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Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 1-наука (піврічна) «Звіт про виконання наукових та 
науково-технічних робіт» 
І. Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-наука (піврічна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (далі – форма). При цьому органи державної статистики не проводять державних статистичних спостережень щодо організацій та підприємств, які виконують тільки науково-технічні послуги. 
Терміни та визначення, наведені в цих Роз’ясненнях, передбачені в Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (квартальна), затвердженій наказом Держкомстату від 20 серпня 2007 р. № 306, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2007 р. за № 1035/14302 (зі змінами), Методологічних положеннях зі статистики наукової та науково-технічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату від 22 листопада 2011 р. № 312, Керівництві Фраскаті щодо вимірювання науково-технічної діяльності, виданому Організацією економічного співробітництва та розвитку, 2002 р.
Порядок заповнення «Коду виду наукової та науково-технічної діяльності організації (підприємства) за КВНТД» і порядок збирання даних органами державної статистики визначається пунктом 7 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (квартальна), затвердженої наказом Держкомстату від 20 серпня 2007 р. № 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2007 р. за №1035/14302 (зі змінами). Код сектора діяльності організації (підприємства) за ЛКСД відповідає коду Локального класифікатора секторів діяльності, що наведений в Додатку до цих Роз’яснень.
Вартісні показники відображені у тис. грн. з одним десятковим знаком.
Зміст форми № 1-наука відповідає даним таких документів первинного обліку:
	укладеного відповідно до чинного законодавства договору на виконання наукових та науково-технічних робіт;

наукового звіту організації;
	кошторису витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт;
акту здавання-приймання виконаних наукових та науково-технічних робіт;
	ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Звіт про науково-дослідну роботу;
	форми № П-2 «Особова картка працівника»;
	форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
	 рекомендованих Мінсоцполітики норм тривалості робочого часу за місяцями;
	рахунків бухгалтерського обліку «Дохід від реалізації» та «Витрати»;
	посвідчень про відрядження, авансових звітів про використання коштів, наданих на відрядження.

ІІ. Показники та зміст форми
Обсяг робіт, що виконані за період з початку року
Рядок 101 уміщує дані про загальний обсяг робіт, тобто суму вартості всіх виконуваних робіт з початку року за прямими договорами (з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями), уключаючи амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, без податку на додану вартість. При цьому, рядок 101 містить ту частину не закінченої роботи, яка була виконана у звітному періоді як проміжний етап і оцінена за витратами на її виконання.
Рядок 102 уміщує дані про обсяг робіт, виконаних власними силами наукової організації (без урахування вартості робіт, виконаних співвиконавцями).
Графа 1 включає загальний обсяг робіт з початку року, у тому числі: у графі 2 – фундаментальні дослідження, у графі 3 – прикладні дослідження, у графі 4 – науково-технічні розробки, у графі 5 – науково-технічні послуги, у графі 6 – інші роботи. Дані графи 1 відображають суму даних граф 2-6.
Форма не містить даних про виконання робіт із проектування нестандартизованого устатковання на замовлення заводів-виробників, підготовки документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов’язані з прив’язкою до місця будівництва типових проектів; про надання науково-технічних (діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань); про виконання інших робіт, до яких уключено допоміжну діяльність, що пов’язана з основним (науково-технічним) видом діяльності й виконується для його підтримання.
Вартість виконаних наукових та науково-технічних робіт надана у діючих (фактичних) цінах з урахуванням обсягу незавершених робіт.

2. Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт
Рядки 201-208 відображають дані про фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів. Дані про витрати відповідають узагальненій інформації за рахунком бухгалтерського обліку «Виробництво» з виділенням відомостей за конкретними роботами, що належать до наукових та науково-технічних.
Рядок 201 відображає загальна сума витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з урахуванням робіт, виконаних співвиконавцями, з початку звітного періоду, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включено витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню. 
Рядок 202 уміщує внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, які складаються з внутрішніх поточних і капітальних витрат. 
Рядок 203 відображає дані про внутрішні поточні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організації, без урахування капітальних витрат. 
Дані також уключають відрахування на соціальні заходи, які містять суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників організації, що сплачує роботодавець.
Рядок 204 відображає витрати на оплату праці усіх працівників, які виконували роботи за видом економічної діяльності, код якої 72 за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457 (далі – КВЕД). 
Цей рядок уключає дані щодо:
	нарахувань винагород за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків); 

доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій; 
винагород та премій, які мають одноразовий характер, компенсаційних та інших грошових і матеріальних виплат, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми, 
нараховані штатним працівникам, сумісникам, а також тим, хто працював за цивільно-правовими договорами.
Рядок 205 із загальної суми витрат, відображених у рядку 204, виділяє витрати на оплату праці штатних працівників, які виконують наукові та науково-технічні роботи і враховані за графою 1 рядків 302-304 цієї форми. 
Рядок 206 уміщує капітальні інвестиції на виконання наукових та науково-технічних робіт (не включаючи витрати, враховані у рядку 203), за винятком капітальних інвестицій на будівництво житла, об’єктів культурно-побутового призначення тощо і які не пов’язані з науковою та науково-технічною діяльністю.
Рядок 207 містить вартість наукових та науково-технічних робіт, виконаних сторонніми організаціями за договорами з організацією, що звітує.
Рядок 208 відображає кошти, отримані безпосередньо з Державного казначейства України на покриття витрат на виконання наукових і науково-технічних робіт власними силами організації (підприємства).

