
Про внесення змін до державного  

статистичного спостереження за  

формою № 3-наука (річна) «Звіт про  

здійснення наукових досліджень і розробок»  
 

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

Методологічних положень щодо організації державного статистичного 

спостереження з науки, затверджених наказом Держстату України  

від 07.12.2020 № 343 (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.№ 3-наука (річна) «Звіт про здійснення 

наукових досліджень і розробок» (далі – ф. № 3-наука (річна)). 

Звіт за ф.№ 3-наука (річна) складають та подають територіальному органу 

Держстату юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є наукова 

діяльність. 

Повідомляємо Вам, що наказом Держстату України від 25.06.2020 № 201 

затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження  

ф.№ 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок»,  який 

подається не пізніше 05 березня 2021р.  

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

потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного 

спостереження ф.№ 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і 

розробок» від 23.07.2020 року № 19.1.2-12/18-20. 

Форма не містить даних про виконання робіт із проєктування 

нестандартизованого устатковання на замовлення заводів-виробників, підготовки 

документації для капітального ремонту будинків і споруд; з розробки проєктів і 

кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проєктні 

роботи, пов’язані з прив’язкою до місця будівництва типових проєктів; про 

надання науково-технічних послуг (діяльність у галузі науково-технічної 

інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, 

науково-технічного консультування та супутню діяльність, що сприяє 

впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші види діяльності, 

що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань); про 

виконання інших робіт, що пов’язані з основним (науковим та/або науково-

технічним) видом діяльності й виконуються для його підтримання (транспорт, 

зберігання, ремонт, охоронна діяльність тощо). 

Показники форми включають дані за звітний рік, а також на кінець звітного 

року.  Показники щодо витрат у розділі 1 не включають інформацію щодо податку 

на додану вартість. Одиницею вимірювання вартісних показників є тисячі гривень 

з одним десятковим знаком. 

Форма вміщує інформацію в цілому по юридичній особі 

(підприємству/науковій організації/ закладу вищої освіти), тобто сумарно за всіма 

його структурними підрозділами. 

Дані розділу 1 представлено як загальною сумою витрат (графа 1), так і за 

видами робіт: фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок (графи 2–4). 

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


До розділу 2 включено дані щодо кількості науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти, які поряд із педагогічною діяльністю виконували 

дослідження й розробки в науково-дослідних підрозділах чи на кафедрах. Дані 

розділу 2 представлено за кількістю працівників на кінець звітного року – графи 1 і 

2 та про кількість фактично відпрацьованих людино-годин за звітний рік, 

розраховані відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, 

затвердженої наказом Держкомстату України від 28 вересня 2005 року № 286, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30 листопада 2005 року за № 1442/11722  

(зі змінами). 

Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного 

спостереження № 3-наука (річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і 

розробок за 20___ рік " від 09 липня 2018 року № 17.4-12/16 є недійсними  

з 01 січня 2021 року. 

Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи в 

електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному вебсайті 

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.№ 3-наука (річна)  «Звіт 

про здійснення наукових досліджень і розробок». 
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