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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 ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 20___ рік


Подають:
Терміни подання

№ 1-інновація
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
10.11.2015 № 319 
(зі змінами)
юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості, за переліком, визначеним органом державної статистики 
– 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)

1. Витрати на інновації за звітний рік 
(включаючи витрати на виконання робіт власними силами підприємства та інші відповідні витрати)
(тис. грн з одним десятковим знаком)

Код
рядка
Сума витрат на інновації 



А
Б
1
Усього (сума рядків 111-115/116-122, 124)
110

у тому числі за напрямами 
внутрішні науково-дослідні розробки (без амортизації, включають капітальні витрати на споруди й обладнання для виконання науково-дослідних розробок)
111

зовнішні науково-дослідні розробки
112

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення (за виключенням витрат на обладнання для науково-дослідних розробок)
113

придбання інших зовнішніх знань
114

інші (уключаючи дизайн, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність; організаційні та маркетингові інновації))
115

у тому числі за джерелами фінансування 
власні кошти
116

кошти державного бюджету
117

кошти місцевих бюджетів
118

кошти позабюджетних фондів
119

кошти вітчизняних інвесторів
120

кошти іноземних інвесторів
121

кредити 
122

з них на пільгових умовах
123

кошти інших джерел
124


2. Інноваційна продукція (товари, послуги)

2.1. Кількість упроваджених у звітному році видів інноваційної продукції (товарів, послуг)
 (од)

Код
рядка
Кількість упроваджених інноваційних видів продукції 
У тому числі 



нові для ринку
нові лише для підприємства
А
Б
1
2
3
Усього
204



у тому числі
видів машин, устатковання, приладів, апаратів тощо

205




2.2. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за звітний рік

(тис. грн з одним десятковим знаком)

Код
рядка
Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг)
У тому числі за межі України
А
Б
1
2
Усього
(рахунок 70 (без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків)) 
(сума рядків 207 і 208)
206


у тому числі 
інноваційна продукція (товари, послуги), що є новою для ринку
207


інноваційна продукція (товари, послуги), що є новою лише для підприємства
208










3. Інноваційні процеси

3.1. Кількість упроваджених у звітному році у виробництво нових технологічних процесів
(од)

Код
рядка
Кількість упроваджених у звітному році у виробництво нових технологічних процесів (нових або вдосконалених методів обробки чи виробництва продукції)



А
Б
1
Усього 
304

у тому числі 
нових маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів
305




3.2. Кількість придбаних (переданих) у звітному році нових технологій (технічних досягнень) 
(од)

Код
рядка
Кількість придбаних нових технологій (технічних досягнень)
У тому числі за межами України
Кількість переданих нових технологій (технічних досягнень)
У тому числі за межі України
А
Б
1
2
4
5
Усього (сума рядків 307-312)  
306




у тому числі за формами придбання 
(передання) технологій права на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей 
307




результати досліджень і розробок
308




ноу-хау, угоди на придбання (передачу) технологій
309




придбання (продаж) устатковання
310




цілеспрямований прийом (перехід) на роботу 
кваліфікованих фахівців
311




інші
312









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

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

