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Загальні питання сучасної науково�технічної та інноваційної політики

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 1, 2005

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.03.2004               м. Київ                         №53

Про організацію науково'технічної експертизи 
інноваційних проектів технологічних парків

Статтею 9 Закону України від 27.11.03 
№ 1344�ІY "Про Державний бюджет України
на 2004 рік" визначено, що розгляд та схва�
лення (затвердження) нових інноваційних
проектів у технологічних парках здійсню�
ється   Кабінетом Міністрів України за по�
данням Національної академії наук України.

З метою організації виконання в НАН
України статті 9 Закону України "Про Дер�
жавний бюджет України на 2004 рік" Пре�
зидія НАН України постановляє:

1. Створити Експертну раду НАН Украї�
ни з питань науково�технічної експертизи ін�
новаційних проектів технологічних парків
(далі – Експертна рада) у складі згідно з до�
датком.

Надати голові Експертної ради право
вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити:
– Положення про Експертну раду НАН

України з питань науково�технічної експер�
тизи інноваційних проектів технологічних
парків (додається);

– Положення про порядок розгляду і
реєстрації інноваційних проектів, що реалі�
зуються за пріоритетними напрямами діяль�
ності технологічного парку (додається).

3. Контроль за виконанням цієї постано�
ви покласти на першого віце�президента –
головного ученого секретаря НАН України
академіка НАН України А. П. Шпака.

Президент Національної академії наук
України  академік НАН України  
Б. Є. Патон

Перший віце�президент – 
головний учений секретар 
Національної академії наук України
академік НАН України 
А. П. Шпак
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Додаток до постанови Президії НАН України
від "__"____2004 р. № ____

СКЛАД
Експертної ради НАН України з питань науково�технічної експертизи 

інноваційних проектів технологічних парків

Перший віце�президент – 
головний учений секретар Національної академії наук України 
академік НАН України А. П. Шпак
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1. Експертна рада Національної академії на�
ук України з питань науково�технічної екс�
пертизи інноваційних проектів  технологіч�
них парків (далі – Експертна рада) утворена
з метою розгляду та оцінки науково�тех�
нічного рівня нових інноваційних проектів
існуючих технологічних парків України і під�
готовки обгрунтованих висновків для прий�
няття Кабінетом Міністрів України рішень
щодо таких проектів.

2. Основними завданнями Експертної 
ради є:

– організація та здійснення науково�
технічної експертизи інноваційних проектів,
оцінка їх відповідності пріоритетним напря�
мам діяльності технологічного парку, вимо�
гам  законів  України  "Про інноваційну
діяльність", "Про пріоритетні напрями роз�
витку науки і техніки", "Про пріоритетні на�
прями інноваційної діяльності в Україні";

– підготовка для подання до Кабінету
Міністрів України висновків щодо наукового
та науково�технічного рівня нових іннова�
ційних проектів існуючих технологічних
парків;

– узагальнення досвіду роботи техноло�
гічних парків та підготовка пропозицій щодо
вдосконалення їх діяльності.

3. Експертна рада має право:
– здійснювати всі необхідні заходи з ме�

тою організації та проведення експертизи
згідно з чинним законодавством;

– залучати спеціалістів установ НАН Ук�
раїни (за згодою їх керівників) для розгляду
питань, що належать до її повноважень;

– одержувати в установленому порядку
інформацію, документи і матеріали, не�

обхідні для виконання покладених на неї за�
вдань.

4. Експертну раду очолює голова, який
затверджується Президією НАН України і
діє за її дорученням.

Голова Експертної ради організовує її ро�
боту і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Експертну раду за�
вдань.

5. Персональний склад Експертної ради
затверджується Президією НАН України.

6. Формою роботи Експертної ради є за�
сідання, що проводяться в міру необхідності,
але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Експертної ради вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не
менше половини її членів.

7. Рішення приймається простою біль�
шістю голосів членів Експертної ради, при�
сутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів голос голови Експертної ради є
вирішальним.

8. Рішення Експертної ради оформляєть�
ся протоколом, який підписується її головою,
а за відсутності голови – його заступником.

9. Організаційне забезпечення роботи
Експертної ради здійснює Науково�ор�
ганізаційний відділ Президії НАН України.

10. Експертна рада готує в установлено�
му порядку пропозиції відповідно до покла�
дених на неї завдань, а в разі потреби вносить
до Президії НАН України проекти
відповідних рішень.

