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Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена
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Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

за 20__ рік

Подають: Терміни подання № 3-наука

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

20.11.2012 № 471

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та 

науково-технічні роботи

- органу державної статистики за місцезнаходженням

до

28 лютого

Респондент:

Найменування:

Місцезнаходження (юридична 

адреса):

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)



Код виду наукової та науково-технічної

діяльності організації (підприємства) за КВНТД   ________

Зазначити (проставити Ö у відповідній позиції) сектор

діяльності організації (підприємства) за ЛКСД:

Державний сектор Підприємницький сектор

Сектор вищої освіти Приватний неприбутковий

Розділ 1. Виконання наукових та науково-технічних робіт

1.1. Обсяг робіт, що виконані за період з початку року
(тис. грн.)

Код

рядка
Усього

У тому числі

фундаментальні 

дослідження

прикладні

дослідження

науково-технічні 

розробки

науково-технічні 

послуги
інші роботи

А Б 1 2 3 4 5 6

Загальний обсяг робіт 101

у тому числі виконано власними силами 102

1.2. Кількість наукових та науково-технічних робіт
(одиниць)

Код 

рядка
Усього

З них 

впрова-

джено

З графи 1 - з 

пріоритетних 

напрямів 

розвитку науки і 

техніки

З них 

впрова-

джено

З графи 1 - 

мають 

інноваційну 

спрямованість

1.3. Виконання наукових досліджень і розробок із

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

А Б 1 2 3 4 5 (тис. грн.)

Кількість наукових та науково-технічних 

робіт 103 Код

рядка

Загальний обсяг 

наукових досліджень 

і розробок
з них зі створення

нових видів виробів 104

у тому числі роботи, у яких 

використані винаходи 105

А Б 1

Усього (сума рядків 120 - 125) 119

з р. 104 - нових видів техніки 106 у тому числі за напрямами

нових технологій 107

з них ресурсозберігаючих 108
фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та 

сталого розвитку суспільства і держави 120

нових видів матеріалів 109

нових методів, теорій 111

нових сортів рослин і порід тварин 110

Кількість друкованих робіт (сума рядків 

113, 115, 117, 118) 112 Х Х Х Х інформаційні та комунікаційні технології 121

у тому числі енергетика та енергоефективність 122

монографії 113 Х Х Х Х раціональне природокористування 123

з них, що видані за кордоном 114 Х Х Х Х науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань 124статті в наукових фахових журналах 115 Х Х Х Х

з них, що входять до міжнародних 

баз даних 116 Х Х Х Х

підручники, навчальні посібники тощо 117 Х Х Х
Х Х Х

нові речовини і матеріали 125

Х
Хінші 118



Розділ 2. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

2.1. Валові витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт
2.2. Внутрішні поточні витрати на наукові та

науково-технічні роботи за видами робіт
Код 

рядка
тис. грн.

А Б 1 Код 

рядка
тис. грн.

Валові витрати на виконання робіт (сума рядків 202, 215) 201

у тому числі А Б 1

Внутрішні витрати на наукові та науково-технічні роботи - всього (сума рядків 203, 211) 202 Із рядка 203 - всього (сума рядків 217 - 220) 216

Внутрішні поточні витрати (без амортизації) (сума рядків 204, 206, 207, 209, 210) 203 у тому числі

у тому числі фундаментальні дослідження 217

витрати на оплату праці 204 прикладні дослідження 218

з них працівникам, які виконують наукові дослідження і розробки

(без сумісників і тих, хто працює за договорами) 205

науково-технічні розробки 219

науково-технічні послуги 220

відрахування на соціальні заходи 206

матеріальні витрати 207

у тому числі на основні засоби 208

інші матеріальні витрати 209 Довідка 1

інші поточні витрати 210 Із рядка 203 - внутрішні поточні витрати на 

наукові дослідження і розробки зі створення 

або удосконалення нових видів виробів, 

технологій та матеріалів 221

Капітальні витрати на дослідження і розробки (сума рядків 212, 213, 214) 211

з них

земельні ділянки та споруди 212

устатковання 213 у тому числі виконано на замовлення 

промислових підприємств 222інші капітальні витрати 214

Витрати на дослідження і розробки, виконані співвиконавцями 215

2.3. Розподіл внутрішніх витрат за тематичною спрямованістю наукових та науково-технічних робіт

Код 

рядка

Код1 виду

економічної

діяльності за КВЕД

тис. грн.

