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 У 2020 році загальний обсяг витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок 

власними силами організацій становив 

494,4  млн.грн. Із загального обсягу витрат 69,5% – 

витрати на оплату праці. 
 
 

Частка фінансування витрат на виконання наукових досліджень і розробок 

за бюджетні кошти становила 71,4%, у тому числі  за рахунок державного бюджету – 

становила 66,9%. 
 

Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок 
за джерелами фінансування 
у відсотках до підсумку 

 

 
 
 

 

3,9 тис. 

працівників  

Упродовж 2020 року наукові дослідження і розробки 
здійснювали 3,9 тис. працівників (з урахуванням сумісників та 
осіб, які працюють за договорами цивільно-правового 
характеру).  

Серед наукових працівників 45,6% становили жінки. 
 
 
 
 
 
 

кошти бюджету

71,4%

кошти вітчизняних 
замовників

14,5%

власні кошти 8,4%

кошти іноземних джерел 5,3%

кошти інших джерел 0,4%

Із загального обсягу фінансування 42,5% надійшло на виконання 

фундаментальних наукових досліджень, 33,4% – прикладних, 24,1% – на виконання 

науково-технічних розробок. 
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Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок 

на кінець 2020 року 

 

Кількість працівників 
Із загальної кількості 
працівників - жінки 

осіб 
у % до 

загальної  
кількості 

осіб 

у % до 
загальної 
кількості 

наукового 
персоналу 

Усього 3916 100 1784 45,6 
з них 

    дослідники 3056 78,0 1283 42,0 
техніки 186 4,8 104 55,9 

допоміжний персонал 674 17,2 397 58,9 

Із загальної кількості працівників 
мають науковий ступінь 

    доктора наук 564 14,4 132 23,4 
доктора філософії (кандидата наук) 1447 37,0 664 45,9 
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Чоловіки серед наукових працівників переважали у галузях  технічних наук – 

64,0%, природничих (крім медичних та сільськогосподарських) – 55,9% та 

сільськогосподарських – 54,8%. Жінки переважали у галузях медичних наук – 78,2%,  

гуманітарних – 58,4%  та суспільних – 57,1%. 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/08/theme_08.php?code=8

