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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

ОБСТЕЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
за період 2012-2014 рр.

Подають:
Термін подання

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики


– органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше 
28 лютого
№ ІНН
(один раз на два роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
24.11.2014  № 361

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)



Шановний керівнику підприємства!
Це державне статистичне спостереження проводиться з метою отримання інформації щодо інноваційної діяльності та впроваджених інновацій на підприємствах України протягом трьох років – з 2012 року по 2014 рік включно. 
Інновацією вважають уведення нового або значно поліпшеного продукту, процесу, організаційного або маркетингового методу в практику Вашого підприємства. Інновації мають характеристики або передбачуване використання продукту, процесу, організаційного або маркетингового методу, які є новими або значно покращеними порівняно з тим, що раніше використовувалися на Вашому підприємстві або ним реалізувалися. Інновація має бути лише новою або значно поліпшеною для Вашого підприємства, незалежно від того, чи вона розроблялася або застосовувалася вперше на інших підприємствах. Разом з тим інновації можуть бути припинені або незавершені в період, що спостерігається. 
Інноваційна діяльність уключає: придбання машин, обладнання, будівель, програмного забезпечення і ліцензій; інженерні та дослідно-конструкторські роботи, техніко-економічні обґрунтування, проектування, навчання, маркетингові дослідження, якщо вони здійснювалися спеціально для розробки та/або реалізації інноваційного продукту або процесу; всі типи наукових та науково-технічних робіт, що складаються з досліджень і розробок для створення нових знань та/або рішень наукових чи технічних проблем.
Розділи 2–7 стосуються лише продуктових та технологічних інновацій, у розділах 8 і 9 розглядаються організаційні та маркетингові інновації. 

Будь ласка, надайте відповіді на всі запитання, якщо не зазначено інше.
1.	Загальна інформація про підприємство

Основний вид економічної діяльності (на рівні 4 знаків за КВЕД) Відповідний код за КВЕД проставляє орган державної статистики.  ____________________

1.1. Чи входило Ваше підприємство до групи підприємств у 2014 році? (Група підприємств – це об’єднання підприємств, пов’язаних між собою правовими та/або фінансовими зв’язками. У групи підприємств може бути більше одного  центру прийняття рішень, особливо якщо це стосується виробничої  політики, політики зі збуту, а також можуть бути централізованими певні аспекти фінансового менеджменту й оподаткування тощо. Підприємства групи можуть відрізнятися як за територіальним розміщенням, так і за виробленою продукцією. Головний офіс також є частиною групи підприємств.) 

Так	   У якій країні розташована голова Вашої групи? _______________
    									        (назва країни)
Ні	
Якщо підприємство є частиною групи підприємств, просимо відповідати на всі подальші запитання лише про підприємство, за яке Ви несете відповідальність в Україні. Дані за всі філії або материнські компанії до звіту не включаються. 


1.2. Протягом 2012–2014 рр. чи здійснювало Ваше підприємство
 

Так
Ні
Поглинання або приєднання іншого підприємства 


Продаж, припинення або передання деяких завдань чи функцій свого підприємства іншому підприємству через укладання контракту




1.3. На яких географічних ринках Ваше підприємство реалізовувало свої товари та/чи послуги протягом останніх трьох років (2012–2014 рр.)? 

Так
Ні
A. Регіон, у межах якого знаходиться підприємство


Б. Інші регіони України (крім указаного в А)


В. Країни Європи* 


Г. Усі інші країни


З них:


Д. Російська Федерація 


Е. Інші країни СНД


* Уключає такі країни Європейського союзу та асоційовані країни: Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція 

1.4. Яка з цих географічних територій була Вашим найбільшим ринком з точки зору обсягу реалізації продукції з 2012 року по 2014 рік? 
     (Вкажіть відповідну літеру (див. п.1.3))

______





2.	Інновація продукту (товарів, послуг)  

Інновація продукту означає ринкове запровадження нового або значно вдосконаленого товару чи послуги з огляду на його/її корисні властивості, зручність для користувача, компонентів чи підсистем. 
	Інновації продукту (нового або вдосконаленого) повинні бути новими для Вашого підприємства і не обов’язково, щоб вони були новими для Вашого ринку. 
	Інновації продукту можуть бути розроблені Вашим підприємством або ж іншими підприємствами.

