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 Додаток 1 

 

до Порядку  формування  тематики та 

контролю за виконанням наукових досліджень 

в Національній академії наук України  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 

чинних нормативних актів 

  

1. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.11 № 942 «Про 

затвердження Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень та науково-технічних розробок на період до 2015 рок».  

3. Спільний наказ Міністерства освіти і науки та НАН України від 

26.11.09 № 1066/609 «Про затвердження Основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19.0510 за № 337/17632.  

4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1084. «Про 

затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення 

наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за 

рахунок коштів державного бюджету».   

6. Постанова Президії НАН України від 09.12.09 № 327 «Про виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.09 № 1182».  

7. Закон України «Про державні цільові програми».  

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 106 «Про 

затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових 

програм».  

9. Закон України «Про державне замовлення для задоволення 

пріоритетних державних потреб».  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 № 266 «Про 

Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку 

продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням».  

11. Розпорядження Президії НАН України від 25.11.03 № 682 «Про 

затвердження Положення про порядок формування цільових комплексних 

програм наукових досліджень НАН України» (зі змінами від 10.08.04 № 571).  

12. ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на 

виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 

положення».   

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/mon/Documents/091126_1066_609.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/mon/Documents/091126_1066_609.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/mon/Documents/091126_1066_609.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1084-2004-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1084-2004-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1084-2004-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1084-2004-%EF
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2009/regulations/Pages/327.aspx
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2009/regulations/Pages/327.aspx
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1621-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106-2007-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106-2007-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=106-2007-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F95-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F95-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=266-96-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=266-96-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=266-96-%EF
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/dstu3973.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/dstu3973.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/dstu3973.pdf
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13. Розпорядження Президії НАН України від 10.12.99 № 1672, «Про 

затвердження рекомендації «Організація і проведення науково-дослідних 

робіт» Р88-001-99.  

14. Розпорядженням Президії НАН України від 16.01.01 № 53 «Про 

затвердження рекомендації  «Організація і проведення дослідно-

конструкторських робіт» Р88-003.1-2001.  

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 «Про 

затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання 

собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт» (зі змінами 

від 10.07.02 № 946, від 23.02.11 № 126).  

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.08 № 977 «Про 

затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-

дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».  

17. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення»  

18. Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про 

затвердження Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН 

України»  

19. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок 

складання та оформлення»;  

20. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та 

порядок проведення»   

21. Спільний наказ Міністерства економіки України та Міністерства 

фінансів України від 25.09.01 № 218/446 «Про затвердження Методики 

визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і 

розробки та їх впровадження у виробництво».  

 
  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=830-96-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=830-96-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=830-96-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=162-92-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=162-92-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=162-92-%EF
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/dstu_3008-95.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/dstu_3008-95.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/DSTU_3574-97.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/DSTU_3574-97.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/DSTU_3575-97.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/dksms/Documents/DSTU_3575-97.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/me_mf/Documents/218-446.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/me_mf/Documents/218-446.pdf
http://www.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/Others/me_mf/Documents/218-446.pdf

