
Звіт про повторне відстеження результативності
наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 року № 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 року № 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 

3. 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 16.08.2022  по 16.09.2022

5. Тип відстеження 
Повторне 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: 



2

Показники 2020 2021
Кількість суб’єктів 
господарювання та/або 
фізичних осіб, на яких 
поширюється дія акта

Дія акта поширюється на 950 
суб’єктів господарювання

Дія акта поширюється на 769 
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 офіційних вебсайтах 
Верховної Ради України, 
МОН

Високий. Заінтересовані 
суб’єкти господарювання 
були поінформовані листом 
МОН. Крім того, 
регуляторний акт розміщено 
на офіційних вебсайтах 
Верховної Ради України, 
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 
214,430 млн грн

У 2021 році за договорами 
про трансфер технологій 
та/або їх складових 
організаціями-розробниками 
було отримано коштів у сумі 
187,95 млн грн, що на 14,07% 
менше, ніж у 2020 році

Кількість укладених 
договорів про передачу 
технологій

За узагальненою 
інформацією, отриманою від 
головних розпорядників 
бюджетних коштів,  протягом 
2020 року ними було 
укладено 1809 договорів про 
трансфер технологій та/або їх 
складових, створених за 
бюджетні кошти

За узагальненою 
інформацією, отриманою від 
головних розпорядників 
бюджетних коштів,  протягом 
2021 року ними було 
укладено 1862 договори 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 становила 37,5%, було 
використано 7,45 млн грн з 
загальних 214,430 млн 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 становила 8,6%, 
було використано 5, 09 млн 
грн. Усього винагороду 
виплачено 156 особам

Протягом 2021 року на 
виплату винагороди авторам 
технологій, середня ставка 
якої становить 27,98%, було 
використано 12,77 млн грн із 
загальних 187,95 млн грн, які 
надійшли у 2021 році за 
договорами про трансфер 
технологій. Усього винагороду 
виплачено 264 авторам. На 
виплату винагороди особам, 
які здійснюють трансфер 
технологій, середня ставка 
якої становить 14,48%,  було 
використано 2,55 млн грн. 
Усього винагороду 
виплачено 104 особам

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 
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У 2022 році у ході проведення моніторингу порядку і напрямів 
використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених 
за рахунок коштів державного бюджету, від розпорядників бюджетних коштів 
отримано пропозиції щодо внесення змін у затверджені наказом Міністерства 
освіти і науки України від 12 січня 2021 року № 32 форми та інструкцію щодо їх 
заповнення з метою усунення дублювання відомостей, які подаються у 
зазначених формах, а також урахування усіх можливих видів доходів, отриманих 
за договорами про трансфер технологій. 

Ступінь досягнення визначених цілей не є належним. Регуляторний акт 
потребує внесення змін з метою упорядкування та удосконалення правового 
регулювання процедури 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.

Т. в. о. Міністра                                                                    Олексій ШКУРАТОВ