Товари – як правило, матеріальні об'єкти (наприклад, смарт-телефони, меблі або пакети програмного забезпечення. При цьому завантажене програмне забезпечення, музика та фільми – також товари), послуги – нематеріальні об’єкти (наприклад, продаж уроздріб, страхування, освітні курси, консультування, авіаперевезення тощо). 


2.1. Чи запровадило Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.):

Так
Ні
Інноваційні товари: нові або суттєво вдосконалені товари (за винятком простого перепродажу нових товарів, придбаних у інших підприємств, і змін суто естетичного характеру)


Інноваційні послуги: нові або суттєво вдосконалені послуги



При відповіді «Ні» на питання 2.1 переходьте до розділу 3, 
в іншому випадку перейдіть до питання 2.2

2.2. Хто розробив ці інновації продукту? 

Можливі декілька варіантів відповіді

Інновація 
товарів
Інновація 
послуг
Ваше підприємство самостійно


Ваше підприємство разом з іншими підприємствами чи організаціями* 


Ваше підприємство шляхом адаптації або модифікації товарів або послуг, розроблених іншими підприємствами чи  організаціями *


Інші підприємства чи організації *


* Уключають незалежні підприємства, а також інші підприємства Вашої групи підприємств (дочірні підприємства, головний офіс тощо). Організації включають університети, дослідницькі інститути, неприбуткові організації тощо


2.3. Чи були Ваші інновації продукту (товари чи послуги) протягом трьох років 
(2012–2014 рр.): 

Так
Ні
Новими для Вашого ринку?
Ваше підприємство запровадило новий або суттєво вдосконалений продукт  на Вашому ринку до того, як це зробили Ваші конкуренти (можливо, такий продукт уже існував на інших ринках)


Новими лише для Вашого підприємства? 
Ваше підприємство запровадило новий або суттєво вдосконалений продукт, який  уже можна було отримати від Ваших конкурентів на Вашому ринку



Використовуючи вищезазначені визначення, вкажіть частку від Вашого загального обсягу реалізації Для кредитних установ – відсотки до сплати та подібний дохід; що стосується страхових послуг – виписані валові премії. у 2014р.:
Нова або суттєво вдосконалена продукція, запроваджена з 2012 року по 2014 рік, яка була 
новою для Вашого ринку
 
 
 


 
 
 
%
Нова або суттєво вдосконалена продукція, запроваджена з 2012 року по 2014рік, яка була  
новою лише для Вашого підприємства
 
 
 


 
 
 
%
Продукція, яка залишилась незміненою або була лише частково модифікована з 2012 року по 2014 рік (включно з перепродажем нової продукції, придбаної в інших підприємствах)
 
 
 


 
 
 
%

 
 
 

Загальний обсяг реалізації у 2014 році
1
0
0
%


2.4. Наскільки відомо, чи були впроваджені які-небудь Ваші інновації продукту протягом трьох років (2012–2014 рр.): 

Будь ласка, поставте позначку в кожному рядку

Так
Ні
Невідомо
Уперше в Україні



Уперше в Європі*



Уперше у світі



* Уключає такі країни Європейського союзу та асоційовані країни: Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.

При відповіді «Ні» щодо питання про впровадження інновацій уперше у світі 
переходьте до розділу 3, 
в іншому випадку перейдіть до питання 2.5 

2.5. Укажіть відсоток інноваційної продукції (нової для ринку, п. 2.3), яка була впроваджена уперше в світі протягом 2012–2014 рр., від загальної реалізації (обороту) продукції Вашого підприємства у 2014р.

