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Відповідно до Порядку організації проведення
наукових досліджень і науково-технічних розробок у
сфері стандартизації та метрології, затвердженого
наказом Мінекономрозвитку від 10.04.2017 № 544,
департаментом технічного регулювання опрацьовано
пропозиції та заявки наукових метрологічних центрів, які
мають намір виконувати науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи за бюджетною програмою
1201220 та підготовлено проект Плану науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт у
сфері метрології на 2020 рік для розгляду та схвалення
науково-технічною радою у сфері технічного
регулювання при Мінекономрозвитку.



Проектом Плану НДДКР передбачається виконання 22 НДДКР на 
загальну суму 22188,7 тис. грн. за такими напрямами використання 
бюджетних коштів:

виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у
сфері метрології – 1 НДР (40,0 тис. грн.);

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт (НДДКР) зі створення та вдосконалення державних еталонів,
утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення
державних первинних еталонів з національними еталонами інших
держав і міжнародними еталонами – 14 НДДКР (19808,7 тис. грн.), з них:

- створення 3 та удосконалення 4 державних первинних еталонів –
7 НДДКР (9355,0 тис. грн.) у тому числі:

ННЦ “Інститут метрології” – 3 НДДКР;
ДП “Укрметртестстандарт” – 4 НДДКР;
- дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць 

вимірювання державними первинними еталонами – 4 НДДКР (10103,7 тис. грн);
- дослідження ступеню еквівалентності державних первинних еталонів 

шляхом звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними 
еталонами – 3 НДДКР (480,0 тис. грн.);



забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних

частот, Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин 

і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі

та властивості речовин і матеріалів – 3 НДР (1880,0 тис. грн.):

- дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і
частоти та шкал часу (1760,0 тис. грн.);

- дослідження щодо створення стандартних зразків складу та
властивостей речовин і матеріалів (40,0 тис. грн.);

- створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та
властивості речовин і матеріалів (80,0 тис. грн.).

збереження та функціонування національної еталонної бази –

4 НДР (460,0 тис. грн.).



Виконавцями науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт у сфері метрології                       

у 2020 році є:

ННЦ “Інститут метрології” - 9 НДДКР (14905,4 тис. грн.);

ДП “Укрметртестстандарт” - 7 НДДКР (6183,3 тис. грн.);

ДП “НДІ “Система” – 3 НДР (580,0 тис. грн.);

ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” - 3 НДР (520,0 тис. грн.).

Усього за проектом Плану передбачено виконання  

22 НДДКР на загальну суму 22188,7 тис. грн. 



Дякую за увагу!


