Політика
Публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
у сфері науково-технічного розвитку
Політика публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України" у сфері науково-технічного розвитку (далі- Політика)
спрямована на розвиток науково-технічного і кадрового потенціалу нафтогазового
комплексу, підвищення ефективності виробничої і економічної діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі також - Компанія),
дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (учасником)
яких вона є (далі - підприємства Компанії), розв’язання найважливіших проблем роботи
нафтогазового комплексу та забезпечення його сталого розвитку, вироблення системної
координації управління науково-технічним прогресом, оптимізації витрат на
провадження наукової і науково-технічної діяльності, удосконалення дослідницької
інфраструктури (згідно з п.9 ст.1 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність") та практичного переходу на інноваційну модель розвитку.
Впровадження Політики на засадах об’єднання зусиль наукового та виробничого
потенціалів дасть можливість досягти цілей та виконати завдання, визначені
Корпоративною стратегією Групи Нафтогаз "Доступна енергія для України",
погодженою рішенням правління від 06.06.17, протокол № 230, Енергетичною
стратегією України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність", схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18 серпня 2017 р. № 605-р, та Концепцією розвитку газовидобувної галузі України,
схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.16 №1079-р.
Для реалізації Політики керівництво Компанії бере на себе такі
зобов’язання:
1. Впроваджувати та удосконалювати систему управління у сфері науковотехнічного розвитку відповідно до вимог чинного законодавства України та
зобов’язань, які Компанія взяла на себе добровільно у сфері здійснення науковотехнічної діяльності.
2. Формувати відкриту, прозору та ефективну систему координації
дослідницької інфраструктури та сталого підвищення ефективності науково-технічної
та виробничої діяльності Компанії та підприємств Компанії на засадах рівних умов
доступу до ресурсів, технологій, потужностей, конкурсних процедур.
3. Здійснювати методологічне забезпечення та сприяння переоснащенню
виробництв на
сучасне
ресурсозберігаюче
обладнання
з
підвищеними
експлуатаційними якостями, з дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань
екології та охорони праці, застосовувати найкращі доступні технолоґії на всіх етапах
виробничого процесу, у т.ч. шляхом реалізації цільових інноваційних проектів.
4. Здійснювати наукове співробітництво, спрямоване на інтеграцію Компанії та
підприємств Компанії в міжнародні науково-дослідні процеси та обмін науковою
інформацією.
5. Залучати із дотриманням вимог чинного законодавства вітчизняний науковий
потенціал і потужності (місцеву складову) та поширювати кращі світові практики для
ефективного вирішення виробничих завдань підприємств Компанії.
Керівництво Компанії є відповідальним за створення необхідних умов для
виконання та постійного удосконалення Політики.
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