від 0% до 1%

від 1% до 5%

від 5% до 10%

від 10% до 25%

25% і більше

Невідомо



3.	Інновація процесу
Інновація процесу означає запровадження нових або суттєво вдосконалених виробничих процесів, способів розповсюдження або ж допоміжної діяльності. 
	Інновації процесу мають бути новими для Вашого підприємства, проте необов’язково для Вашого ринку. 

Інновація може спочатку бути розробленою Вашим підприємством або ж іншими підприємствами. 
	За винятком суто організаційних інновацій  (включено у розділі 8).

3.1. Чи запровадило Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.): 

Так
Ні
Нові або суттєво поліпшені методи виробництва товарів чи надання послуг


Нову або суттєво вдосконалену інфраструктуру, методи постачання або розподілу Ваших вхідних ресурсів, товарів чи послуг


Нові або суттєво поліпшені допоміжні види діяльності щодо Ваших процесів, такі  як системи обслуговування або закупівельні операції, бухгалтерський облік або комп’ютеризація. 


При відповіді «Ні» на всі варіанти перейдіть до розділу 4, питання 3.2, 3.3 пропускаються
3.2. Хто розробив ці інноваційні процеси? 
Можливі декілька варіантів відповіді
Ваше підприємство самостійно

Ваше підприємство разом з іншими підприємствами чи організаціями* 

Ваше підприємство шляхом адаптації або модифікації товарів або послуг, розроблених іншими підприємствами чи  організаціями *

Інші підприємства чи  організації *

* Уключають незалежні підприємства, а також інші підприємства Вашої групи підприємств (дочірні підприємства, головний офіс тощо). Організації включають університети, дослідницькі інститути, неприбуткові організації тощо

3.3. Чи були Ваші інноваційні процеси, запроваджені протягом трьох років (2012–2014 рр.), новими для Вашого ринку (див. п.2.3)?
Так

Ні

Невідомо



4.	Продовжувана або припинена інноваційна діяльність щодо процесу та продукту 

Інноваційна діяльність уключає придбання машин, обладнання, програмного забезпечення та ліцензій; технологічну та дослідницьку діяльність, промислове проектування, навчання і маркетинг, якщо вони здійснюються спеціально для розробки та/або запровадження інновацій щодо продукту чи процесу. Включає також усі типи науково-дослідної діяльності, навіть якщо вони не пов’язані з розробкою інновацій. 
4.1. Чи Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.): 

Так
Ні
Припинило або призупинило роботу щодо розробки інноваційних продуктів чи процесів до її завершення


Мало діяльність щодо розробки інноваційних продуктів чи процесів, яка не завершилась до кінця 2014 року



Якщо Ваше підприємство не мало продуктових чи процесових інновацій, продовжуваної або припиненої інноваційної діяльності щодо процесу чи продукту протягом 2012-2014 рр. 
(відповідь «Ні» на питання 2.1, 3.1, та 4.1), переходьте до розділу 8. 

В іншому випадку переходьте до розділу 5
5.	Інноваційна діяльність та витрати на продуктові та процесові інновації 


5.1. Чи було задіяне Ваше підприємство протягом 2012–2014 рр. у таких видах інноваційної діяльності:

Так
Ні
Внутрішні науково-дослідні розробки (НДР)
Науково-дослідна діяльність підприємства, спрямована на збільшення обсягу знань або вирішення наукових чи технічних проблем (включно з розробкою програмного забезпечення, що відповідає цій вимозі)



При відповіді «Так», чи здійснювало Ваше 
підприємство будь-які власні НДР протягом 
2012–2014рр.:








постійно (Ваше підприємство має постійних штатних виконавців НДР)




час від часу (лише за потреби)







Зовнішні науково-дослідні розробки 
Придбані Вашим підприємством результати НДР на основі укладеного договору з іншими підприємствами (включаючи підприємства Вашої групи), державними й приватними науково-дослідними організаціями 






Придбання машин,                 обладнання, програмного забезпечення і споруд
Придбання передового машинного обладнання й комп’ютерного  машинного та програмного забезпечення для створення нових  або  суттєво вдосконалених продуктів та процесів 





