
Про заповнення даних  державного статистичного спостереження за формою  

№3-наука(річна) "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок за 2022 рік" 

           Інформуємо, що наказом Держстату   10 червня 2022 р. № 185  (зі змінами, внесеними наказом 

Держстату  від 10 листопада 2022 р. № 279)  внесено зміни  до      форми      № ф.3-наука(річна)  "Звіт 

про здійснення наукових досліджень і розробок": 

          1.Актуалізовано  перелік  можливих причин відсутності даних – "Відсутнє явище, яке 

спостерігається". 

              2. Показники розділів 1.1 "Витрати на здійснення наукових досліджень і розробок за видами 

робіт" та 1.2. "Витрати на здійснення наукових досліджень і розробок власними силами за видами  

витрат, за джерелами фінансування та за галузями наук" об’єднано  та відображено по розділу 1. 

"Витрати на здійснення наукових досліджень і розробок за видами робіт, за видами витрат, за 

джерелами фінансування та за галузями наук". 

        3. Вилучено рядок 101 "витрати на наукові дослідження та розробки, виконані власними 

силами". 

        При заповненні показників  ф. №3-наука(річна)  слід дотримуватись  вимог Роз’яснень щодо 

показників форми державного статистичного спостереження   № 3-наука (річна) "Звіт про 

здійснення наукових досліджень і розробок за 20___ рік"  від 30 серпня 2022 року     19.1.2-12/27-22 

(Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-наука (річна) 

"Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок за 20___ рік" від 12 липня 2021 року № 19.1.2-

12/23-21 є недійсними з 01 січня 2023 року). 

При заповненні  даних  ДСС за ф. №3-наука(річна)  слід врахувати: 

 Звіт заповнюють  юридичні особи (підприємства/ наукові організації/заклади вищої 

освіти) з урахуванням  даних усіх його структурних підрозділів. 

 Термін подання звіту – не пізніше  6 березня 2023 року. 

 У випадку відсутності даних –  проставляється  причина "Відсутнє явище, яке 

спостерігається". 

 Показник "витрати на наукові дослідження та розробки" (далі – НДР) включає  

витрати з урахуванням вартості робіт, виконаних співвиконавцями на договірній 

основі, із розподілом за видами робіт – фундаментальні наукові дослідження, 

прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки. 

 Показник "витрати на НДР " уключає поточні витрати на придбання матеріалів та 

оплату послуг для здійснення діяльності,  витрати на оплату праці та не включає  суми 

нарахованої  амортизації.  

 Поточні витрати  на НДР  включають  також витрати, пов’язані із залученням осіб, які 

не працюють на підприємстві, але залучені до проведення НДР – консультанти з питань 

НДР, студенти аспірантури/докторантури, професори пенсійного віку. 

 Показник "витрати на НДР" уключає також  капітальні витрати на придбання 

земельних ділянок і споруд, устаткування тощо (за винятком суми амортизаційних 

відрахувань на повне відновлення основних засобів).  

 По розділу 2 "Персонал, задіяний у виконанні наукових досліджень і розробок"  до 

кількості працівників, задіяних у НДР, включають штатних працівників, зовнішніх 

сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру та, які 

безпосередньо займаються НДР. 

  Осіб, що надають допоміжні послуги, не пов’язані із проведенням НДР,  до даних 

розділу 2 не включають. 

 Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2023 року набув чинності новий Закон України «Про 

офіційну статистику», відповідно до статті 4 якого передбачено подання статистичної та 

фінансової звітності виробникам офіційної статистики виключно в електронній формі.   

Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами: 

     52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78. 


