
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими 

організаціями Вінницької області в січні – березні 2014 р., становив 

7,8 млн грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій 

області. Найбільша частка (42,0 %) виконаних робіт – це фундаментальні 

дослідження (3,3 млн грн), майже п’яту частину (19,1 %) становлять 

прикладні дослідження (1,5 млн грн), 13,1 % – науково-технічні розробки 

(1,0 млн грн). На долю науково-технічних послуг (2,0 млн грн) припадає 

25,8 % загального обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт. У 

порівнянні з відповідним періодом 2013 р. структура загального обсягу робіт 

за видами дещо змінилася: на 1,8 в. п. зросла питома вага фундаментальних 

досліджень, на 0,2 в. п. – науково-технічних розробок та прикладних 

досліджень. Частка науково-технічних послуг зменшилася на 2,2 в. п.  

У м. Вінниця зосереджена переважна частина (73,3 %) наукових 

організацій області і вони забезпечили виконання значної частини (78,6 %) 

науково-дослідних робіт.  

У січні – березні 2014 р. загальний обсяг витрат на виконання наукових 

та науково-технічних робіт власними силами організацій становив 7,9 млн 

грн проти 7,7 млн грн у відповідному періоді 2013 р. 

 Більше половини (52,5 %) загального обсягу витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт профінансовано з державного бюджету. 

Більшу частину (89,4 %) бюджетного фінансування було спрямовано в 

організації, що належать до галузі природничих наук, 10,6 % – в організації, 

що мають багатогалузевий профіль. 

 Як і в попередні періоди, у січні – березні 2014 р. витрати на оплату 

праці (5,2 млн грн) займали значну питому вагу в загальному обсязі витрат – 

65,9 %.  

У січні – березні 2014 р. загальна чисельність працівників організацій, 

які виконували наукові та науково-технічні роботи, становила 591 особу, з 

яких 342 особи дослідників, 104 особи техніків та 32 особи допоміжного 

персоналу. У січні – березні 2014 р. виконанням наукових та науково-

технічних робіт займалися фахівці з науковим ступенем – 8 докторів наук та 

77 кандидатів наук. Їх загальна чисельність майже не змінилася порівняно з 

відповідним періодом попереднього року (січень – березень 2013 р. – 

11 докторів наук, 72 кандидати наук) (Обсяг наукових та науково-

технічних робіт, виконаних науковими організаціями області у січні–

березні 2014року становив 7,8 млн. грн. // Вінницька обласна державна 

адміністрація (http://www.vin.gov.ua). – 2014. – 21.05). 

 