Придбання зовнішніх знань у інших підприємств 
і організацій
Купівля або ліцензування патентів та незапатентованих винаходів,  ноу-хау, а також інших видів знань у інших підприємств чи організацій для розробки нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів 





Навчальна підготовка 
для інноваційної   діяльності
Навчання персоналу спеціально для розробки та/або впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів і процесів як на Вашому підприємстві, так і за договором, укладеним з іншими підприємствами або організаціями 






Ринкове 
запровадження 
інновацій
Діяльність щодо ринкового впровадження нових або суттєво  вдосконалених товарів та послуг, включно з маркетинговими  дослідженнями та рекламною кампанією, що здійснюється як Вашим підприємством, так й іншими підприємствами або організаціями за укладеним договором 






Промислове проектування 
(дизайн)
Заходи з розробки, поліпшення або зміни форми, або вигляду нових чи істотно поліпшених товарів або послуг, що здійснюються як Вашим підприємством, так й іншими підприємствами або організаціями за укладеним договором






Інше
Інші види діяльності для запровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів та процесів, таких як техніко-економічні обґрунтування, тестування, розробка програмного забезпечення для поточних потреб, технічне оснащення, організація виробництва тощо.



5.2. Надайте обсяг витрат щодо кожного з наведених нижче видів інноваційної діяльності 
       лише у 2014 р.
Види інноваційної діяльності, визначені у п. 5.1, включають поточні витрати (у тому числі витрати на оплату праці, оплату за договорами, інші супутні витрати), а також капітальні витрати на споруди та обладнання.

Якщо організація не мала витрат у 2014р, будь ласка, поставте «0».
Якщо вам не вистачає точних даних бухгалтерського обліку, будь ласка, оцініть Ваші витрати 
                                                                                                                  (тис.грн)
Внутрішні НДР (включають капітальні витрати на споруди й обладнання для виконання НДР)






Придбання зовнішніх НДР



Придбання машин, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення і споруд (за винятком витрат на обладнання для НДР)



Придбання зовнішніх знань у інших підприємств чи організацій



Інша інноваційна діяльність, уключаючи дизайн, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність



Сума всіх витрат на інновації




6. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності 
6.1. Чи отримувало Ваше підприємство протягом 2012–2014 рр. державну та міжнародну фінансову допомогу для інноваційної діяльності з таких джерел (включно з фінансовою підтримкою у формі податкових кредитів та відрахувань, грантів, субсидованих позик та кредитних гарантій; за винятком дослідницької та інших видів інноваційної діяльності, які здійснюються виключно для державного сектору До державного сектору належать місцеві органи влади (обласні, районні, міські адміністрації), органи державного управління (міністерства, відомства), навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, а також постачальники загальнодержавних послуг, таких як безпека, транспорт, житлово-комунальні тощо за контрактами)?

Так 
Ні 
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування


Центральні органи виконавчої влади


Європейський Союз (ЄС)


Якщо Так, чи брало участь Ваше підприємство в 7-й Рамковій програмі науково-технічного розвитку ЄС або Програмі розвитку наукових досліджень та інновацій до 2020 р.? 



6.2. Будь ласка, вкажіть обсяг фінансування інноваційної діяльності з таких джерел у 2014 р.:
Якщо організація не фінансувалася у 2014р. році з означеного джерела, будь ласка, поставте «0» 
                                                                                                                    (тис.грн)
Власні кошти



Державне фінансування
кошти державного бюджету




кошти місцевих бюджетів


 Кошти інвесторів
вітчизняних інвесторів




іноземних інвесторів


Кредити
загальна сума




з них на пільгових умовах


Інші джерела


Усього

7.	Співпраця в контексті інноваційної діяльності (продуктові та процесові інновації

