
Про внесення змін до державного  

статистичного спостереження за  

формою № ІНН (один раз на два роки)  

«Обстеження інноваційної діяльності 

 підприємства за період 2018-2020 років»  

 
 

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», 

Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження 

щодо інноваційної діяльності підприємств, затверджених наказом Держстату 

України від 06.01.2021 №2 (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія  

та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – «Економічна статистика» – 

«Наука, технології та інновації», підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом 

України включено до сукупності підприємств, що звітують за ф.№ ІНН (один раз 

на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період  

2018-2020 років» (далі – ф. № ІНН (один раз на два роки)). 

Звіт за ф.№ ІНН (один раз на два роки) складають та подають 

територіальному органу Держстату юридичні особи, які здійснюють промислову 

діяльність, оптову торгівлю (крім торгівлі автотранспортними засобами  

та мотоциклами), діяльність у сферах транспорту, складського господарства, 

поштову та кур’єрську діяльність, фінансову та страхову діяльність, діяльність  

у сферах інформації та телекомунікацій, архітектури та інжинірингу, технічних 

випробувань та досліджень, наукових досліджень та розробок, рекламну діяльність 

та дослідження кон’юнктури ринку. ДСС у парний рік охоплює вищезазначені 

підприємства із середньою кількістю працівників 10 осіб і більше. 
Повідомляємо Вам, що наказом Держстату України від 27.08.2020 № 259 

затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження № ІНН 

(один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 

2018-2020 років»,  який подається не пізніше 31 березня 2021р.  

Також, звертаємо Вашу увагу, що при заповненні показників даної форми, 

потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного 

спостереження № ІНН (один раз на два роки) від 23.09.2020 року  

№ 19.1.2-12/27-20. 

Показники форми вміщують інформацію: 

за трирічний період (2018‒2020 роки) – у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11 і 12; 

за 2020 рік – у пунктах 3, 5, 9 і 10. 

Значення показників форми мають формат представлення за одиницями 

вимірювання: "тисяча гривень" (пункти 3, 9), "відсотків" (пункти 3.1, 10), 

"одиниць" (пункт 5) – у цілих числах. 

У пунктах із варіантами відповідей "Так"/"Ні" можливий тільки один варіант 

відповіді. 

Показники форми ґрунтуються на даних первинних документів. 

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного 

спостереження № ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності 

підприємства за період 2016-2018 років'' від 16 липня 2018 року № 17.4-12/30  

є недійсними з 01 січня 2021 року. 

Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи  

http://www.ukrstat.gov.ua/


в електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному веб-сайті 

Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в Альбомі форм державних статистичних 

спостережень на 2021р. у рубриці "Респондентам". Для подання звітності 

територіальному органу державної статистики Ви можете скористатися системою 

функціонування електронної звітності (за довідками звертатись в управління 

інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області 

за тел. (0432) 52–57–60). Також, інформуємо, що для електронного  

звітування існує безкоштовний сервіс "Кабінет респондента" за посиланням: 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua. 

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з 

питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для 

проведення державного статистичного спостереження за ф.№ ІНН (один раз на два 

роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період  

2018-2020 років» . 
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