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Щодо внесення змін до Порядку
відбору в НАН України робіт на
здобуття Премії Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій, затвердженого
постановою Президії НАН України
від 29.11.2012 № 243

З метою приведення вимог НАН України щодо відбору робіт на
здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій (далі – Премія) у відповідність
до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 701
зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України
від 27.03.2013 № 203, від 13.11.2013 № 832 та від 23.09.2015 № 741,
Президія НАН України постановляє:
1. Внести зміни до Порядку відбору в НАН України робіт на здобуття
Премії (далі – Порядок), затвердженого постановою Президії НАН України
від 29.11.2012 № 243, виклавши його в редакції, що додається.
2. Відділенням НАН України та Комісії з відбору робіт НАН
України на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій підвищити рівень відбору робіт,
що подаються, керуючись вимогами Порядку.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
віце-президента НАН України академіка НАН України А.Г.Наумовця.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 05.07.2017 № 191
ПОРЯДОК
відбору в НАН України робіт на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення
і впровадження інноваційних технологій
1. Цей Порядок визначає процедуру відбору робіт установ НАН
України для подання на здобуття Премії Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій (далі – Премія),
заснованої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012
№ 701 (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів
України від 27.03.2013 № 203, від 13.11.2013 № 832 та від 23.09.2015
№ 741).
2. Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії та
умови його проведення Міністерство освіти і науки України
оприлюднює щороку до 1 червня у засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті.
3. На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і
впровадження інноваційних технологій, результатом яких є реалізовані
інноваційні проекти.
4. Висунуті на здобуття Премії роботи приймаються на розгляд за
умови, що їх результати застосовані на практиці не менш ніж за рік до
дати їх висунення на здобуття Премії.
5. Роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі, можуть
висуватися на здобуття Премії повторно, але не більше одного разу
6. Не приймаються на розгляд роботи, яким вже було присуджено
Премію, а також роботи, що удостоєні або висунуті на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки.
7. Авторський колектив роботи повинен складатися не більше ніж
з десяти осіб і включати безпосередніх виконавців роботи, творчий
внесок яких є найбільш вагомим.
Не допускається включення до авторського колективу осіб:
– які виконували виключно адміністративні, консультаційні чи
організаторські функції;
– включених у поточному році до авторського колективу іншої
роботи, висунутої на здобуття Премії.
8. Установи НАН України до 1 серпня року, в якому оголошено
конкурс, подають до Комісії по відбору робіт НАН України на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій (далі – Комісія) пакет документів відповідно до
опису згідно з додатком.
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9. Склад Комісії затверджується рішенням Президії НАН
України. Комісія складається з голови, його заступника, членів комісії та
її секретаря. Голова здійснює керівництво роботою Комісії, розподіляє
обов’язки її членів, скликає засідання Комісії та в разі необхідності може
вносити зміни до її складу.
10. Комісія перевіряє відповідність запитів оформленню,
систематизує їх та передає для оцінювання у відділення НАН України.
11. До конкурсу не допускаються проекти, надіслані з
порушенням:
– термінів подання;
– форм;
– встановлених правил.
12. Організація оцінювання робіт, відбір кращих з них
покладається на відділення НАН України. Відділення НАН України
до 1 вересня року, в якому оголошено конкурс, подають до Комісії
матеріали щодо відібраних (не більше двох) робіт.
13. Під час відбору робіт для подання на присудження Премії
враховується:
 практична цінність та перспективність результатів роботи для
підприємств, окремих галузей промисловості та/або національної
економіки загалом;
 кількість створених нових робочих місць для впровадження
інноваційної технології, в тому числі робочих місць у
високотехнологічних галузях;
 наявність
сучасного
високотехнологічного
наукового
обладнання та ефективність його використання у процесі впровадження
інноваційної технології;
 відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і
техніки та інноваційної діяльності;
 кількість
охоронних
документів
на
об’єкти
права
інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та
використані в роботі;
 кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних
угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та
ноу-хау.
14. За результатами аналізу та узагальнення поданих матеріалів
Комісія здійснює відбір не більше 5 робіт, готує подання НАН України
за формою, визначеною Комітетом з присудження Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій, та до 1 жовтня року, в якому оголошено конкурс, забезпечує
його направлення до Міністерства освіти і науки України.