3. Кількість працівників наукової організації на кінець звітного періоду
Розділ 3 відображає дані щодо кількості працівників станом на кінець звітного періоду.
Рядок 301 відображає інформацію про загальну кількість працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який за КВЕД класифікується за кодом 72. 
Рядок 302 вміщує дані про кількість наукових та інженерно-технічних працівників, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження та розробки). Дослідники можуть мати повну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або «спеціаліст» у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівня акредитації або прирівняному до нього).
Рядок 303 відображає інформацію про працівників, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп’ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек; виконання експериментів, випробовувань і аналізів; реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем; проведення статистичних обстежень тощо). Техніки можуть мати як повну вищу, так і базову чи неповну вищу освіту (диплом, що засвідчує здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «молодший спеціаліст» у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації або прирівняному до нього) та (чи) необхідний професійний досвід і знання.
Рядок 304 уміщує дані про працівників, які виконують допоміжні функції, пов’язані з проведенням досліджень та розробок: працівники планово-економічних, фінансових підрозділів, патентних служб, підрозділів науково-технічної інформації, науково-технічних бібліотек; робітники, які здійснюють монтаж, наладку, обслуговування та ремонт наукового обладнання і приладів; робітники дослідних (експериментальних) виробництв; лаборанти, які не мають повної вищої, базової вищої чи неповної вищої освіти.
Рядок 305 містить інформацію про інших працівників, що виконують функції загального характеру, пов’язані з діяльністю організації в цілому (працівники бухгалтерії, кадрової служби, підрозділів матеріально-технічного забезпечення, друкарки та ін.), а також працівників, які зайняті переважно наданням науково-технічних послуг населенню або іншими видами діяльності, що не пов’язані з науковими дослідженнями і розробками.
Графа 1 відображає:
- кількість штатних працівників, уключаючи працівників бухгалтерії, кадрових служб, підрозділів матеріально-технічного забезпечення тощо самостійних науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних організацій (код основного виду діяльності 72 за КВЕД);
- кількість персоналу структурних одиниць, які виконують наукові дослідження і розробки, промислових підприємств (код одного з другорядних видів діяльності 72 за КВЕД);
- кількість працівників науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів (код одного з другорядних видів діяльності 72 за КВЕД);
- кількість працівників структурних підрозділів, що виконують наукові дослідження і розробки, інших організацій (код одного з другорядних видів діяльності 72 за КВЕД).
Графа 1 не включає кількість сумісників і тих, хто працює за договорами цивільно-правового характеру.
Графи 2 і 3 відображають інформацію про кількість докторів та кандидатів наук із загальної кількості працівників основної діяльності.
Графа 4 містить дані про середньооблікову кількість працівників, яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 р. № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722 (зі змінами). 



Заступник директора департаменту 
статистики послуг Держстату                                                           О. О. Кармазіна


Додаток 
до Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука (піврічна) «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» 

Локальний класифікатор секторів діяльності (ЛКСД)

Код сектору
Назва сектору
Зміст діяльності та склад секторів
1
Державний сектор
Суб’єкти господарювання, діяльність яких не спрямована на отримання прибутку (бюджетні наукові організації (установи), підпорядковані органам державної влади, та організації, що безпосередньо їх обслуговують)
2
Підприємницький сектор
Суб’єкти господарювання, діяльність яких спрямована на отримання прибутку, тобто організації та підприємства, основна діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції (робіт, послуг) з метою продажу незалежно від форм господарювання (науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські організації, проектні та проектно-вишукувальні організації, промислові підприємства, дослідні бази, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують)
3
Сектор вищої освіти
Вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування, джерел фінансування та правового статусу, а також науково-дослідні інститути (центри), конструкторські, проектно-конструкторські організації, клініки, госпіталі, дослідні (експериментальні) підприємства, підпорядковані вищим навчальним закладам, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують
4
Приватний неприбутковий сектор
Приватні організації, що не мають на меті одержання прибутку (добровільні громадські об’єднання, професійні товариства, творчі спілки, асоціації, громадські, благодійні організації та фонди, інші, а також організації, що їх безпосередньо обслуговують), крім організацій, які належать до державного сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава
5
Зарубіжний сектор
Суб’єкти господарювання, які перебувають поза межами України (за винятком наукових установок, суден, літальних апаратів та супутників, що належать державі), а також міжнародні організації


