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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Інноваційна діяльність є важливою складовою системи
заходів щодо прискорення розвитку економіки України,
підвищення конкурентоспроможності й ефективності
вітчизняних підприємств. Закон України «Про інноваційну діяльність» конкретизує її узагальнене розуміння:
«інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована
на використання і комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів та послуг».
Головною причиною низької інноваційної активності
вітчизняних підприємств вважається відсутність економічних механізмів зацікавленості у впровадженні новацій у виробництво. Інноваційну діяльність підприємства
проводять в основному самостійно через обмежені фінансові
можливості
для
вирішення
науковотехнологічних проблем. Технічний рівень засвоєної вітчизняним виробництвом продукції знижується, впроваджуються в основному нововведення, які не потребують
значних фінансових витрат. Як показує досвід, зарубіжні
товари витіснили з внутрішнього ринку національну
наукомістку продукцію, а через високі витрати на освоєння продукції сучасного технологічного рівня підприємства намагаються ігнорувати довготривалі наукомісткі
проекти.
Упродовж 2014–2018 рр. частка підприємств, які займались інноваційною діяльністю, становила 18,1%, у т.ч.
здійснювали технологічні інновації – 9,5%, нетехнологічні – 8,6%. Як свідчать дані Державної служби статистики України у 2018 р. витрати на інновації в основному
здійснювались за рахунок власних коштів (понад 90%
загального обсягу фінансування), кредитів (3,6%) та бюджетних коштів (2,6%). Обсяг реалізованої у 2018 р.
інноваційної продукції склав 2,8% (у т.ч. нових для ринку – 0,9%, нових лише для підприємства – 1,9%) загального обсягу реалізованої продукції обстежених підприємств.

Інноваційний розвиток підприємств не можливо стимулювати і підтримувати без достатнього фінансового забезпечення. Відзначимо, що
фінансування науково-дослідних робіт наукових установ України здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань.
Якщо порівняти фінансування 2016 р. проти 2015 р., слід відзначити,
що суттєвих змін, які б вплинули на зміну структури між галузевими
академіями, не відбулося, але зміни торкнулися деяких академій. Наочно бачимо, що в 2016 році фінансування академії аграрних наук
України збільшилось на 2%, а фінансування академії медичних наук –
на 1%.

Ядром створення інноваційної продукції в агропромисловому комплексі є науково-дослідні установи Національної академії аграрних наук
України. Саме вони отримують бюджетні кошти на виконання науково-дослідних робіт та здійснюють впровадження наукових розробок у
виробництво.
Нині ключовою є проблема залучення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціонального використання, і від розв’язання
цієї проблеми залежать можливості подальшого економічного розвитку аграрного виробництва. Інвестиційний дефіцит, зумовлений згортанням державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, відсутністю розвиненої фінансово-кредитної інфраструктури,
зміною домінант державної аграрної політики, збільшенням цін на
промислову та сільськогосподарську продукцію, високим рівнем зношення матеріально-технічної бази аграрного виробництва низькою
інвестиційною привабливістю окремих сегментів аграрної сфери, – є
фактично основною перешкодою для активізації інноваційного попиту
товаровиробників.

В інноваційній сфері національної економіки сформувались суттєві системні перешкоди на шляху здійснення інноваційної діяльності через обмежене фінансування, значні втрати кадрового науково-інноваційного
потенціалу, недостатній розвиток патентної діяльності, неефективне державне управління інноваційною
діяльністю, відсутність модернізаційних перетворень в
економічному секторі, недостатню інтеграцію вітчизняних підприємств у світогосподарські процеси, низький рівень інноваційної культури та нерозвиненість
інформаційної структури.