11. Фінансування науково�технічної екс�
пертизи здійснюється згідно з договором на її
проведення за рахунок коштів відповідного
технологічного парку.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
постановою Президії НАН України 

від "3" 03 2004 року № 53

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду НАН України з питань науково�технічної експертизи 

інноваційних проектів технологічних парків
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1. Технологічний парк, що має намір ре�
алізувати інноваційний проект, подає до
Національної академії наук України доку�
менти, перелік яких затверджено постанова�
ми Кабінету Міністрів України від 17.12.99 
№ 2311 (із змінами від 10.10.01 № 1318, від
11.03.02 № 277, від 15.05.03 № 826):

– заяву про розгляд проекту;
– підписаний керівником технологічного

парку і засвідчений печаткою проект у двох
примірниках, аркуші якого прошито та про�
нумеровано;

– довідку про номенклатуру та обсяги
ввезення в Україну необхідних для реалізації
проекту сировини, матеріалів, устаткування,
обладнання, комплектуючих виробів та
інших товарів, які звільняються від обкла�
дення ввізним митом та податком на додану
вартість;

– нотаріально засвідчені копії свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підпри�
ємницької діяльності та установчих доку�
ментів юридичної особи;

– договір про спільну діяльність техно�
логічного парку з його учасниками,
дочірніми та спільними підприємствами що�
до виконання проекту;

– копію переліку пріоритетних напрямів
діяльності технологічного парку, затвердже�
них Національною академією наук України.

Технологічний парк несе відповідаль�
ність за достовірність інформації, що міс�
титься в поданих ним документах. 

2. Після перевірки комплектності доку�
ментів, зазначених у пункті 1 цього Поло�
ження, Експертна рада реєструє їх надход�
ження у спеціальному журналі, видає техно�

логічному  парку письмове підтвердження
факту одержання від нього документів та
надсилає їх на розгляд експертів.

3. Експертна рада Національної академії
наук України, затверджена постановою Пре�
зидії НАН України від 03.03.04 № 53, протя�
гом 20 днів розглядає документи, оцінює на�
уковий та науково�технологічний рівень про�
екту і його відповідність пріоритетним на�
прямам діяльності даного технопарку та по�
дає пропозиції до Президії НАН України для
прийняття останньою відповідного рішення,
яке надсилається до Комісії Кабінету
Міністрів України з організації діяльності
технологічних парків та інноваційних струк�
тур інших типів.

4. У разі потреби Експертна рада НАН
України має право вимагати від техноло�
гічного парку інші документи, що підтверд�
жують його спроможність реалізувати інно�
ваційний проект.

5. Критерії відбору при ухваленні іннова�
ційних проектів технологічних парків за�
тверджено рішенням Комісії Кабінету
Міністрів України з організації діяльності
технологічних парків та інноваційних струк�
тур інших типів від 17.06.03 № 16.

Відповідно до зазначених критеріїв
фахівці НАН України здійснюють експертну
оцінку інноваційних проектів, зокрема, щодо:

5.1. Визнання продукції (продукту), що
планується до випуску за проектом, іннова�
ційною (інноваційним).

5.2. Відповідності інноваційного проекту
пріоритетним напрямам діяльності   зазначе�
ного   технологічного   парку,   затвердженим

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
постановою Президії НАН України 

від "3" 03  2004 року № 53

ПОЛОЖЕННЯ 
про реєстрацію та розгляд  інноваційних проектів, що реалізуються 

за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку
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відповідними постановами Президії НАН
України.

5.3. Науково�технологічного рівня роз�
робки порівняно з кращими світовими ана�
логами.

6. Рішення про вмотивовану відмову в
реалізації інноваційного проекту прий�
мається Експертною радою НАН України у
разі, коли:

6.1. Проект не відповідає затвердженим
пріоритетним напрямам діяльності техно�
логічного парку.

6.2. У поданих технологічним парком до�
кументах наведено недостовірні відомості.

6.3. Висновки проведеної експертизи не�
гативні.

7. Зазначене у п.6 рішення надсилається
Експертною радою НАН України у п'ятиден�
ний термін до технологічного парку.

8. Технологічний парк має право після
усунення недоліків та доопрацювання інно�
ваційного проекту повторно подати його на
розгляд НАН України.

9. Зміни, що вносяться до інноваційного
проекту, підлягають реєстрації у порядку,
визначеному цим Положенням для
реєстрації проекту.

10.  Спори, повязані з реєстрацією, відмо�
вою в реєстрації або скасуванням рішення
про реєстрацію інноваційного проекту, розг�
лядаються відповідно до чинного законодав�
ства.


