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Наука, технології та інновації
№
п/п
Найменування форми
Індекс
форми
Періо-
дичність
Хто подає
Кому подає
Строк подання, вказаний на бланку форми
Наука
1.
Звіт про виконання наукових   та науково-технічних робіт 
(20.11.2014 № 352)
1-наука
піврічна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконували наукові та науково-технічні роботи 
Органу державної статистики  за місцезнаходженням
не пізніше 
25 липня







2.
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт (20.11.2012 № 471 зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 № 283)
3-наука
річна
Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи 
Органу державної статистики  за місцезнаходженням
до 28 лютого
3.
Картка обліку доктора наук
(13.11.2014 № 343)
ДН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють доктори наук 
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності 
не пізніше
28 лютого
4.
Список змін до картки доктора наук
(13.11.2014 № 343)
Додаток 
№ 1 до форми 
№ ДН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють доктори наук  
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







5.
Список докторів наук, які вибули у звітному періоді 
(13.11.2014 № 343)
Додаток 
№ 2 до форми 
№ ДН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працювали доктори наук
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







6.
Картка обліку кандидата наук
(13.11.2014 № 343)
КН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють кандидати наук 
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







7.
Список змін до картки кандидата наук
(13.11.2014 № 343)
Додаток 
№ 1 до форми 
№ КН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працюють кандидати наук
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







8.
Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді
(13.11.2014 № 343)
Додаток 
№ 2 до форми 
№ КН
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, у яких працювали кандидати наук
Органу державної статистики за місцем здійснення діяльності
не пізніше
28 лютого







9.
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення
(11.07.2014 № 211)
№ 1-НО (наука/
оборона)
квартальна
Юридичні особи, які виконують наукові  та науково-технічні роботи військового призначення
Органу  державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
25 числа місяця,
наступного за звітним періодом







10.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
(11.07.2014 № 211)
№ 5-НО (наука/
оборона)
квартальна
Юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
Органу  державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
5 числа місяця, наступного за 
звітним періодом







11.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи
(01.08.2013 № 236)
№ 5-НО-наука/ оборона (зведена)
квартальна
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів України затверджені завдання  державного оборонного замовлення
Державній службі статистики України
не пізніше
15 числа
після звітного періоду







Технології та інновації
12.
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства 
(11.11.2014 № 332)
1-інновація
річна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Органу державної статистики
за місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше 
28 лютого







13.
Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності 
(13.11.2014 № 342)
1-техно-логія
річна
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 







14.
Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2012-2014рр. 
(24.11.2014 № 361)
ІНН
один раз на два роки
Юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
Органу державної статистики за місцезнаходженням
не пізніше
28 лютого


