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Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013 році  

організаціями Дніпропетровської області 

 

На початок 2014р. в організаціях, установах та на підприємствах 

Дніпропетровської області, які виконували наукові та науково-технічні роботи,  

кількість працівників основної діяльності становила 10,4 тис., що складало 

8,4% від чисельності науковців держави.   
Упродовж 2013р. кількість безпосередніх виконавців досліджень та 

розробок зменшилась на 4,1% і дорівнювала 8,6 тис. осіб. Серед них за 

категоріями персоналу дослідники складали 5,4 тис. осіб, техніки – 1,5 тис., 

допоміжний персонал – 1,7 тис. У виконанні науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт брали участь 131 фахівець з науковим ступенем 

доктора наук та 627 – кандидата наук. 

Дніпропетровська область – промисловий регіон з розвинутим гірничо-

металургійним комплексом, тому домінуючою залишається частка наукових 

кадрів, які здійснюють розробки у галузі технічних наук – 80,9%, при 

середньому показнику по Україні – 49,5%. 
 

Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт  

за секторами наук 

 

 
Усього,  

осіб 

З них фахівці з науковими 

ступенями 

осіб у %  
    

Усього 8596 758 8,8 

у тому числі     

академічний сектор 1256 384 30,6 

галузевий сектор 6031 149 2,5 

вузівський сектор 1003 218 21,7 

заводський сектор 306 7 2,3 
 

Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт власними силами організацій в порівнянні з 2012р. зріс на 3,8% і становив 

936,9 млн.грн., 97,8% яких склали внутрішні поточні витрати та лише 2,2% – 

капітальні вкладення. 

 



 

У структурі внутрішніх поточних витрат 53,5% припадає на заробітну 

плату, 12,4% – матеріальні витрати, 34,1% – інші.  
 

Розподіл загального обсягу витрат на виконання 

власними силами організацій наукових та науково-технічних робіт 
 

                                                                                                                  (у фактичних цінах) 

 2012р. 2013р. 

усього,  
млн.грн. 

у % до  
загального 

обсягу 

усього,  
млн.грн. 

у % до  
загального 

обсягу 
     

Загальний обсяг витрат, усього  903,0 100,0 936,9 100,0 

у тому числі     

на оплату праці 478,7 53,0 490,5 52,4 

з них      

на оплату праці виконавців  
наукових та науково-технічних робіт 345,7 38,3 354,0 37,8 

капітальні витрати 8,6 1,0 20,3 2,2 

Фінансування загального обсягу витрат за 
рахунок держбюджету 243,1 26,9 217,8 23,3 

 

Частка витрат на науку з державного бюджету зменшилась у порівнянні з 

2012р. на 3,6 в.п. і становила 23,3% загального обсягу фінансування. З 

урахуванням специфіки регіону 91,1% державних коштів були направлені на 

дослідження та розробки у сфері природничих та технічних наук.  

У 2013р. обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними 

силами організацій області, склав 1016,9 млн.грн., що на 8,5% більше проти  

2012р. Основна частка цього обсягу припадала на науково-технічні розробки  

(77,3%), фундаментальні та прикладні дослідження становили 8,9% та 8,3% 

відповідно, науково-технічні послуги – 5,5 %.  

За видами робіт та за секторами науки слід насамперед відзначити, що 

академічні установи спеціалізувалися здебільшого у сфері фундаментальних 

(71,1%) та прикладних (25,2%) досліджень, у галузевому та заводському 

секторах левову частку складали науково-технічні розробки (91,7% та 96,3% 

відповідно), освітянська наука віддавала перевагу прикладним дослідженням 

(43,6%) та науково-технічним розробкам (31,1%). 
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