
Додаток 4 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо визначення термінів, які стосуються технології 

 

Згідно наказу Державної служби статистики України від 13.01.2014 № 10 

„Про затвердження Методологічних положень з організації державного 

статистичного спостереження щодо створення та використання передових 

технологій та об'єктів права інтелектуальної власності” під створенням технології 

розуміють: 

- розробку технічної документації, робочих креслень; 

- виготовлення необхідного устаткування; 

- випробування та приймання технології в установленному порядку.  

Технологія вважається створеною лише при успішному завершенні 

випробувань і при наявності позитивного рішення про приймання у звітному році.  

Нові для України технології - технології, що не мають вітчизняних 

аналогів.  

Принципово нові технології - технології, які створені вперше у світовій 

практиці та мають якісно нові характеристики, розроблені на основі новітніх 

наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні й 

іноземні аналоги та спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку 

наукомісткої продукції. 

Використання передової технології - впровадження та промислова 

експлуатація технології, результатом якої є випуск продукції, надання послуг 

(одержання чи обробка інформації тощо).   

Згідно  Роз'яснень   Державної  служби  статистики  України   від   04.12.2014   

№ 17.4-12/63 дані про створені та використані технології відповідають даним 

технічної, патентно-ліцензійної та іншої документації (наприклад, акта про 

впровадження технологій). 

 

В Законі України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій” (від 14.09.2006 № 143-V; із змінами, внесеними згідно із Законом від 

10.11.2015 № 766-VIII) терміни щодо технології вживаються в такому значенні: 

- високі технології: технології, розроблені на основі новітніх наукових 

знань, які за своїм технологічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні 

аналоги і конкурентоспроможні на світовому ринку наукомісткої продукції; 

- договір про трансфер технології: договір, укладений у письмовій формі 

між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються 

майнові права на технологію або її складові; 

- документація: зафіксована на матеріальному носії інформація про 

технологію та її складові (нормативна, науково-технічна, проектна, 

конструкторська, технологічна документація, звіти про результати виконання 

патентно-кон'юнктурних, наукових, науково-дослідних, конструкторських і 

проектних робіт, державних випробувань складових технології), наявність якої 

забезпечує їх використання; 

- об'єкт технології: наукові та науково-прикладні результати, об'єкти права 

інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, 

технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці), ноу-хау, в яких 

відображено перелік, строки, порядок та послідовність виконання операцій, 

процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг; 

- патентна чистота: властивість технологій та/або їх складових бути вільно 

використаними в певній державі без загрози порушення діючих на її території прав 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/766-19/paran56#n56


інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій, що 

посвідчуються охоронними документами цієї держави (патентами) та свідоцтвами, 

які належать третім особам, визначена згідно з охоронними документами 

(патентами) і свідоцтвами на ці об'єкти та нормативно-правовими актами держави 

(держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а 

також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії 

охоронних документів (патентів) і свідоцтв на технології та/або їх складові на 

території такої держави (держав); 

- патентно-кон'юнктурні дослідження: системний науковий аналіз 

властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, 

стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної 

ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції; 

- ринок технологій: система взаємовідносин споживачів технологій та їх 

складових та/або конкуруючих між собою постачальників цих технологій та їх 

складових, спрямованих на задоволення суспільних і державних потреб у 

відповідних технологіях, їх складових та продукції, виготовленій з їх 

застосуванням; 

- складова технології: частина технології, де відображено окремі елементи 

технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права 

інтелектуальної власності, ноу-хау; 

- технологія: результат науково-технічної діяльності, сукупність 

систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про 

перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва 

та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг; 

- трансфер технології: передача технології, що оформляється шляхом 

укладення між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або 

багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються 

майнові права та обов'язки щодо технології та/або її складових. 

 

 

 

Нормоконтролер, 

інж. 1 кат. ВНТІ                                                                                    Л.Б. Неткал 
 