За даними Державної служби статистики України за період 20172018 рр. створено чимало об’єктів права інтелектуальної власності
(табл. 1). Вклад академій у створення інновацій досягає близько 20 %
від загального обсягу. Найбільшу частку серед академій наук України з
патентування об’єктів права інтелектуальної власності займає Академія наук. Внесок Національної академії аграрних наук України в інноваційну активність економіки України склав 5,16 % у 2017 р., 5,02 %
у 2018 р.
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Таблиця 1
Кількість заявок на видачу охоронних документів та отриманих охоронних документів в розрізі академій
Подано заявок на
видачу охоронних документів

з них

з них

2017

2018

2017

2018

Отримано охоронних документів
2017
2018

1478

1449

215

321

1668

1599

375

434

726

565

40

31

808

675

67

57

Академія аграрних наук

431

554

175

290

550

621

308

377

Академія медичних
наук

321

330

-

-

310

303

-

-

Усього по національних
академіях
Академія наук

В результаті дослідження було проведено вибірку інформації щодо інноваційної діяльності науково – дослідних
установ НААН України. Найбільшу кількість охоронних
документів в 2016 р. на ОПІВ було отримано Інститутом
зернових культур (32 охоронних документа) та Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (35 відповідно). Саме
цими установами було здійснено найбільшу комерціалізацію інноваційної продукції, що дозволили отримати
10047,7 тис.грн.
Було встановлено, що навіть при значній кількості запатентованих об’єктів інтелектуальної власності та їх успішного впровадження у виробництво, вартість таких об’єктів на балансах наукових установ у складі нематеріальних активів зовсім відсутня. Це пояснюється відсутністю
нормативно-правових норм, які б регулювали порядок
оцінки інтелектуальних активів в бюджетних установах.
Тому постає питання нагального вирішення проблеми
оцінки нематеріальних активів у науково-дослідних установах.

на сорти рослин

на сорти рослин
2017

2018

Впродовж 2013-2019 рр. Донецькою дослідною станцією було створено 8 корисних моделей та 12 сортів рослин. Наразі до Державного
Реєстру сортів рослин України внесено 22 сорти рослин власної селекції. Наукова робота по створенню високоврожайних, високопродуктивних сортів рослин постійно продовжується. На державному сортовипробуванні перебувають 2 сорти ячменю ярого (Бравий, Реприз).
Інноваційні розробки Станції успішно впроваджуються у виробництво
вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції, про
що свідчать дані стосовно комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

Досліджуючи проблему інноваційного розвитку наукових установ, не можна проігнорувати пріоритетну роль
держави в активізації інноваційної діяльності підприємств. Одним з ключових завдань державної політики
України має стати формування системи інституціональних відносин між наукою, освітою та виробництвом,
коли інновації стають основою прогресу, а потреби інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, у свою
чергу, багато в чому визначають і формують найважливіші напрями наукової діяльності. Саме тому для фінансового забезпечення інноваційного розвитку сектору економіки необхідно сконцентрувати капітал на пріоритетних напрямах розвитку, зокрема освіті, науці, прогресивних технологіях, підприємницькій активності на ринку
наукоємної продукції.

ВИСНОВКИ
Сучасним підприємствам, що функціонують у складному соціально-економічному середовищі, слід постійно створювати і впроваджувати різноманітні інновації для забезпечення ефективної діяльності у ринковій економіці. Необхідність інноваційної діяльності
зумовлена загальною закономірністю розвитку та прогресу індивідуального й суспільного відтворення. Вихід з економічної кризи
будь-якого підприємства неможливий без здійснення інноваційноінвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення виробництва
на принципово новій, конкурентній основі.
В результаті дослідження встановлено, що інноваційна діяльність
виступає потужним каталізатором розвитку економіки, є надійною гарантією економічного зростання наукових установ. Виходячи з вище сказаного, здійснення інноваційної діяльності науковими
установами дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності, зміцнити позиції на міжнародному ринку наукоємної продукції
та покращити ефективність виробничо-господарської діяльності
загалом.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТА ТРАНСФЕР
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ
СПРЯМОВАНА НА:

аналіз регіонального ринку
наукоємної інноваційної продукції;

науково-методичне забезпечення обґрунтування економічної ефективності і конкурентоспроможності розвитку АПК на основі
впровадження інноваційних розробок;
розробка та реалізація регіональних програм інноваційного розвитку АПК та ефективної діяльності експериментальної бази.

МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ
 комплексне позиціонування інноваційної продукції на ринку;
 фронтальне обстеження широкої аудиторії споживачів з метою
з'ясування її реакції на запропоновані інновації;
 активне використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій
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IV група єдиного податку
Об’єкт оподаткування - площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх
водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільгосппідприємства
або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди (п. 2921.1 ПКУ).
За роз’ясненнями ДФС (ЗІР, категорія 108.02.02) Площі земельних ділянок щодо
яких договори оренди не укладені або укладені, але не зареєстровані у Держреєстрі
прав не включаються до об’єкта оподаткування.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка (НГО) 1 га
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного
за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року. Для земель водного фонду - є НГО ріллі в області, з урахуванням вищевказаного коефіцієнта індексації (п. 2921.2 ПКУ).

До 2023 року – коефіцієнт 1,0
Ставки єдиного податку 4-ої групи
рілля, сінокоси, пасовища – 0,95 (у 2016 році – 0,81);
рілля, сінокоси, пасовища, розташовані у гірських зонах і на поліських територіях – 0,57 (у 2016 році – 0,49);
багаторічні насадження – 0,57 (у 2016 році – 0,49);
багаторічні насадження, розташовані у гірських зонах і на поліських територіях – 0,19 (у 2016
році – 0,16);
землі водного фонду – 2,43 (без змін);
сільськогосподарські угідля, які знаходяться в умовах закритого ґрунту – 6,33 (у 2016 році –
5,4).
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
В сучасних економічних умовах товаром все частіше
постають права на інтелектуальну власність, які після
вартісного їх оцінювання та отримання майнових документів відображаються в балансі в якості нематеріальних активів. За останнє десятиліття умови й середовище, в яких раніше здійснювався облік й оцінка нематеріальних активів, істотно змінилися, що на сьогодні вимагає розробку методичного інструментарію оцінки нематеріальних активів та активізацію механізму їх комерціалізації для підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняних науково-дослідних установ України. Однією з передумов нового вектору розвитку України є
комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності
науковців. У зв’язку з цим питання вдосконалення механізму комерційної реалізації інтелектуальної власності
належить до найбільш важливих теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку, а в умовах сучасної української економіки дана проблема набуває виняткової важливості.
Комерціалізація інтелектуальної власності в даний
час в світі перетворилася в самостійну сферу економічних відносин і за оцінками експертів складає близько 5
трлн. дол. на рік. Завдяки комерціалізації інновацій провідні країни світу займають домінуючі позиції на міжнародному ринку наукомісткої продукції, частка яких становить: США – 39%, Японія – 30%, Німеччина – 16%, в
той час як частка України – менше 0,1%. Тому проблема
комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності
підприємств та установ має принципово важливе значення для інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

Організаційно-економічний механізм комерціалізації нематеріальних активів включає в себе певні етапи, а саме:

отримання правоохоронних документів, які засвідчують майнові права на активи;

достовірна оцінка нематеріальних активів як об’єктів обліку;

маркетингові дослідження (аналіз ринку, аналіз попиту, аналіз
потенційних споживачів, аналіз товарів конкурентів):

просування нематеріальних активів на ринок (дослідження та
пошук каналів збуту, ціноутворення, рекламна діяльність);

пошук користувачів та укладення з ними ліцензійних договорів
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

охорона прав і контроль за виконанням умов ліцензійних договорів.
Осередком створення більшості інноваційних продуктів є науководослідні установи. Однак саме в науковій галузі найбільше проблем,
пов’язаних з комерційним використанням інновацій. Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України за 2011-2017 рр.
наведено на рис. 1.

Комерціалізація нематеріальних активів - це процес
перетворення результатів науково-технічної та інноваційної діяльності
на товар та комплекс
дій та заходів щодо
отримання економічних вигід від їхнього
використання у власному виробництві чи
від
використання
третіми
особами.
Метою комерціалізації
є отримання прибутку
за рахунок викорис- Рис. 1. Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції
тання нематеріальних
активів у власному
виробництві або продажу чи передачі прав
на їх використання іншим юридичним чи фізичним осо- Варто відмітити, що серед науково-дослідних установ НААН
України найбільший дохід від комерціалізації наукоємної продубам.
В результаті дослідження визначимо ряд проблемних
аспектів комерціалізації нематеріальних активів,
серед яких варто виділити наступні:

недостатньо розроблена нормативно-правова
база;

нерозвиненість процесів комерціалізації у вітчизняних наукових установах та підприємствах;

відсутність єдиного підходу до оцінки нематеріальних активів;

низька інноваційна активність науково-дослідних
установ;

недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів з питань обліку, охорони, оподаткування та управління нематеріальними активами.