Додаток
до Порядку відбору в НАН України робіт на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій,
затвердженого постановою Президії НАН України
від 05.07.2017 № 191

Опис документів, що подаються на здобуття Премії
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження
інноваційних технологій
Документи на кожну роботу подаються у двох томах.
1. Том 1 (у 2-х примірниках у паперовому та електронному
вигляді на СD-диску):
1.1. Список претендентів на здобуття Премії (прізвище, ім’я та по
батькові, місце основної роботи) (у текстовому редакторі MicrosoftWord
та PDF).
У списку необхідно також зазначити: науковий ступінь та вчене
звання кожного кандидата на здобуття Премії, точну назву посади, яку
він обіймає. Список має бути засвідчений відділом кадрів установи та
скріплений печаткою.
Примітки:
а) якщо після представлення роботи змінились відомості на
претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комісію;
б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях
необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон
спадкоємця (спадкоємців).

1.2. Опис роботи - обсягом до 15 сторінок (формат аркушів А4 –
297 х 210 мм, текстовий редактор MicrosoftWord, розмір шрифту – 14).
Форма додається.
Якщо робота подається повторно, в описі необхідно відобразити
розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.
1.3. Короткий опис роботи для включення до збірника поданих на
конкурс робіт (обсяг до 1,5 сторінки, формат аркушів А4, текстовий
редактор Microsoft Word, розмір шрифту – 14). Короткий опис роботи в
обов’язковому порядку має відображати всі пункти повного опису
тільки в короткому викладенні та без зазначення назви пункту. Як і
повний опис, підписується керівником організації та завіряється
печаткою. У випадку, коли робота подається від декількох організацій,
опис роботи підписується керівниками всіх організацій та підписи
завіряються відповідними печатками.
1.4. Копії патентів, які відносяться до роботи, копії документів про
випробування і впровадження роботи у виробництво (текстовий
редактор PDF), інші матеріали.
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У разі, якщо обсяг інших додаткових матеріали, які відносяться
до роботи, перевищує 80 аркушів, вони мають бути прошиті або
переплетені в окремий том (Том 3).
1.5.* Довідка про творчий внесок у роботу на кожного з авторів
роботи окремо, де вказується його посада під час виконання роботи та
конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій,
загальна кількість посилань на публікації автора (згідно з базою даних
SCOPUS), h-індекс (в 1 примірнику).
Довідка підписується керівником установи (організації), де
працює претендент. Підпис завіряється печаткою.
1.6.* Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту
роботи, прізвищ претендентів, підписаний керівником організації
(установи), яка подає клопотання про присудження Премії
(в 1 примірнику). Якщо робота подається від декількох установ, довідки
мають бути від кожної з них.
1.7.* Згода на обробку персональних даних (відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних») за формою, що додається
(в 1 примірнику).
* Документи, зазначені у п.п. 1.5. – 1.7., які подаються
в 1 примірнику, вкладаються у перший примірник 1-го тому.
Документи 1-го тому повинні бути підшиті
швидкозшивачах виключно в описаній вище послідовності.

