
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

Проект ПЛАНУ
науково-дослідних робіт 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері 
стандартизації 

на 2020 рік

Старікова Наталія Львівна
заступник директора департаменту технічного       

регулювання – начальник управління стандартизації та 
міжнародного співробітництва



Проект Плану
науково-дослідних робіт 

Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 

у сфері стандартизації 
на 2020 рік 



Проект Плану НДР у сфері стандартизації на 2020 рік
сформовано за пропозиціями ДП "УкрНДНЦ" та містить два
напрями, за якими передбачається виконання шести НДР на
загальну суму 13 066,2 тис. грн.

За напрямом "Виконання прикладних наукових та науково-
технічних розробок у сфері стандартизації" передбачається
виконувати 5 НДР на суму 2 077,6 тис. грн.

За напрямом "Гармонізація національних стандартів з
міжнародними та європейськими" передбачається виконувати 1 НДР
на суму 10 988,6 тис. грн.

Виконавець НДР – національний орган стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ")



Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-
технічних розробок у сфері стандартизації"

1. НДР "Розроблення програми робіт з національної
стандартизації" ("Програма-5")

Метою НДР є координації розроблення, перегляду, скасування
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до
них

В рамках НДР передбачається:
розробити проекти Програми на 2020 рік, додатків і змін до неї
два рази на рік провести моніторинг виконання робіт із

стандартизації
до 15 грудня 2020 року розробити проект Програми на 2021 рік



Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок 
у сфері стандартизації"

2. НДР "Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення
діяльності технічних комітетів стандартизації" ("ТК-5")

Метою НДР є створення науково-методичних засад функціонування технічних
комітетів стандартизації (ТК), науково-організаційна координація їхньої
діяльності на національному рівні, збір, аналіз та узагальнення інформації про
діяльність ТК

В рамках НДР передбачається:
здійснювати науково-методичне та науково-організаційне забезпечення
діяльності ТК
підготувати узагальнену інформація щодо діяльності всіх ТК
підготувати аналітичну довідку щодо приведення сфер діяльності ТК України у
відповідність із сферами діяльності міжнародних та європейських ТК
підготувати аналітичні матеріали, графіки, таблиці тощо стосовно діяльності ТК
підготувати актуалізовану редакцію Каталогу ТК в електронному вигляді



Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних 
розробок у сфері стандартизації "

3. НДР "Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення
робіт з міжнародної і європейської стандартизації та взаємодії з
міжнародними і європейськими організаціями стандартизації"
("Взаємодія-9")

Метою НДР є поглиблення співробітництва з міжнародними та
європейськими організаціями із стандартизації (ISO, IEC, CEN,CENELEC
та ETSI)

В рамках НДР передбачається:
здійснити заходи щодо забезпечення ТК стандартами ISO, IEC, CEN,
CENELEC та ETSI
щомісяця готувати інформаційний дайджест новин з міжнародної та
регіональної стандартизації для розміщення на сайті ДП "УкрНДНЦ"
подати нотифікації до баз даних CEN/CENELEC щодо прийнятих в Україні
європейських стандартів



Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних 
розробок у сфері стандартизації"

4. НДР "Науково-методичне та науково-організаційне забезпечення
співробітництва в Міждержавній раді із стандартизації, метрології та
сертифікації" ("Стандартизація СНД-2020")

Метою НДР є науково-методичне забезпечення робіт щодо участі України
в Міждержавній раді із стандартизації, метрології і сертифікації (МДР)
відповідно до Угоди про проведення узгодженої політики в галузі
стандартизації, метрології і сертифікації, підписаної 13.03.1992

В рамках НДР передбачається:
здійснювати координацію робіт із стандартизації, які проводять
національні ТК, під час розроблення міждержавних стандартів (ГОСТ)
підготувати інформацію щодо виконання протокольних рішень МДР,
науково-технічних комісій та робочих груп



Напрям "Виконання прикладних наукових та науково-технічних 
розробок у сфері стандартизації"

5. НДР "Внесення 2200 національних стандартів до повнотекстової
електронної бази даних національних стандартів та її актуалізація"
("База НД-8")

Метою НДР є наповнення, ведення повнотекстової електронної бази даних
національних стандартів та її актуалізація

В рамках НДР передбачається здійснювати:
науково-технічне забезпечення внесення до повнотекстової електронної
бази даних національних стандартів повних текстів чинних національних
стандартів
актуалізацію повнотекстової електронної бази даних національних
стандартів

Опрацьовується питання щодо закупівлі в рамках НДР програмного
забезпечення для створення електронного файлу частини національного
(зміст, сфера застосування, тощо) стандарту доступного для усіх
заінтересованих сторін



Напрям "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та 
європейськими" 

7. НДР "Розроблення методом перекладу та прийняття 154
національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та
європейськими" ("Стандарт НС-6")

Метою НДР є розроблення національних стандартів, гармонізованих з
міжнародними та європейськими, з метою забезпечення виконання
Україною вимог щодо членства в Світовій організації торгівлі та
забезпечення умов інтеграції України до Європейського Союзу

В рамках НДР передбачається:

розробити методом перекладу та прийняти 154 національних стандартів,
гармонізованих з міжнародними та європейськими



Бюджетна декларація на 2020-2022роки 

Надані пропозиції до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки щодо додаткових
витрат у розмірі
16 989,1 тис. грн. для забезпечення прийняття не менше ніж
500 міжнародних та європейських стандартів методом перекладу



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


