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17 травня – День науки
Кожну третю суботу травня в Україні святкується професійне свято
працівників науки – День науки.
Науковий потенціал України вважається одним з найкращих в Європі.
Українські вчені є авторами багатьох винаходів у різних областях науки.
Особливо почесним це свято є для членів Національної Академії Наук
України, заснованої 27 листопада 1918р. у м.Києві, яка має тепер 3 секції,
14 відділень, близько 170 інститутів та інших наукових установ.
Упродовж 2013р. наукові та науково-технічні роботи у м.Києві
виконували 312 організацій, у т.ч. 151 – академічного сектору науки,
132 – галузевого, 24 – вищої освіти і 5 – заводського сектору.
Відомо, що для успішної роботи наукових організацій велике значення
має формування в них кадрового складу наукових співробітників, а також
збільшення в їх складі числа докторів та кандидатів наук. Загальна чисельність
працюючих у наукових організаціях станом на 1 січня 2014р. становила
52,6 тис. осіб, при цьому спеціалістів, які безпосередньо виконували наукові та
науково-технічні роботи, налічується 42,2 тис. осіб, у їх числі майже 70,0%
дослідників. Більше третини дослідників мають науковий ступінь доктора або
кандидата наук.
У м.Києві, як у одному з найбільш економічно розвинених регіонів,
частка наукових робіт, виконаних організаціями міста, в обсязі робіт по Україні
є досить вагомою. Так, у звітному році питома вага наукових та науковотехнічних робіт, виконаних власними силами організацій, в обсязі робіт,
виконаних організаціями України, склала 41,8%. Загальний обсяг наукових та
науково-технічних робіт, виконаний організаціями міста, у 2013р. склав
5158,8 млн.грн., у т.ч. 4929,7 млн.грн. виконано власними силами.
Протягом 2013р. науковими організаціями міста виконано 18145 робіт, з
яких 1440 направлено на створення нових виробів, у т.ч. 489 – нових видів
техніки; 1148 – нових технологій, з яких кожна третя – ресурсозберігаюча;
метою впровадження 503 робіт було створення матеріалів, 2456 – методів і
теорій; 140 – сортів рослин і порід тварин. У 230 роботах використано
винаходи, 2034 роботи мають інноваційну спрямованість.
Ученими м.Києва опубліковано 105,0 тис. робіт, більше половини яких
підготовлені фахівцями вищих учбових закладів. У рамках міжнародної
співпраці здійснено 3940 виїздів науковців міста за кордон, у т.ч. для
проведення наукових досліджень і участі в них – 2791; стажування, навчання,
підвищення кваліфікації – 1021, викладацької роботи – 128.
За останній рік наукові організації міста отримали від міжнародних
фондів 495 грантів на наукову роботу, що свідчить про визнання нашої науки.
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