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Індекси споживчих цін 

у травні 2016 року 
 

Величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) за травень 2016р. 

становила порівняно з квітнем 2016р. по Україні та області – 100,1%. 
 

 

 

Інноваційна діяльність 

промислових підприємств 

області у 2015 році 
 

У 2015р. інноваційною діяльністю в промисловості займалися                  

25 підприємств області або 24,8% обстежених промислових підприємств.  

Серед міст та районів області інноваційно активними були підприємства 

міст Кіровограда, Світловодська, Голованівського, Кіровоградського та 

Новоукраїнського районів. У розрізі видів економічної діяльності слід виділити 

підприємства  з виробництва харчових продуктів та машинобудування.  

На інновації у 2015р. підприємства витратили 127,7 млн.грн, у тому числі 

на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 71,6 млн.грн 

(56,1% загального обсягу інноваційних витрат), внутрішні науково-дослідні 

розробки – 51,1 млн.грн (40%). Основним джерелом фінансування інноваційних 

витрат залишаються власні кошти підприємств. 

Інноваційно  активними підприємствами впроваджено 19 нових 

технологічних процесів, з них 7 – маловідходних та ресурсозберігаючих, 

освоєно виробництво 51 найменування інноваційної продукції.  

Інноваційну продукцію у 2015р. реалізовувало 21 підприємство на  

суму 354,7 млн.грн. Значна кількість підприємств (90,5%) реалізовувала 

продукцію, яка була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив  

284,2 млн.грн. 

  

 

 

Виконання наукових та науково- 

технічних робіт у 2015 році 

 

У 2015р. наукові та науково-технічні роботи в області виконували 

15 організацій (підприємств), з них у галузі технічних наук – 8, природничих та 

суспільних відповідно 6 та 1.  

Чисельність працівників основної діяльності наукових організацій 

(підприємств) склала 441 особу, з яких 65,1% – дослідники, 15,2% –  

допоміжний персонал, 13,6% – техніки, 6,1% – інші працівники. Науковий 

ступінь доктора наук мала 1 особа, кандидата наук – 23 особи. 



 

Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт становив 59,3 млн.грн, у тому числі витрати на оплату праці –  

32,3 млн.грн, матеріальні витрати – 8,2 млн.грн, капітальні витрати – 

2,4 млн.грн.  

Основним джерелом фінансування наукових та науково-технічних робіт, 

були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких профінансовано 

85,9% робіт (51 млн.грн). Обсяг фінансування витрат на виконання наукових та 

науково-технічних робіт за рахунок держбюджету склав 6,4 млн.грн. Значний 

обсяг коштів держбюджету (86,9%) був спрямований на наукові та науково-

технічні роботи в галузі природничих наук. 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


