
Методологічні пояснення 
 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – 
це загальна кількість працівників наукової організації, безпосередньо задіяних у 
виконанні наукових досліджень і розробок. До них уключено як постійних, так і 
тимчасових працівників, які повністю або частково зайняті у  виконанні наукових 
досліджень і розробок, а також сумісників і осіб, які працюють за договорами 
цивільно-правового характеру.  

Дослідники – наукові та інженерно-технічні працівники, 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, що здійснює безпосереднє керівництво 
дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, 
які виконують наукові дослідження і розробки). 

Техніки – працівники, 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). 

Допоміжний персонал – працівники, 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 початкової вищої 
освіти. 

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – це фактичні 

витрати на виконання наукових досліджень і розробок (за собівартістю) у звітному 

періоді незалежно від джерела надходження коштів, уключаючи як поточні, так і 

капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне 

відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включають витрати на 

виконання робіт (послуг), що не відносяться до наукових досліджень і розробок, а 

також платні послуги населенню.  

 


