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Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

ПЕРЕДМОВА
У збірнику міститься інформація, що характеризує наукову та інноваційну
діяльність у Львівській області у 2017 році.
Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій,
чисельність та склад наукових кадрів, обсяги, фінансування наукових
досліджень та розробок. Також подається інформація про кількість інноваційно
активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність за напрямами та
джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження
нововведень у промисловості.
Основні показники подаються за видами економічної діяльності, в розрізі
районів та міст обласного значення, а також областей України.
У збірнику використані матеріали державних статистичних спостережень
за формами №1-інновація “Обстеження інноваційної діяльності промислового
підприємства”, №3-наука “Звіт про виконання наукових та науково-технічних
робіт”.

СКОРОЧЕННЯ
тис. – тисяча
млн. – мільйон
% – відсоток
міс. – місяць
грн – гривень
тис.грн – тисяч гривень
в.п. – відсотковий пункт

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Три крапки (…)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)
«з них»,
«у тому числі»

– явищ не було
– відомості відсутні
– явища відбулися, але у вимірах менших
за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці розрядами
– заповнення рубрики за характером
побудови таблиці не має сенсу
– наведено не всі доданки загальної суми

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється
округленням даних.
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