
 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"  
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

ЗВІТ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ТА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

за 20____ рік 
 

Подають: Термін подання 

№ 1-технологія 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату  

13.11.2014 № 342 

юридичні особи, які у звітному періоді створювали і/чи використовували передові технології та об’єкти права 

інтелектуальної власності та здійснювали такі види економічної діяльності за Класифікацією видів економічної 

діяльності ДК 009:2010: 
 добувна промисловість і розроблення кар'єрів (секція В); 
 переробна промисловість (секція C); 
 постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D); 
 водопостачання; каналізація, поводження з відходами (секція Е); 
 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код 45.2); 
 транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (секція H); 
 інформація та телекомунікації (секція J); 
 діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (у частині діяльності 

конструкторських і проектних  організацій) (код 71.1); 
 технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій) (код 71.2); 
 наукові дослідження та розробки (код 72); 
 регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (84.13); 
 вища освіта (код 85.4); 
 охорона здоров'я (код 86.1); 
 діяльність професійних громадських організацій (94.12); 
 ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку (код 95) 

 

- органу державної статистики за місцезнаходженням 

не пізніше   

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) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ         



Розділ I. Створення передових технологій 

 

№ 

п/п 

Код виду 

технології 

Код області  

призначення за 

КВЕД 

Код ступеня новизни 

(нова для України – 01, 

принципово нова  – 02) 

Кількість охоронних документів Патентна чистота 
Номер реєстрації 

державного контракту 
на винахід 

на корисну 

модель 

на промисловий 

зразок 
назва країни код країни1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                                           
1
 Заповнюють органи державної

 
статистики. 



Розділ II. Використання передових технологій 
(одиниць) 

Основні групи передових технологій за напрямами 

впровадження 

 

Код виду 

технології 

Кількість використовуваних технологій, термін упровадження яких становить Кількість винаходів у 

використовуваних технологіях 

до 1  року 
від 1 до 3 

років 

від 4 до 5 

років 

від 6 до 9 

років 

10 і більше 

років 
у звітному 

році 

усього по періодах 

(графи з 1 по 5) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Проектування та інжиніринг 

101        

102        

103        

Виробництво, обробка та складання 

201        

202        

203        

204        

205        

206        

207        

208        

209        

210        

Автоматизоване транспортування матеріалів і деталей, а 

також здійснення автоматизованих вантажно-

розвантажувальних операцій 

301        

302        

Апаратура автоматизованого спостереження і/чи 

контролю 

401        

402        

Комунікації та управління 

501        

502        

503        

504        

505        

Виробнича інформаційна система 
601        

602        

Інтегроване управління та контроль 

701        

702        

703        

Нанотехнології 801        

Охорона здоров’я 901        

Інші  1001        



Розділ IIІ. Використання об’єктів права інтелектуальної власності 

 

 
Код 

рядка 
Усього 

З них  

у звітному році 

А Б 1  

Використано винаходів, одиниць 301   

з них створених за рахунок коштів державного бюджету 302   

Використано корисних моделей, одиниць 303   

з них створених за рахунок коштів державного бюджету 304   

Використано промислових зразків, одиниць 305   

з них створених за рахунок коштів державного бюджету 306   

Використано раціоналізаторських пропозицій, одиниць 307   

Кількість авторів об’єктів права інтелектуальної власності, осіб 308  Х 

з них жінки 309  Х 

Кількість авторів раціоналізаторських пропозицій (з рядка 308), осіб 310  Х 

з них жінки 311  Х 

 
 

____________________________________________                                                                                              ___________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                   
(ПІБ)

 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

____________________________________________                                                                                              ___________________________________________ 

                         
(ПІБ)

  

телефон: ___________________________  факс: ________________________________   електронна пошта: ___________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


