
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
. 
   29.11.2012   . 

 
м.Київ 

 
№.     243      . 

 
 
Про Премію Кабінету Міністрів України  
за розроблення і впровадження  
інноваційних технологій 
 
 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 701 
засновано Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій (далі – Премія) і затверджено 
Положення про Премію (далі – Положення). Зазначена Премія 
присуджуватиметься на конкурсних засадах щороку до Дня науки за 
особливі досягнення у розробленні та впровадженні інноваційних 
технологій у виробництво й виведення на ринок вітчизняної 
інноваційної продукції. 

Функції розгляду подань міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади, Національної академії наук, Національної академії 
медичних наук, Національної академії аграрних наук про присудження 
Премії, проведення конкурсного відбору робіт та підготовки відповідних 
пропозицій Положенням покладено на Комітет з присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій (далі – Комітет). 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України                             
від 01.08.2012 № 701 та з метою виконання Плану заходів з реалізації           
у 2012-2013 рр. зазначеної постанови, затвердженого Протоколом 
засідання Комітету від 15.10.2012 № 1, Президія НАН України 
постановляє: 

1. Створити Комісію з відбору робіт НАН України на здобуття 
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій (далі – Комісія) у складі згідно з додатком. 
Дозволити голові комісії академіку НАН України А.Г.Наумовцю 
вносити у разі потреби необхідні зміни до складу Комісії. 

2. Затвердити Порядок відбору в НАН України робіт на здобуття 
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження 
інноваційних технологій (далі – Порядок) (додається). 
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3. Установам НАН України до 18.12.2012 подати до Комісії 
оформлені згідно з Порядком клопотання щодо подання робіт на 
присудження Премії за 2012 рік,. 

4. Комісії: 
– до 18.12.2012 забезпечити прийняття клопотань щодо подання 

робіт на присудження Премії за 2012 рік; 
– до 11.01.2013 провести відбір 5 робіт, поданих на здобуття 

Премії за 2012 р., відповідно до Порядку; 
– до 18.01.2013 забезпечити подання зведених матеріалів до 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
України. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-
організаційний відділ Президії НАН України. 
 
 
 
 
 
                      Президент  
Національної академії наук України 
            академік НАН України                                            Б.Є.Патон 
 
 
               Перший заступник  
       головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
  член-кореспондент НАН України                              В.Л.Богданов 

 
 

 



Додаток 
до постанови Президії НАН України 

від 29.11.2012  № 243 
 
 
 

СКЛАД 
Комісії з відбору робіт НАН України на здобуття  
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення  

і впровадження інноваційних технологій 
 
 

1. НАУМОВЕЦЬ 
Антон Григорович 

– віце-президент НАН України, 
академік НАН України – голова 
комісії 

    
2. БІЛОУС 

Анатолій Григорович 
– завідувач відділу Інституту           

загальної та неорганічної хімії 
ім.В.І.Вернадського НАН України, 
академік НАН України – заступник 
голови комісії 

    
3. БАСОК 

Борис Іванович 
– заступник директора Інституту 

технічної теплофізики НАН України, 
член-кореспондент НАН України 

    
4. БЄЛЯЄВ  

Олександр Євгенович  
– заступник директора Інституту фізики 

напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова 
НАН України, член-кореспондент 
НАН України 

    
5. ГРИЦЕНКО  

Володимир Ілліч  
– директор Міжнародного науково-

навчального центру інформаційних 
технологій та систем НАН України та 
МОНМС України 

    
6. ДАНИЛЕНКО 

Анатолій Іванович 
– заступник директора Державної 

установи «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», член-
кореспондент НАН України 

    
7. КУШНІР 

Роман Михайлович 
– директор Інституту прикладних 

проблем механіки і математики 
ім.Я.С.Підстригача НАН України, 
член-кореспондент НАН України 
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8. ЛИСИЧЕНКО  

Георгій Віталійович  
– заступник директора Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього 
середовища НАН України», член-
кореспондент НАН України 

    
9. МАЗУР 

Олександр Анатолійович 
– виконавчий директор Технологічного 

парку «Інститут електрозварювання 
ім.Є.О.Патона» 

    
10. НІКІШОВ 

Володимир Іванович 
– заступник директора Інституту 

гідромеханіки НАН України, член-
кореспондент НАН України 

    
11. ОСАДЧИЙ 

Володимир Іванович 
– директор Українського науково-

дослідного гідрометеорологічного 
інституту МНС України та НАН 
України, член-кореспондент НАН 
України 

    
12. РАГУЛЯ  

Андрій Володимирович  
– заступник директора Інституту 

проблем матеріалознавства 
ім.І.М.Францевича НАН України, 
член-кореспондент НАН України 

    
13. РАДЧЕНКО 

Володимир Григорович 
– директор ДНУ «Науковий центр 

екомоніторингу та біорізноманіття 
мегаполісу» НАН України, академік 
НАН України 

    
14. СОРОКІН  

Віктор Михайлович 
– генеральний директор Технологічного 

парку «Напівпровідникові технології і 
матеріали, оптоелектроніка та 
сенсорна техніка» 

    
15. СТЕПАХНО 

Володимир Іванович 
– голова правління ЗАТ «Дослідний 

завод зварювального устаткування» 
Інституту електрозварювання 
ім.Є.О.Патона НАН України 

    
16. УВАРОВ  

Віктор Миколайович  
– завідувач відділу Інституту 

металофізики ім.Г.В.Курдюмова 
НАН України, член-кореспондент 
НАН України 

    



 3
    
17. ЧЕХУН 

Василь Федорович 
– директор Інституту експериментальної 

патології, онкології і радіобіології 
ім.Р.Є.Кавецького НАН України, 
академік НАН України 

    
18. КОЧЕШЕВ 

Ігор Олександрович 
– старший науковий співробітник Сектору 

фізико-технічних та математичних наук 
Науково-організаційного відділу Президії 
НАН України – секретар комісії 

 
 
 
 

 
               Перший заступник  
       головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
  член-кореспондент НАН України                              В.Л.Богданов 

 
 

 



Затверджено 
постановою Президії НАН України 

від 29.11.2012  № 243 
 
 

 
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. 

2. Оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії та 
умови його проведення Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації 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. 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. 

6. Авторський колектив роботи повинен складатися не більше ніж 
з десяти осіб. 

7. 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) в електронній та паперовій 
формах опис роботи (разом з необхідними додатками), яка пропонується 
для участі у конкурсі на здобуття Премії, за формою, що додається. 

8. 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. 

9. Комісія перевіряє відповідність запитів оформленню, 
систематизує їх та передає для оцінювання у відділення НАН України. 
 



 2
До конкурсу не допускаються проекти, надіслані з порушенням: 
– термінів подання; 
– форм; 
– встановлених правил. 
10. 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 (рекомендації та 
описи робіт). 

11. 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. 

12. За результатами аналізу та узагальнення поданих матеріалів 
Комісія здійснює відбір 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 Державного агентства з питань науки, інновацій та 
інформатизації України. 
 
 
 
 
               Перший заступник  
       головного вченого секретаря  
Національної академії наук України 
  член-кореспондент НАН України                              В.Л.Богданов 
 



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 29.11.2012  № 243 
 

 
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 порівняно з кращими вітчизняними та 
світовими аналогами, 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 загалом: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

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

6. Терміни реалізації (роки): 
початок ___________________________________________________ 
завершення ________________________________________________________ 

  
7. Термін окупності (роки) _________________________________ 

 
8. Основні   виробничі   показники   за   період   реалізації: 
загальний  обсяг  виробництва  (у  вартісних  і натуральних 

показниках)____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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обсяг експорту продукції (у вартісних і натуральних 

показниках)____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
        

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. 

     



 
 

Додатки до опису роботи, що висунуто для участі у конкурсному 
відборі робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів України  

за розроблення і впровадження інноваційних технологій: 
  
 
 
1. Список претендентів на здобуття Премії (прізвище, ім’я та              

по батькові, місце основної роботи). 
      Примітки: 

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на 
претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити 
Комітет; 

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях 
необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон 
спадкоємця (спадкоємців). 

2. Характеристика кожного кандидата на здобуття Премії із 
зазначенням його трудових досягнень, інформація про наукові здобутки 
тощо, яка підписана керівником установи та скріплена печаткою                
(у 2-х примірниках – оригінали, до 3 сторінок). До цього додаються:  

2.1. Особовий листок з обліку кадрів за підписом начальника 
кадрової служби за місцем роботи або навчання та скріплений печаткою 
(у 2-х примірниках – оригінали). 

2.2. Копії паспорта (у 2-х примірниках, кожна сторінка на 
окремому аркуші). 

2.3. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера                 
(у 2-х примірниках, на окремих аркушах). 

3. Копії патентів, які відносяться до роботи, копії документів про 
випробування і впровадження роботи у виробництво. 

      
 


