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Положення про науково-дослідний сектор Центральноукраїнського 
національного технічного університету (схвалено Вченою Радою від 29 
листопада 2021 р. протокол №4; уведено в дію наказом від 17.12.2021 № 39-
04).        

НОРМАТИВНА БАЗА 
ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

Конституція України. Завантажити 

Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII “Про наукову і науково-технічну 
діяльність” із змінами. Завантажити 

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту” із змінами. 
Завантажити 

Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-III „Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки” із змінами. Завантажити 
 
Закон України від 09.09.2010 р. № 2519-VI «Про внесення змін до Закону 
України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”. Завантажити 

Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VІ „Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні” із змінами. Завантажити 

Закон України від 04.07.2002 р. №40-IV «Про інноваційну діяльність» із 
змінами. Завантажити 

Закон України № 143-V від 14.09.2006 "Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій". Завантажити 

Закон України № 1621-IV від 18.03.2004 "Про державні цільові програми" 
Завантажити  

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Постанова Кабінету Міністрів України № 540 від 19.07.2017 р. "Про 
затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ". 
Завантажити  

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 472 "Про 
затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи 
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придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами 
державної форми власності".Завантажити 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 „Про 
затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 
досліджень і науково-технічних розробок на період до 2021 року” із змінами. 
Завантажити 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 13 «Про 
затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України». Завантажити 
 
ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ (ДСТУ) 
ДСТУ 3008-15 Документація, Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 
правила оформлювання. – Київ, ДП УкрНДНЦ, 2016. Завантажити 
 
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила. – Київ, Мінекономрозвитку України, 2014. Завантажити 
 
ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні 
положення. – К.: Держстандарт України, 2001. Завантажити 
 
ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні 
положення – К.: Держстандарт України, 2001. Завантажити  
 
ДСТУ ISO 9000:2015 Системи менеджменту якості. Основні положення та 
словник термінів. – Київ, ДП УкрНДНЦ, 2016. Завантажити  
 
ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. – Київ, ДП 
УкрНДНЦ, 2016. Завантажити 
 
НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ МОН УКРАЇНИ 
Наказ МОН України від 20.11.2017 р. №1507 «Про затвердження Порядку 
реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів...». 
Завантажити 

Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних 
програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-
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технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що 
надаються в рамках такого співробітництва. Завантажити  
 
Наказ МОН України  від 29.09.2021 р. № 1027 «Про оголошення конкурсного 
відбору у 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молоди вчених». Завантажити 
 
Лист МОН України від 08.10.2021 №1/11-7480 "Про подання на конкурс 
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених у 2021 році". Завантажити 
 
Наказ МОНУ № 77 від 31 січня 2021 року «Про формування тематичних 
планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових 
установ на 2022 рік». Завантажити 

 
НАКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

Наказ від 01.10.2019р. № 43-04 «Про проведення першого етапу конкурсного 
відбору проектів наукових досліджень і розробок». Завантажити 

Наказ від 17.12.2021 № 39-04 «Про  затвердження  та уведення в дію 
Положень, що регламентують  наукову та науково-технічну та методично-
організаційну діяльність в університеті». Завантажити 

 

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ НАУКОВУ, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 
Положення про формування та розподіл накладних витрат за КПКВК 
2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та 
наукових установ» У Центральноукраїнському національному технічному 
університеті. Завантажити 
 
Положення про порядок надання платних послуг у сфері наукової та 
науково-технічної діяльності Центральноукраїнського національного 
технічного університету. Завантажити 
 
Положення про проведення конкурсу та виконання проєктів наукових робіт 
та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які 
працюють (навчаються) за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету у Центральноукраїнському національному технічному університеті. 
Завантажити 
  
Положення про  преміювання виконавців фундаментальних досліджень, 
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наукових та науково-технічних розробок, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету. Завантажити 
 
Положення про преміювання виконавців науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт   за господарськими  договорами на 
замовлення організацій та підприємств у Центральноукраїнському 
національному технічному університеті. Завантажити 
 
Положення про  преміювання виконавців  проєктів за грантом у  
Центральноукраїнському національному технічному університеті. 
Завантажити 
 
Положення про наукову/науково-дослідну лабораторію  
Центральноукраїнського національного технічного університету. 
Завантажити 
 
Положення про  порядок оплати  виконаних робіт за цивільно-правовими 
договорами виконавців науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 
у Центральноукраїнському національному технічному університеті. 
Завантажити  
 
Положення про наукові школи Центральноукраїнського національного 
технічного університету. Завантажити 
 
Положення про наукову, науково-дослідну лабораторію 
Центральноукраїнського національного технічного університету. 
Завантажити 
 
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських робіт, фінансування яких повністю або частково 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або замовників за 
господарськими договорами у Центральноукраїнському національному 
технічному університеті. Завантажити 
 
Положення про преміювання молодих вчених – виконавців наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок,  фінансування яких 
здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у 
Центральноукраїнському національному технічному університеті. 
Завантажити 
  
ІНШІ ДОКУМЕНТИ 

Форма проєкту фундаментального дослідження (згідно Наказу МОНУ від 
29.09.2021 р. № 1028) Завантажити 
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Форма проєкту прикладного дослідження (згідно Наказу МОНУ від 
29.09.2021 р. № 1028). Завантажити  

Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки (згідно 
Наказу МОНУ від 29.09.2021 р. № 1028). Завантажити  
Форма проєкту  наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) 
розробки молодих вчених  (згідно Наказу МОНУ від 29.09.2021 р. № 1027). 
Завантажити  
 
Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення 
фундаментального дослідження (згідно Наказу МОН від 29.09.2021 р. № 
1028). Завантажити 
 
Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення 
прикладного дослідження (згідно Наказу МОН від 29.09.2021 р. № 1028). 
Завантажити 
  
Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на 
проведення науково-технічної (експериментальної) розробки (згідно Наказу 
МОН від 29.09.2021 р. № 1028). Завантажити 
  
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок на період до 2022 року (відповідно до статті 3 Закону 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».) Завантажити 

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН України. 
Завантажити 

Перелік пріоритетних тематичних напрямів (секцій) Конкурсу проєктів 
наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 
вчених. Завантажити 
 
Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи та послуги, укладені  на 
замовлення підприємств, організацій,  органів місцевого самоврядування  та 
інших суб’єктів господарювання за 2011-2022 рр. Завантажити 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ  ДЕКАНІВ  ФАКУЛЬТЕТІВ, ЗАВІДУВАЧІВ 
КАФЕДРАМИ, КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ РОБІТ 
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