кції в 2017 році отримали такі установи: Селекційногенетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства
та сортовивчення (15922,50 тис. грн.), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (10224,20 тис. грн.), ДУ Інститут зернових
культур (5566,46 тис. грн.), ННЦ «Інститут землеробства
НААН» (1862,90 тис. грн.) [4, с. 572-573]. Слід зазначити, що в
системі науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України майже не укладаються угоди про повну
передачу прав власності на об’єкти права інтелектуальної
власності.
Комерціалізація інноваційної продукції – це важливий етап у
процесі інноваційної діяльності. Саме завдяки комерціалізації
результати науково-дослідних робіт набувають вигляду товару та знаходять своє призначення у промисловості.
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Існують наступні способи комерціалізації: використання їх у власному
виробництві, внесення прав до статутного капіталу, передача прав на
об’єкт інтелектуальної власності. Кожен із наведених способів комерціалізації є дієвим і спроможним принести власникові прав прибутки у разі
ефективного їх використання. Переваги та недоліки кожного методу комерціалізації наведено в табл. 1. Таким чином, форми комерціалізації можна умовно поділити за критерієм передачі майнових прав на нематеріальний актив. Такий варіант як продаж нематеріального активу передбачає
його списання з балансу власника патенту та передача всіх майнових прав
третій особі, яка здійснює покупку такого активу. При інших формам
комерціалізації – використання у власному виробництві, надання невиключних ліцензій на право використання третіми особами не передбачає передачу майнових прав та всі вони зберігаються за ліцензіаром – власником
патенту.
Таблиця 1

Форми та способи комерціалізації нематеріальних активів
Варіант рішення

Переваги

Недоліки

передбачає передачу майнових прав

Продаж НМА

Можливість одразу отримати весь обсяг фінансових ресурсів, які надалі можна вкласти в інші
інноваційні проекти і як результат отримати
надприбутки

Вибуття об’єкту зі складу нематеріальних
активів з балансу ліцензіара. Втрата майнових прав на такий об’єкт

не передбачає передачу майнових прав

Власне використання
НМА

Монопольне право на використання нематеріальних активів, перевага над конкурентами.

Власне використання
НМА та надання ліцензій

Можливість отримання додаткових доходів за
рахунок ліцензійних платежів

Надання ліцензій на використання НМА, без використання у власному виробництві

Власником нематеріального активу залишається
ліцензіар
Ресурсне забезпечення на впровадження у виробництво нематеріальних активів здійснює ліцензіат

Комерціалізація через використання об'єктів інтелектуальної
власності у власному виробництві товарів і послуг є найбільш вигідною з точки зору отримання прибутку. Адже весь
прибуток, що генерується об’єктами права інтелектуальної
власності у процесі виробництва товару, залишається у правовласника такого об'єкта. Але серйозною перешкодою для
цього способу комерціалізації є те, що він вимагає значних
початкових інвестицій (внутрішніх або зовнішніх). В результаті дослідження встановлено, що науково-дослідні установи
використовують змішану форму комерціалізації, тобто використовують нематеріальний актив як у власному виробництві, так і надають ліцензії третім особам (найчастіше невиключні) на право використання таких активів.
Однією з переваг ліцензування нематеріальних активів є
допомога науково-дослідній установі, яка надає ліцензію,
комерціалізувати свій продукт або розширити свої поточні
операції на нових ринках більш ефективно і з більшою легкістю, ніж це робилося би цією установою самостійно. Ліцензування може використовуватися для отримання доступу до
нових ринків, які раніше були недоступні. Надавши ліцензіату право продавати та розповсюджувати продукт, ліцензіар
може проникнути на ринки, які він не обслуговував. Ліцензійна угода дає доступ до технологій, які вже створені, та
може дозволити підприємству-ліцензіату отримати певні
економічні вигоди без значних капіталовкладень. Це, в першу чергу, стосується малих підприємств, які за відсутністю
значних фінансових та матеріальних ресурсів не в змозі проводити дослідження, результатом яких є створення нового
інноваційного продукту.