у

двох

2. Том 2 (додатки до опису роботи, що висунуто для участі у
конкурсному відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України за розроблення і впровадження інноваційних технологій
(в 2 примірниках):
2.1. Характеристика кожного кандидата на здобуття Премії із
зазначенням його трудових досягнень, інформації про наукові здобутки
тощо, яка підписана керівником установи та скріплена печаткою
(в 2 примірниках-оригіналах – до 3 сторінок) з наданням до неї:
2.1.1. Особового листка з обліку кадрів за підписом начальника
кадрової служби за місцем роботи або навчання та скріпленого
печаткою (в 2 примірниках-оригіналах).
2.1.2.* Копії паспорта (в 1 примірнику, сторінки 1-5 та сторінка з
відміткою про реєстрацію).
2.1.3.* Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
(в 1 примірнику).
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2.2. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ), в якому працює претендент (форма
затверджена наказом Держкомстату України від 12.06.2007 № 164)
(в 2 примірниках, у паперовому та електронному вигляді, текстовий
редактор PDF).
* Документи, зазначені у пп.2.1.2. та 2.1.3, які подаються в
1 примірнику, вкладаються у перший примірник 2-го тому.
Документи 2-го тому повинні бути прошиті або переплетені
виключно в описаній вище послідовності.
На початку кожного тому наводиться опис документів із
зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.
У документах не допускається скорочення назв підприємств,
установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів.
Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих
назв.
На обкладинці кожного тому вказуються:
повне найменування організації (установи), яка висуває
роботу на Премію;
назва роботи;
прізвища, імена та по батькові претендентів.
Зазначені вище документи подаються Комісії із супровідним
листом, у якому, зокрема, зазначаються:
контакти особи (прізвище, ім’я та по батькові, місце основної
роботи, посада, номер робочого та мобільного телефону, адреса
електронної пошти), визначеної авторським колективом роботи,
представленої на конкурс, відповідальної за матеріали роботи;
перелік поданих документів та їх обсяг.
При повторному представленні роботи
оформлення документів провадиться спочатку.

її

висунення

та
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ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я,_________________________________________________________
_______ _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
народився(лася)
«___»________________
року,
паспорт
серії ____________________ № ________, виданий _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
зареєстрований за адресою: ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
від 1 червня 2010 року № 2297-УІ, шляхом підписання цього тексту,
даю згоду Міністерству освіти і науки України на обробку моїх
персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місце роботи,
посада, номер телефону, паспортні дані та реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*,
громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи
про освіту, вчені звання та наукові ступені тощо) з метою забезпечення
розгляду робіт, поданих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України
за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть
бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених
законодавством України.
«_____» _________ року

________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про
наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта
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Опис роботи,
яка пропонується для участі у конкурсі на здобуття
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій
1. Назва роботи______________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Виконавець роботи ________________________________________________
(назва організації, юридична адреса, код ЄДРПОУ)

3. Характеристика роботи____________________________________________
(суть роботи, науково-технічний рівень, ступінь новизни, патентна захищеність,
кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що
отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі, загальнодержавне
значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними
та світовими аналогам, кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних
угод на використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау тощо)

4. Практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з
роботою господарської діяльності заявника для підприємства, окремих
галузей промисловості та/або національної економіки в цілому:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і
техніки та інноваційної діяльності:
________________________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Терміни реалізації (в роках):
початок
______________________________________________________________
завершення
_________________________________________________________________________

7. Термін окупності (в роках) __________________________________
8. Основні виробничі показники за період реалізації:
- загальний обсяг виробництва (у вартісних і натуральних
показниках)____________________________________________________
______________________________________________________________
- обсяг експорту продукції (у вартісних і натуральних
показниках)___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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9. Фінансово-економічні показники:
9.1. Загальна вартість проекту - всього ____________ млн. грн.
у тому числі :
- проведення наукових досліджень ____________ млн. грн.
- дослідно-конструкторські розробки ____________ млн. грн.
- підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та
дослідно-промислової партії інноваційного продукту ________ млн. грн.
- створення промислового виробництва _________ млн. грн.
- інше
_________________________________________________________________________

9.2. Наявність сучасного високотехнологічного наукового
обладнання та ефективність його використання у процесі
впровадження інноваційної технології____________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9.3. Джерела та умови фінансування :
- власні кошти
_____________________________________________________________
- кредити банків
_____________________________________________________________
- інші залучені кошти
_____________________________________________________________
10. Оцінка ефективності:
Термін окупності
_____________________________________________________________
Індекс прибутковості
_____________________________________________________________
Кількість задіяних робочих місць
_____________________________________________________________
у т.ч. створених додатково для впровадження інноваційної технології
11. Інші види ефектів
______________________________________________________________
Керівник організації –
виконавця проекту

__________________ /П.I.Б./
(підпис)

"___"_______________ 20____
М.П.
У випадку, коли робота подається від декількох організацій, опис
роботи підписується керівниками всіх організацій та завіряються
печатками всіх організацій.

