Звіт про повторне 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
Червень 2022 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного 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
результативність, а також способи одержання даних

відстежувалася
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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
Показники

2020

2021

Кількість
суб’єктів
господарювання, на яких
поширюватиметься
дія
акта
Рівень
поінформованості
суб’єктів господарювання
та/або фізичних осіб з
основних положень акта

Положення акта виконані 3
міністерствами
та
3
національними академіями
наук
Високий.
Заінтересовані
суб’єкти
господарювання
були поінформовані листом
МОН. Окрім того, інформація
про основні положення акта
була
розміщена
на
офіційному
сайті
Міністерства
в
рубриці
«Нормативно-правові акти у
сфері трансферу технологій»
підрозділу
«Трансфер
технологій»
розділу
«Інноваційна діяльність та
трансфер технологій»
Підприємствами,
установами та організаціями
головних
розпорядників
бюджетних коштів було
передано 1794 технологій,
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 р.) на
загальну суму 19,82 млн грн.

Положення акта виконані 2
міністерствами, 1 ЦОВВ зі
спеціальним статусом та 3
національними академіями наук
Високий.
Заінтересовані
суб’єкти
господарювання
були поінформовані листом
МОН. Окрім того, інформація
про основні положення акта
була
розміщена
на
офіційному
сайті
Міністерства
в
рубриці
«Нормативно-правові акти у
сфері трансферу технологій»
підрозділу
«Трансфер
технологій»
розділу
«Інноваційна діяльність та
трансфер технологій»
Підприємствами,
установами та організаціями
головних
розпорядників
бюджетних коштів було
передано 3665 технологій,
що на 104,3% більше у
порівнянні із 2020 роком, на
загальну суму 198,01 млн
грн, що у 2,3 рази більше
порівняно із 2020 роком, у
тому числі ЗВО передано
1230 технологій (на 174,55%
більше порівняно із 2020 р.)
на загальну суму 202,94 млн

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

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

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

2020

2021

(майже у 2 рази менше
порівняно із 2019 роком)
100,81 млн грн (з них:
установи НААН України –
77,64 млн грн; НАМН
України – 0,23 млн грн; НАН
України – 2,99 млн грн;
Мінсополітики України –
0,14 млн грн; МОН України –
19,82 млн грн, у тому числі
ЗВО – 19,82 млн грн)
Чистий дохід підприємств,
установ та організацій, що
здійснюють
трансфер
технологій,
склав
88,5 млн грн.
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).
Видатки
на
матеріальне
заохочення у 2020 році
розподілились
наступним
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

грн (у понад 10 разів більше
порівняно із 2020 роком)
198,01 млн грн (з них: установи
НААН України – 131,18 млн
грн; НАМН України – 0,42 млн
грн; НАН України – 2,37 млн
грн; Мінсополітики України –
0,13 млн грн; Держспецзв’язку
– 2,10 млн грн; МОН України –
61,81 млн грн, у тому числі ЗВО
– 61,81 млн грн)
Чистий дохід підприємств,
установ та організацій, що
здійснюють
трансфер
технологій,
склав
431,6 млн грн.
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 2021 році
складає 3,55% або 15,32 млн
грн (у тому числі ЗВО – 2,13%
або 9,18 млн грн).
Видатки
на
матеріальне
заохочення у 2021 році
розподілились
наступним
чином: виплата винагороди
авторам технологій склала
83,33% або 12,77 млн грн, у
тому числі ЗВО – 54% або 8,27
млн грн, виплата винагороди
особам,
які
здійснюють
трансфер технологій склала
16,67% або 2,55 млн грн, у
тому числі ЗВО – 5,94% або
0,9 млн грн
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийняття акта забезпечило підвищення мінімальних ставок виплати
винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, а також
збільшення обсягів комерціалізації технологій, створених за бюджетні кошти,
що сприяє технологічному оновленню та підвищенню конкурентоспроможності
національної економіки.
Під час проведення заходів з повторного відстеження результативності
регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб, жодного запиту з приводу роз’яснення порядку
застосування цього акта. Неврегульованих та проблемних питань не виявлено.
Отриманий результат свідчить, що регуляторний акт не потребує змін або
доповнень.
Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Міністр освіти і науки України

Сергій ШКАРЛЕТ