Виникають додаткові витрати, пов’язані з
підтриманням прав на нематеріальні активи. При незначних обсягах виробництва
може не принести очікуваних економічних
вигід
Зростання рівня конкуренції через збільшення кількості ліцензіатів і зниження
власних доходів
Рівень монополізму знижується залежно від
кількості виданих ліцензій. Значна частина
повноважень ліцензіара визначається умовами ліцензійного договору

Хоча механізм ліцензування надає підприємствам широкий
спектр можливостей для покращення своєї ринкової позиції, у
нього є свої ризики. Тому важливо оцінити переваги ліцензування проти його недоліків у порівнянні з іншими альтернативами
комерціалізації продуктів і послуг. Ризики механізму ліцензування інтелектуальної власності можуть проявлятися в наступному.
Ліцензіат, використовуючи запатентовану технологію чи інноваційний продукт за ліцензійним договором, може стати конкурентом ліцензіара. Діяльність ліцензіата на ринку може привести
до зменшення обсягів продажу інноваційного продукту ліцензіаром. Наочно цю проблему демонструє ситуація, яка склалася в
наукових селекційних центрах. Наукова установа надає ліцензію
на використання та поширення сортів рослин ліцензіатам – комерційним фірмам на певний період, частіше на рік. Зазвичай, такі
фірми мають значні капітальні інвестиції, новітнє оснащення
матеріально-технічної бази, що впливає на якість посівного матеріалу. Сучасні агрохолдинги можуть також надавати послуги з
доставки, послуги з вимірювальної лабораторії, які наукова установа при її мінімальному державному фінансуванні не може собі
дозволити. Це все впливає на те, що, продаючи насіння третім
особам, ліцензіат захоплює значну долю ринку, зазвичай переманюючи всіх клієнтів наукової установи, забезпечуючи ліцензіара
грошовими надходженнями у вигляді роялті, але зменшуючи
обсяги продажу насіннєвого матеріалу ліцензіаром.
На практиці передача прав на використання об’єктів інтелектуальної власності передбачає отримання доходу ліцензіаром у вигляді роялті та паушального платежу, за рахунок отримання яких
власник патенту покриває свої витрати на наукові дослідження.
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В науково-дослідних установ НААН склалася практика використання комбінованих платежів за право використання нематеріальних активів третіми особами. Така система передбачає
отримання паушального платежу під час підписання угоди
та щорічну виплату роялті після впровадження нематеріального активу у виробництво. На нашу думку, економічна доцільність впровадження даної системи для наукових установ
полягає в наступному: спочатку ліцензіар отримує суму грошових коштів від ліцензіата, яка не залежить від зриву впровадження, неуспішної експлуатації ліцензії, невдалої кон’юнктури ринку, а потім отримує грошові надходження у вигляді
роялті у разі успішної реалізації та збуту продукції ліцензіатом.

Одним із основних завдань, що потребує вирішення в умовах
сьогодення, є адаптація облікової системи до появи значної
кількості різних видів нематеріальних активів у структурі власності підприємства та забезпечення адекватного і якісного
облікового відображення операцій, пов’язаних з ними. Як вже
зазначалось, під час використання нематеріальних активів,
тобто надання невиключних прав за ліцензійним договором, у
науково-дослідних установах виникає дохід у вигляді роялті
та паушального платежу. Запропонована методика відображення таких доходів, які виникають в результаті передачі у
використання
нематеріальних
активів
в
установахправовласників представлена в табл. 2.
Таблиця 2

Облікове відображення роялті та паушального платежу у ліцензіара
№

1

2

Зміст операції

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

Нараховано паушальний платіж (роялті) ліцензіату за
використання нематеріального активу за ліцензійним
договором

2111 «Поточна дебіторська
заборгованість за розрахунками за товари, роботи,
послуги»

7111 «Дохід від реалізації продукції (робіт,
послуг)»

Отримано паушальний платіж (роялті) від ліцензіата
за ліцензійним договором

2313 «Реєстраційні
рахунки»

Але існують випадки, коли науково-дослідна установа заключає
ліцензійні договори на використання нематеріальних активів і в
такому випадку, виступає ліцензіатом. Якщо науково-дослідна
установа використовує об’єкти права інтелектуальної власності
на умовах користування, наприклад, сорти рослин селекції іншого наукового центру чи інституту на умовах невиключної ліцензії, повинна відобразити вартість ліцензії в межах наданих прав
на позабалансовому рахунку, адже, установі не належать такі
нематеріальні активи, але тимчасово перебувають в її користуванні. Тому за доцільним вважаємо доповнити НП(С)БОДС 122
«Нематеріальні активи» у напрямі визначення порядку узагальнення та відображення інформації щодо отриманих прав користування нематеріальними активами.
Слід зазначити, що Планом рахунків не передбачено спеціальний позабалансовий рахунок для відображення отриманих прав
використання об’єктів права інтелектуальної власності. Рекомендуємо ввести в облікову практику науково-дослідних установ
позабалансовий рахунок 014 «Отриманні права користування
об’єктами права інтелектуальної власності» для відображення операцій з отримання прав користування таких об’єктів в
оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленого в ліцензійному договорі.

2111 «Поточна дебіторська заборгованість за
розрахунками за товари, роботи, послуги»

В результаті дослідження відмітимо, що в нинішніх економічних умовах українські підприємства не використовують
інноваційні розробки наукових установ у своєму виробництві в тому обсязі, наскільки це можливо. Тому, щоб серйозно
піднести рівень інновацій, держава повинна створити найсприятливіші умови в цій галузі (гранти науково-дослідним
установам, значне підвищення фінансування, матеріальне
заохочення винахідникам, пільговий податковий режим).

ВИСНОВКИ
Розвиток
організаційноекономічного механізму комерціалізації
нематеріальних
активів є необхідною і невід’ємною частиною побудови
національної інноваційної системи, що направлена на підвищення конкурентоспроможності національної економіки і
забезпечує перехід до стійкого
економічного зростання. В результаті дослідження доведено, що економічний ефект від використання нематеріальних
активів у господарській діяльності забезпечує науководослідній установі потенційні можливості: створення нової
технології, освоєння нових ринків, зниження витрат на виробництво, поліпшення якісних характеристик продукції та
її споживчої цінності. Аналіз дослідження показав, що застосування стратегічних підходів у питанні комерціалізації
дозволить вітчизняним установам та підприємствам виходити на новий рівень у отриманні додаткових доходів та
створенні нових інноваційних товарів. Подальші дослідження слід спрямувати на удосконалення механізму правової
охорони, захисту прав на нематеріальні активи та відображення в обліку операцій з ними.
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
“СХІДНОУКРАЇНСЬКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОРАДЧА СЛУЖБА”

ПОСЛУГИ:

 Складання технологıчних
карт;

 Консультацıйна пıдтримка
на всıх етапах виробництва;

 Бıзнес-планування для
вıдкриття власної справи

НАВЧАННЯ:

Навчання та підвищення
кваліфıкацıї за напрямами:
землеробство, рослинництво,
агрохıмıя, захист рослину ,
бухгалтерський облıік та
аудит, юридичні послуги,
реклама

Адреса: вул. Захисників України, 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307. Тел. 050-50-58-142

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ
ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО
Ліцензування: поняття та цифри
Місце зберігання пального
(абз. 52 ст. 1 ЗУ № 481)

Зберігання пального (абз.
52 ст. 1 ЗУ № 481)

З 1 липня 2019 року вводиться
ліцензування діяльності, в т.ч.
зі зберігання палива
780 грн—річна плата за
ліцензію на право зберігання пального (ст. 15 ЗУ
№ 481)

500 тис. грн.—штраф за
зберігання пального без
ліцензії (ч. 2 ст. 17 ЗУ №
481)

ВИНЯТКИ ІЗ ПРАВИЛ
Ліцензія на право зберігання пального
НЕ ОТРИМУЄТЬСЯ:
1.

Підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

2.

Підприємствами, установами та організаціями системи державного
резерву.

3.

Суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто–
та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торігвлі.
(ст. 15 ЗУ № 481)
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ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
Ліцензії на право зберігання пального

Видає ДФС терміном на 5
років (ст. 15 ЗУ № 481)

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
1. заява суб’єкта господарювання;
2. документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію;
3.