А Б 1 2

Із рядка 202 - всього 223 Х
у тому числі за тематичною спрямованістю

224

____________
1 Заповнюють органи державної статистики.



2.4. Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт
(тис. грн.)

Код 

рядка
Усього

У тому числі

фундаментальні 

дослідження

прикладні 

дослідження

науково-технічні 

розробки

науково-технічні 

послуги

А Б 1 2 3 4 5

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт

(сума 252 - 253, 257 - 264) 251

у тому числі

кошти бюджету 253

власні кошти 252

з них: кошти державного бюджету* 254

у т. ч. на виконання наукової частини державних, міжгалузевих і галузевих програм, 

заходів та завдань із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 255

бюджетні кошти на утримання вищих навчальних закладів (сектор вищої освіти) 257

кошти місцевих бюджетів 256

кошти фондів спеціального призначення 258

кошти організацій державного сектору 259

кошти організацій сектору вищої освіти 261

кошти організацій підприємницького сектору 260

кошти приватних некомерційних організацій 262

кошти іноземних джерел 263

____________
*) вказувати кошти, отримані безпосередньо з рахунку Держказначейства, за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету, затвердженими Законом України "Про Державний бюджет України" (додаток 3)

Розділ 3. Наукові кадри

3.1. Кількість працівників наукової організації на кінець звітного періоду
(осіб)

кошти інших джерел 264

У тому числі мають освіту
Відпрацьовано

людино-годинповну вищу
з них мають науковий ступінь базову вищу, 

неповну вищу
інші

доктора наук кандидата наук

А Б 1 2 3 4

Код 

рядка

Усього

(сума гр. 2, 5, 6)

5 6 7

Кількість працівників (сума рядків 302 - 305) 301

у тому числі

дослідники 302

техніки 303

допоміжний персонал 304

інші 305

З рядка 301 - жінки 3051

Довідка 2
Середньооблікова кількість працівників, які виконують наукові дослідження і розробки, - дослідники, техніки та допоміжний персонал

(без сумісників і тих, хто працює за договорами) 306



3.2. Кількість сумісників і осіб, що працюють за договорами цивільно-правового характеру
(осіб)

Код 

рядка
Усього

З них мають науковий ступінь Відпрацьовано

людино-годиндоктора наук кандидата наук

А Б 1 2 3 4

Кількість працівників (сума рядків 308 - 311) 307

у тому числі

дослідники 308

техніки 309

допоміжний персонал 310

інші 311

З рядка 307 - жінки 312

3.3. Розподіл дослідників за віком (без сумісників)
(осіб)

Код 

рядка

Кількість дослідників У тому числі мають науковий ступінь

усього з них жінок
доктора наук кандидата наук

усього з них жінок усього з них жінок

А Б 1 2 3 4 5 6

Усього (сума рядків 320 - 330) 319

з них у віці (повних років)

до 24 років включно 320

25 - 29 років 321

30 - 34 років 322

35 - 39 років 323

40 - 44 років 324

45 - 49 років 325

50 - 54 років 326

55 - 59 років 327

60 - 64 років 328

65 - 69 років 329

70 років і більше 330



Розділ 4. Міжнародне співробітництво Розділ 5. Винахідницька діяльність

(одиниць)

Код 

рядка
Усього

У т. ч. на термін
Код 

рядка

В

Україні

В інших

країнах

світу

до 3-х 

місяців

3 місяці - 

1 рік

1 - 2 

роки

більше

2 років

А Б 1 2 3 4 5 А Б 1 2

Кількість наукових працівників, які виїжджали за межі 

України, осіб 401

Подано заявок на видачу 

охоронних документів 501

у тому числі з метою з них

стажування, навчання, підвищення кваліфікації 402 на винаходи 502

викладацької роботи 403 на сорти рослин 503

проведення наукових досліджень 404 Отримано охоронних

504Кількість виїздів наукових працівників за межі України з 

метою участі у міжнародних семінарах, конференціях 

тощо, одиниць 405 Х Х Х Х

документів

з них

на винаходи 505

Кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, 

проведених організацією (установою), одиниць 406 Х Х Х Х

на сорти рослин 506

Кількість грантів, отриманих на наукову роботу від 

міжнародних фондів, одиниць 407 Х Х Х

Х Х Х

Х

у тому числі

Х

колективних (у гр. 2 вказати число науковців, які 

користувалися грантом, осіб) 409 Х Х Х

індивідуальних 408

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

(П. І. Б.)

(П. І. Б.)

телефон: факс: електронна пошта:


