020 році, як і у 2019 році, переважно заключали договори 
на передання результатів досліджень та розробок.

Доходи від ліцензій на використання винаходів, промислових зразків, 
корисних моделей склали 22,49 % або 22,67 млн грн (у тому числі ЗВО – 0,62 % 
або 0,6 млн грн). Слід відмітити, що у 2020 році, порівняно із 2019 роком, 
кількість договорів на передання ліцензій на використання винаходів, 
промислових зразків, корисних моделей зросла у понад 2 рази.

У 2020 році видатки на придбання технологій здійснювали установи 
Міністерства оборони України у розмірі 133,81 млн грн на придбання 8 
результатів досліджень та розробок.

Також придбання технологій у 2020 році здійснювали підприємства, 
установи та організації НААН України 517 одиниць на загальну суму 9,15 млн 
грн та МОН України – 203 одиниці на загальну суму 27,30 млн грн, у тому числі 
ЗВО – 202 одиниці на загальну суму 27,29 млн грн.

 частка коштів, використаних на виплату винагороди авторам 
технологій та/або їх складових за договорами про трансфер технологій

Частка видатків на матеріальне заохочення (у тому числі виплата 
винагороди авторам технологій та виплата винагороди особам, які здійснюють 
трансфер технологій) у чистому доході підприємств, установ та організацій у 
2020 році складає 14,17 % або 12,54 млн грн (у тому числі ЗВО – 4,57 % або 4,05 



млн грн), а частка витрат на придбання технологій у чистому доході – 164,61 % 
або 145,69 млн грн (у тому числі ЗВО – 3,08 % або 2,73 млн грн).

Видатки на матеріальне заохочення у 2020 році розподілились таким 
чином: виплата винагороди авторам технологій склала 59,41 % або 7,45 млн грн, 
у тому числі ЗВО – 28,87 % або 3,62 млн грн, виплата винагороди особам, які 
здійснюють трансфер технологій, склала 40,59 % або 5,09 млн грн, у тому числі 
ЗВО – 3,39 % або 0,43 млн грн.

Таким чином, у порівнянні із 2019 роком, у 2020 році істотно зросли 
виплати винагороди особам, які здійснюють трансфер.

Установи НАМН України у 2020 році здійснили виплати авторам 
технологій у сумі 0,08 млн грн, НАН України – 0,68 млн грн, Мінсоцполітики 
України – 0,02 млн грн, НААН України – 3,05 млн грн, МОН  – 3,62 млн грн, у 
тому числі ЗВО – 3,62 млн грн.

Зазначимо, що майже за всіма головними розпорядниками бюджетних 
коштів, за винятком НАМН України, спостерігається падіння виплат авторам 
технологій, але з огляду на зменшення кількості договорів на передання 
технологій і відповідно зменшення коштів, отриманих за цими договорами, цей 
факт не виглядає критичним. Позатим, НАМН України, не зважаючи на майже 
сталу суму коштів, отриманих за договорами на передання технологій, виплати 
авторам технологій збільшила у понад 2,5 рази.

Частка видатків на матеріальне заохочення від доходів, отриманих за 
договорами на передання технологій, за головними розпорядниками бюджетних 
коштів у 2020 році складала: НАМН України – 36,71 %, НАН України – 22,77 %, 
НААН України – 3,92 %, МОН – 18,27 %, у тому числі ЗВО – 18,27 %. Медіанне 
значення частки видатків на матеріальне заохочення авторів технологій від 
доходів, отриманих за договорами на передання технологій складає 18,27 %.

Таким чином, можна дійти висновку, що установи, підприємства та 
організації переважно дотримуються вимог щодо розміру мінімальних ставок 
виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх 
трансфер» від 04 грудня 2019 р. № 1030, а саме: виплати винагороди авторам 
технологій на рівні не менше 20 % від доходу, одержаного від договорів про 
трансфер технологій (роялті, паушальні платежі тощо) та особам, які здійснюють 
трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 % доходу, 
одержаного на підставі договору про трансфер технологій.

Істотно недоплачує своїм авторам та особам, які здійснюють трансфер 
технологій, лише Національна академія аграрних наук України.

Крім того, НАМН України продемонструвала зростання таких виплат у 2,5 
рази.



З огляду на вищезазначене, у 2020 році виплати винагороди не мали 
істотного впливу на фінансовий стан установ, підприємств та організацій, 
оскільки складають лише 12,42 %  чистого доходу від реалізації продукції, що 
менше навіть за податок на додану вартість.

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

Прийняттям акта забезпечено збільшення мінімальних ставок винагороди 
авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер.

Ступінь досягнення визначених цілей є належним. Регуляторний акт 
відповідає принципам державної регуляторної політики.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 
проведено у ІІ кварталі 2022 року.

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ


