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Щодо реєстрації технологій 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

09.11.2015  №  1156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 

грудня 2015 року за № 1501/27946 „Про затвердження форми Реєстраційної 

картки технології та її складових та інструкції з її оформлення”; листа 

Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1/9-622 „Щодо 

реєстрації технологій”; на виконання статей 7 та 16 Закону України „Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” та пункту 5 

Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за 

бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.07.2013 № 472, з метою приведення власних нормативно-правових актів у 

відповідність до законодавства 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1 Затвердити та ввести в дію „Порядок реєстрації технологій та їх 

складових, що створені чи  придбані  ДВНЗ УДХТУ”  (далі - Порядок)  

(додаток 1). 

2 Затвердити форму Реєстраційної картки технології (далі - РКТ) та її 

складових  (додаток 2), а  також  вимоги щодо  оформлення цієї картки 

(додаток 3).  

3 Відділу науково-технічної інформації (Неткал Л.Б.) забезпечити 

розміщення на офіційному веб-сайті ДВНЗ УДХТУ (Наука, Науково-

технічна інформація): 

- інформації про „Порядок реєстрації технологій та їх складових, що 

створені чи придбані ДВНЗ УДХТУ”; 

- форми РКТ; 

- вимог щодо оформлення РКТ; 

- оновленого програмного забезпечення для заповнення РКТ. 



4  Керівникам НДР, завідувачам кафедрами, керівникам НДІ та НДЛ: 

4.1 Неухильно виконувати визначений Порядок та забезпечувати 

своєчасне надання необхідної документації до відділу науково-технічної 

інформації (ВНТІ, кімн. 261 перемички, Неткал Л.Б.) для здійснення 

нормоконтролю та відправки її на державну реєстрацію. 

4.2 Щороку до 25 грудня подавати до НДЧ інформацію про 

створені або придбані технології на паперовому та електронному носіях 

інформації відповідно до чинної на той час форми подання інформації. 

4.3 Відповідальним за достовірність відомостей, що зазначені в 

реєстраційних документах, якість оформлення та своєчасне їх подання до 

ВНТІ є заявник – керівник науково-дослідної роботи (НДР), при виконанні 

якої було створено або придбано технологію. 

5 Керівникам НДР під час формулювання назви роботи та очікуваних 

результатів звертати увагу, що при декларуванні в назві НДР та в очікуваних 

результатах „створення, розробка технології” по завершенні науково-

дослідної роботи технологія повинна бути зареєстрована згідно Порядку. 

Роз’яснення щодо визначення терміну „технологія” наведені в додатку 4. 

6 Припинити дію наказу від 14.10.2013 № 78 „Щодо виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472”. 

7 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Харченко О.В. 
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