7.1. Чи співпрацювало Ваше підприємство з питань інноваційної діяльності з іншими підприємствами або організаціями протягом трьох років (2012–2014 рр.)? Співпраця з питань інновацій означає активну участь разом з іншими підприємствами або організаціями в інноваційний діяльності. При цьому обидва партнери не обов’язково мають на меті безпосереднє отримання прибутку. Наявність договорів, що не призводять до активної сумісної діяльності, не розглядається як співпраця. 
Ні		   (перехід до розділу 8)
Так		   (перехід до питання 7.2)

7.2. Укажіть тип партнера з інноваційної співпраці за місцем розташування 
Можливі декілька варіантів відповіді 
Тип партнера по співпраці
Україна
Країни
Європи*
США
Китай чи Індія
Інші країни 
З них






Російська
Федерація
країни СНД
A. Інші підприємства Вашої групи підприємств







Б. Постачальники обладнання, матеріалів, компонентів чи програмного забезпечення 







В. Клієнти чи покупці підприємницького сектору







Г. Клієнти чи покупці державного сектору До державного сектору належать місцеві органи влади (обласні, районні, міські адміністрації), органи державного управління (міністерства, відомства), навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, а також постачальники загальнодержавних послуг, таких як безпека, транспорт, житлово-комунальні тощо







Д. Конкуренти чи інші підприємства Вашої галузі 







Е. Консультанти, комерційні лабораторії 







Ж. Університети та інші вищі навчальні заклади







З. Науково-дослідні інститути







* Уключає такі країни Європейського союзу та асоційовані країни: Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція 

7.3. Який тип партнера зі співпраці виявився найбільш корисним для інноваційної діяльності Вашого підприємства? (Вкажіть відповідну літеру (див. п.7.2)) ____________


8.	Організаційна інновація

Організаційна інновація означає новий організаційний метод у бізнесовій практиці Вашого підприємства (включно з управлінням знаннями), організації робочого місця або зовнішніх зв’язків, який раніше не застосовувався на Вашому підприємстві. 
	Має бути результатом стратегічних рішень керівництва. 
	Злиття підприємств в одне або приєднання підприємств, навіть якщо це відбувалось уперше, виключається 


8.1. Чи запровадило Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.):
Так
Ні
Нову практику бізнесової діяльності для організаційних процедур (наприклад, перше застосування управління мережею поставок, реорганізація бізнесу, управління знаннями, ощадливе виробництво, управління якістю тощо)


Нові методи організації праці та прийняття рішень (наприклад, застосування вперше нової системи відповідальності працівників, робота в команді, об'єднання  або розукрупнення підрозділів, освітні/навчальні системи тощо)


Нові методи організації зовнішніх стосунків з іншими підприємствами чи громадськими організаціями (наприклад, застосування вперше союзів, партнерства (товариств), аутсорсингу або субконтрактування тощо) 


9.	Маркетингова інновація
Маркетингова інновація означає запровадження нової маркетингової концепції чи стратегії, яка б суттєво відрізнялася від існуючих маркетингових методів Вашого підприємства та яка раніше не запроваджувалася.

9.1. Чи запроваджувало Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.):


Так
Ні
Суттєві зміни естетичного дизайну чи пакування товарів або послуг (за винятком таких, які змінюють функціональні чи споживчі  характеристики продукції, що є інновацією продукту)


Нові засоби масової інформації чи методи просування продукту (наприклад, використання вперше нового рекламного носія, нового брендового іміджу, запровадження дисконтних карток тощо)


Нові методи розміщення продукту або канали його продажу (наприклад, використання вперше франчайзингу чи дистриб’юторських ліцензій, прямого продажу, ексклюзивного роздрібного продажу, нової концепції презентації товарів тощо)



10.	Державні контракти та інновації

10.1. Чи мало Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.) контракти на поставку товарів або послуг для


Так
Ні
Вітчизняних організацій державного сектору До державного сектору належать місцеві органи влади (обласні, районні, міські адміністрації), органи державного управління (міністерства, відомства), навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, а також постачальники загальнодержавних послуг, таких як безпека, транспорт, житлово-комунальні тощо


Іноземних організацій державного сектору1




При відповіді «Ні» на обидва варіанти відповідей на питання 10.1 
переходьте до розділу 11
В іншому випадку переходьте до питання 10.2

10.2. Чи здійснювало Ваше підприємство інноваційну діяльність у рамках контрактів на поставку товарів або послуг для організацій державного сектору (Включаючи заходи щодо впровадження продуктових, процесових, організаційних або маркетингових інновацій)?