завірені копії документів, що підтверджують право власності / користування на земельну ділянку, на якій знаходиться об’єкт зберігання пального;

4. завірена копія акту вводу в експлуатацію об’єкта;
5. завірена копія дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
З 01.07.2019 р. запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів
господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. Ці вимоги зумовлені змінами в Законі України
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР (далі Закон № 481). Так, згідно ч. 1 ст. 15 Закону
№ 481 зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх
форм власності тільки за наявності ліцензії.
Відповідно до пп. 14.1.141і п. 14.1 ст.14 ПКУ пальне - це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ. Тобто пальним є лише речовини, перелічені у пп. 215Д.4 ст.215 ПКУ.
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Згідно із абз. 56 ст. 1 Закону № 481 зберігання пального це,діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від
інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.
Ліцензії на право зберігання пального підприємство отримує на кожне місце зберігання пального. Місце зберігання пального - це місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання,
та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на
праві власності або користування (абз. 52 ст. 1 Закону № 481).
Для отримання ліцензії на право зберігання пального подається заява. У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (в нашому випадку зберігання пального). Заява на право зберігання пального подається на адресу Головних управлінь ДФС в областях та м. Києві за місцем розташування місць зберігання.
Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки видає територіальні органи Державної служби України з питань праці (Держпраці) згідно Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26,10,2011 р. № 1107 на безоплатній основі.
Суб'єкт господарювання перед подачею документів до органів Держпраці
повинен в обов'язковому порядку/ пройти експертизу стану охорони праці
та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання.
Відповідно до ст. 18 Закону № 481 до
01.01.2022 р. суб’єкти господарювання
можуть отримувати ліцензію на право
зберігання пального на відповідне місце
здійснення такої діяльності без подання
акту вводу в експлуатацію об’єкта або
інших документів, що підтверджують
прийняття об’єктів в експлуатацію за
умови подання копій документів, що підтверджують право власності на такі
об’єкти нерухомого майна, виданих у
встановленому законодавством порядку
до 01.01.2014 р.
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Ліцензія (рішення про відмову в її видачі)’ видається
заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання органом виконавчої влади, уповноваженим
КМУ, перелічених вище документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава
для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства (ч. 44 ст. 15 Закону № 481).
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу
за ліцензію на підставі письмового розпорядження ДФС на термін до сплати заборгованості.
Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право на зберігання пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику (на сьогодні - ДФС), вносить відповідні відомості
до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії (ст. 15 Закону № 481).
Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального - перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової
та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової
та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій (абз. 5 ст. 1
Закону № 481).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ШТРАФ—

500 000,00 грн.
(ч.2 ст. 17 ЗУ № 481
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СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ 2020 (вересень)

Види соціальних стандартів

грн

Термін дії

5000,00

01.09.2020 – 31.12.2020

29,20

01.09.2020 – 31.12.2020

2 102
2 197
2 270

01.01.2020 – 30.06.2020
01.07.2020 – 30.11.2020
01.12.2020 – 31.12.2020

Розмір нецільової благодійної допомоги, зокрема, матеріальної, у розрахунку на рік ( ПМ х
1,4 округ до 10-х)

2 940

01.01.2020 - 31.12.2020

Не окладається ПДФО
вартість дарунків, якщо
їх вартість не перевищує
25% МЗП (у розрахунку
на місяць)

1180,75

01.01.2020 - 31.12.2020

Не оподатковуються добові (при відрядженнях у
межах території України,
(для відряджень за кордон – 80 євро)

472,30

01.01.2020 - 31.12.2020

Мінімальний розмір ЄСВ

1100,00

01.09.2020 - 31.12.2020

Розмір мінімальної заробітної плати
у місячному розмірі
у погодинному розмірі
Розмір прожиткового мінімуму
працездатна особа
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ГО «СХІДНОУКРАЇНСЬКА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОРАДЧА СЛУЖБА»
Розширення мережі
дорадників в
регіонах діяльності
організації

Лобі та адвокація
інтересів малих та
середніх
сільгоспвиробників

Діяльність
спрямована на:

01

02

04

03

Створення стійких
каналів комунікації
з сільгоспвиробниками

Діджиталізація
формату надання
консультаційних і
дорадчих послуг

85363, Донецька область, Покровський район, с. Гнатівка, вул. Шевченко б. 36.
+38 (050)-50-58-142

agro_consalt@ukr.net

https://www.facebook.com/PO.EUADS

