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Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України ʺПро державну статистикуʺ

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
за 20____ рік

Подають:
Терміни подання

№ 3-наука
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
 24.06.2016 № 104
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

– територіальному органу Держстату
не пізніше
28 лютого






Респондент:
Найменування:  ______________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): 
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 
__________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,
__________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)











Розділ 1. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

1.1. Валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок 
 (тис.грн з одним десятковим знаком)

Код рядка
Обсяг витрат 
на виконання наукових досліджень і розробок 

У тому числі



обсяг витрат 
на виконання фундаменталь-них наукових досліджень
обсяг витрат на виконання прикладних наукових досліджень
обсяг витрат на виконання науково-технічних (експерименталь-них) розробок 
А
Б
1
2
3
4
Усі види витрат на виконання наукових досліджень і розробок
(сума рядків 101 і 142)
100




внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок 
(сума рядків 102 і 105)=
(сума рядків 109, 110, 112-117)=
(сума рядків 118-141)
101




витрати на наукові дослідження і розробки, виконані співвиконавцями
142





1.2. Внутрішні витрати підприємства на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат, за джерелами фінансування та за галузями наук (з рядка 101)
(тис.грн з одним десятковим знаком)

Код рядка
Обсяг витрат 
на виконання наукових досліджень і розробок 

У тому числі



обсяг витрат 
на виконання фундаменталь-них наукових досліджень
обсяг витрат на виконання прикладних наукових досліджень
обсяг витрат на виконання науково-технічних (експерименталь-них) розробок 
А
Б
1
2
3
4
За видами витрат 


внутрішні поточні витрати (без амортизації) 
(сума рядків 103, 104)
102




витрати на оплату праці персоналу
103

Х
Х
Х
інші поточні витрати
104

Х
Х
Х
Капітальні витрати на наукові дослідження і розробки 
(сума рядків 106-108 )
105

Х
Х
Х
земельні ділянки та споруди
106

Х
Х
Х
устатковання
107

Х
Х
Х
інші капітальні витрати
108

Х
Х
Х
За джерелами фінансування 



власні кошти
109




кошти бюджету
110




з них кошти державного бюджету
111




кошти організацій державного сектору
112




кошти організацій підприємницького сектору
113




кошти організацій сектору вищої освіти
114




кошти приватних некомерційних організацій
115




кошти іноземних джерел
116




кошти інших джерел
117




За галузями наук 
природничі науки
інформатика та кібернетика (розробка ПЗ, крім розробки апаратури)
118




біологічні науки (крім медичних та сільсько-господарських)
119




інші природничі науки (крім медичних та сільськогосподарських)
120




технічні науки
цивільне будівництво, архітектура, транспортні технології
121




електротехніка, електроніка та інформаційні технології
122




екологічні технології
123




екологічні та промислові біотехнології
124




нанотехнології
125




інші технічні науки і технології 
126




медичні науки
медичні біотехнології
127




інші медичні науки
128




сільськогосподарські науки 
сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство та супутні науки
129




ветеринарна медицина
130




сільськогосподарські біотехнології
131




інші сільськогосподарські науки
132




суспільні науки
психологічні науки
133




економічні науки
134




юридичні науки
135




педагогічні науки
136




інформація та комунікації
137




інші суспільні науки
138




гуманітарні науки
історичні науки
139




філологічні науки
140




інші гуманітарні науки
141




Розділ 2. Персонал, задіяний у виконанні наукових досліджень і розробок у межах підприємства 
2.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, з урахуванням сумісників

Код рядка
На кінець звітного року
За звітний рік


кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, 
осіб 
з них кількість жінок,
задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, 
осіб
кількість відпрацьова-ного часу
працівниками, задіяними у виконанні наукових досліджень і розробок, люд.год
з них кількість відпрацьова-ного часу жінками,
задіяними у виконанні наукових досліджень і розробок, люд.год
А
Б
1
2
3
4
Усього 
(сума рядків 202–204)=                        (сума рядків 205 і 210)=                                      (сума рядків 211-216) 
201




за категоріями персоналу





дослідники
202




техніки
203




допоміжний персонал
204




за рівнем освіти





вища освіта 
(сума рядків 206-209)
205




з них 





доктори наук 
206




доктори філософії (кандидати наук)
207




магістри (спеціалісти)
208




бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти) 
209




інші рівні освіти (за винятком
 вищої освіти)
210




за галузями наук





природничі науки (крім медичних та сільськогосподарських)
211




технічні науки
212




медичні науки
213




сільськогосподарські науки
214




суспільні науки
215




гуманітарні науки
216






2.2. Кількість дослідників


Код рядка
На кінець звітного року
За звітний рік




кількість дослідників, осіб


(ряд.202, гр.1)

з них кількість дослідників- жінок, 
осіб

(ряд.202, гр.2)
кількість відпрацьова-ного часу
дослідниками,
люд.год

(ряд.202, гр.3)
з них кількість відпрацьова-ного часу жінками- дослідниками, 
люд.год
(ряд.202, гр.4)
А
Б
1
2


Усього (сума рядків 218-221)=      (сума рядків 222-227)=                    (сума рядків 228-237)
217




за рівнем освіти





доктори наук 
218




доктори філософії (кандидати наук)
219




магістри (спеціалісти)
220




бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти) 
221




за галузями наук





природничі науки (крім медичних та сільськогосподарських)
222




технічні науки
223




медичні науки
224




сільськогосподарські науки
225




суспільні науки
226




гуманітарні науки
227





2.3. Кількість дослідників за віком на кінець звітного року
(осіб)

Код рядка


Кількість дослідників


(ряд.217, гр.1)

З них 
кількість дослідників-
жінок

(ряд.217, гр.2)

Кількість дослідників, які мають диплом доктора наук

(ряд.218, гр.1)
З них 
кількість дослідників- жінок, які мають диплом доктора наук
(ряд.218, гр.2)
Кількість дослідників, які мають диплом доктора філософії (кандидата наук)

(ряд.219, гр.1)
З них кількість дослідників- жінок, які мають диплом доктора філософії (кандидата наук)
(ряд.219, гр.2)
Кількість дослідників, які мають диплом магістра (спеціаліста)

(ряд.220, гр.1)
З них 
кількість дослідників- жінок, які мають диплом магістра (спеціаліста)
(ряд.220, гр.2)
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
до 25 років
228








25-29 років
229








30-34 років
230








35-39 років
231








40-44 років
232








45-49 років
233








50-54 років
234








55-59 років
235








60-64 років
236








65 років і старше 
237











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

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