Ні		   (перехід до розділу 11)
Так		   

При відповіді «Так», якщо Ваше підприємство мало один або більше державних контрактів: 

Можливі декілька варіантів відповіді
Інновація є умовою контракту		 		   

Не потребує інновацій у рамках контракту		   

11.	Майнові права інтелектуальної власності 
11.1. Чи Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.)

Так 
Ні
Подавало заявку на отримання охоронного документа на винахід 


Подавало заявку на отримання охоронного документа на корисну модель 


Реєструвало право на промисловий зразок


Реєструвало торгову марку


11.2. Чи Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.)

Так 
Ні
Мало ліцензію, ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності


Мало ліцензію, ліцензійний договір, договір про придбання виключних майнових прав інтелектуальної власності*


*Виключити придбання ліцензій на загальне програмне забезпечення для комп’ютерів, таке як операційні системи, обробка текстів, електронних таблиць тощо 
Якщо Ваше підприємство не впроваджувало інновації, не мало продовжуваної або припиненої інноваційної діяльності (відповідь «Ні» на усі питання 2.1, 3.1, 4.1, 8.1 і 9.1),                                                        перейдіть до розділу 12 
В іншому випадку перейдіть до розділу 13
12.	Неінноваційні підприємства
12.1. Яке з наведених нижче тверджень найкраще відповідає, чому ваше підприємство не займалося інноваційною діяльністю протягом трьох років (2012–2014 рр.):
Позначте лише одну з відповідей
Немає вагомих причин здійснювати інновації

перехід до питання 12.2
Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники 

перехід до питання 12.3

12.2. Наскільки важливими були наведені нижче причини не здійснювати інноваційну діяльність на Вашому підприємстві протягом трьох років (2012–2014 рр.):

Ступінь важливості

Високий
Середній
Низький
Не впливала
Низький попит на інновації на Вашому ринку




Немає необхідності впроваджувати інновації через попередні інновацій




Немає необхідності вводити нововведення через дуже низьку конкуренцію на ринку Вашого підприємства




Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій




Перейдіть до питання 13.4
12.3. Наскільки важливими були наведені нижче чинники, що перешкоджали здійснювати інноваційну діяльність на Вашому підприємстві протягом трьох років (2012–2014 рр.):

Ступінь важливості

Високий
Середній
Низький
Не впливала
Відсутність коштів у межах Вашого підприємства 




Відсутність кредитів або прямих інвестицій




Відсутність кваліфікованих працівників в рамках Вашого підприємства




Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій




Відсутність партнерів по співпраці




Невизначений попит на Ваші інноваційні ідеї 




Занадто велика конкуренція на Вашому ринку




Перейдіть до питання 13.4
13.	Природоохоронні інновації

Природоохоронні інновації означають новий або значно вдосконалений продукт (товар або послугу), процес, організаційний метод або метод маркетингу, що створює вигоди для довкілля порівняно з альтернативними варіантами.
	Вигода для довкілля може бути основною метою інновації або побічним продуктом інших цілей. 
	Вигоди для довкілля від інновацій можуть виникнути як у процесі виробництва товару чи послуги, так і під час його використання або використання кінцевим споживачем (особа, інше підприємство, держава та ін.).


13.1. Чи впроваджувало Ваше підприємство протягом трьох років (2012–2014 рр.) продукцію (товари, послуги), процес, організаційні чи маркетингові інновації, які створювали одну з таких вигід для довкілля?

