
Методологічні пояснення 

 
До наукових досліджень і розробок (НДР) відносять 

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

Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні та 
експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових 

знань про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, 
людини, їх взаємозв’язків. Результатом фундаментальних наукових 

досліджень є гіпотези, теорії, нові методи пізнання, відкриття законів 
природи, невідомих раніше явищ і властивостей матерії, виявлення 

закономірностей розвитку суспільства тощо, які не орієнтовані на 
безпосереднє практичне використання у сфері економіки. 

Прикладні наукові дослідження – теоретичні та 
експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і 

використання нових знань для практичних цілей. Результатом 

прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для 
створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, 

пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо 
виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань. 

Науково-технічні (експериментальні) розробки – розробка 
певної конструкції інженерного об’єкта чи технічної системи 

(конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об’єкта, у 
тому числі нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи   знакових 

засобів (проєктні роботи); розробка технологічних процесів, тобто 
способів об’єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших 

процесів із трудовими у цілісну систему, що виробляє певний корисний 
результат (технологічні роботи). 

До кількості працівників, задіяних у виконанні НДР, відносять 
дослідників, техніків та допоміжний персонал самостійних науково-

дослідних, конструкторських, проєктно-конструкторських організацій, 

а також працівників лабораторій або відокремлених підрозділів у вищих 
навчальних закладах чи на підприємствах, основною діяльністю яких є 

виконання НДР. 
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, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким 

процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, 
які виконують НДР). 

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 НДР, виконуючи технічні функції 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 вищої 
освіти. 

Витрати на виконання НДР – загальна сума витрат на виконання 

НДР власними силами організації. До витрат уключають внутрішні 

поточні витрати (витрати на оплату праці, матеріальні витрати та інші 

поточні витрати) та капітальні вкладення (витрати на основні засоби, 

пов’язані з виконанням НДР установи, за винятком суми амортизаційних 

відрахувань на повне відновлення основних засобів). 

 


