
Звіт про базове відстеження результативності 
постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р. № 472

«Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, 
що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані 

підприємствами державної форми власності»

1. Вид та назва документа
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні 
кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності»

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

3. Цілі прийняття акта
Визначення порядку здійснення реєстрації технологій та їх складових з 

метою систематизації та уніфікації інформації про наявні технології, що 
перебувають у державній власності, сприяння відбору і впровадженню 
новітніх технологій для випуску наукоємної конкурентоспроможної 
продукції та продажу технологій на внутрішньому та міжнародному ринках.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 02.12.2016 р. по 08.12.2016 р.

5. Тип відртеження
Базове відстеження.

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

дані щодо 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 реєстрацію технологій та їх 
складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи 
придбані підприємствами державної форми власності.

Цільова група: міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, 
Національна академія наук України та галузеві академії наук, що мають у 
своїй сфері управління вищі навчальні заклади чи наукові установи.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Результативність акта можна оцінити за такими показниками:

-  розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і 
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта

Дія акта не впливає на надходження до державного чи місцевих 
бюджетів. Проте, інформацію, отриману завдяки акту, буде використано для 
інформування суб’єктів господарювання про наявні новітні технології з 
метою укладання договорів про їх трансфер, що, у свою чергу, 
опосередковано вплине на зростання надходжень до бюджету у зв’язку з 
зростанням кількості конкурентоздатних підприємств.

-  кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта

Дія акта поширюватиметься на усі міністерства, що мають у своїй 
сфері управління вищі навчальні заклади чи наукові установи, а також на 
національні академії наук.

У 2016 році положення акта виконані 4-ма міністерствами та 4-ма 
національними академіями наук.

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

Заінтересовані суб’єкти господарювання були поінформовані листом 
МОН. Крім того, інформація про основні положення акта була розміщена на 
офіційному сайті міністерства.

-  розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами 
господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог 
акта

Для виконання акта не використовуються додаткові кошти, крім 
призначених для заробітної плати. На підготовку інформації, згідно з 
регуляторним актом, заявниками витрачається не більше 2 годин.

-  кількість технологій, які внесені до Державного реєстру технологій 
щорічно

У порівнянні з 2013 роком (112 зареєстрованих технологій) постійно 
зростає відсоток зареєстрованих технологій:

• з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. -  138 % або 155 технологій;
• з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. -  161 % або 181 технологій;
• з 01.01.2016 р. по 02.12.2016 р. -  134 % або 150 технологій.
-  кількість зареєстрованих технологій за відомчою підпорядкованістю 

заявників щорічно
Інформація узагальнена за даними головних розпорядників бюджетних 

коштів -  національних академій наук, міністерств, які, у свою чергу, 
отримали інформацію від суб’єктів господарювання, що належать до сфери 
їх управління (перебувають у їх віданні), а також заявників про створені або 
придбані ними технології.
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Головні розпорядники коштів/ 

Роки 2013 2014 2015 2016
Без підпорядкованості 4 3 3 7
Міністерство освіти і науки 
України 6 3 20 56

Міністерство охорони здоров’я 
України 2 3 1 —

Міністерство інфраструктури 
України 4 4 3 1

Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

— — — 1

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

— — — 5

Національна академія наук 
України

— — — 2

Національна академія медичних 
наук України 96 132 154 75

Національна академія аграрних 
наук України

— 10 — 2

Національна академія 
педагогічних наук України

— — — 1

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

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей 
проводитиметься у рамках повторного відстеження через рік після 
проведення базового відстеження.

Міністр Л. М. ГРИНЕВИЧ
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