Так
Ні
Вигоди для довкілля під час виробництва товарів чи послуг на Вашому підприємстві
Зменшення обсягу матеріалів або води на одиницю продукції 


Зменшення споживання енергії або вуглецевого сліду (скорочення обсягу викидів СО2)


Зменшення рівня шуму, забруднення ґрунту, води чи повітря 


Заміна частини матеріалів на менш забруднюючі або небезпечні 


Заміна частини викопних джерел енергії на відновлювані 


Рециркуляція (багаторазове використання продукції або її складових з метою зменшення навантаження на довкілля у процесі виробництва та використання продукції, утилізації відходів та ін.)  відходів, води, матеріалів для власного використання чи продажу


Вигоди для довкілля, отримані в процесі використання товару чи послуги кінцевим споживачем 
Зменшення вживання енергії або вуглецевого сліду


Зменшення рівня шуму, забруднення ґрунту, води чи повітря


Полегшення утилізації продукції після використання


Подовження терміну використання виробу шляхом виробництва більш міцних виробів



Якщо Ваше підприємство не мало природоохоронних інновацій, перейдіть до питання 13.4
В іншому випадку перейдіть до питання 13.2

13.2. Чи були ці природоохоронні інновації створені під час здійснення таких інновацій

Так
Ні
Продуктова (товар, послуга) інновація


Процесова інновація


Маркетингова інновація 


Організаційна інновація



13.3. Наскільки важливими для Вашої організації були наведені нижче причини впроваджувати природоохоронні інновації протягом 2012–2014 рр.?

Ступінь важливості

Високий
Середній
Низький
Не впливав
Існуючі екологічні норми




Існуючі екологічні податки, збори чи мита




Екологічні нормативи або податки, які очікуються у майбутньому




Державні гранти, субсидії або інші фінансові стимули для природоохоронних інновацій




Поточний або очікуваний ринковий попит на 
природоохоронні інновації




Покращення корпоративної репутації




Добровільні дії або ініціатива щодо природоохоронної передової практики у Вашій галузі




Висока вартість енергії, води або матеріалів




Задоволення вимог для державних закупівель




13.4. Чи впровадило Ваше підприємство процедури регулярного визначення та зменшення рівня впливу на довкілля (Наприклад, підготовка природоохоронних аудитів, визначення цільових показників ефективності роботи щодо захисту довкілля, сертифікація ISO 14001, ISO 50001 тощо)?

Так  



Ні


Якщо Ваше підприємство мало будь-які процедури, коли вони були реалізовані 



Зазначте все, що є 



Деякі процедури були здійснені до 2012 року 




Деякі процедури були впроваджені або значно 
змінилися в період між 2012 роком і 2014 роком







14.	Основна економічна інформація про Ваше підприємство
Якщо підприємство не здійснювало діяльність у 2012р., у відповідних позиціях, будь ласка, поставте «0»
14.1. Загальний обсяг реалізованої продукції (послуг) підприємством у 2012 році та 2014 році? Обсяг реалізованої продукції визначається ринковим продажом товарів та послуг (включно з усіма податками, крім ПДВ Для кредитних установ – відсотки до сплати та подібний дохід; щодо страхових послух – виписані валові премії
 і акцизу). 

             2012
                 2014







 


    тис.грн







 


тис.грн

14.2. Яку частку продукції (послуг) реалізовано Вашим підприємством за межі України?

У разі відсутності експорту, будь ласка, поставте «0» 

                             2012
              2014

 



%





%



14.3. Яка середня кількість працівників (включаючи середньооблікову кількість штатних працівників, середню кількість зовнішніх сумісників і середню кількість працюючих за цивільно-правовими договорами) Вашого підприємства у 2012 році та 2014 році? 


                        2012
         2014








осіб






 осіб
 
14.4. Яка приблизно частка працівників Вашого підприємства мала вищу освіту (тобто мала диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) у 2014 році?

0%                   
1%  до 4%       
5%  до 9%       
10%  до 24%   
25%  до 49%   
50%  до 74%   
75%  до 100% 



____________________________________________                       _______________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                              (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________                       _______________________________________
                                                          						     (ПІБ)
телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: _____________________________ 


