
На 1 січня 2014 р. в організаціях, на підприємствах та установах 
Львівщини, які виконували дослідження й розробки, працювало 5,2 тис. 
осіб, це на 7,9 % менше порівняно з попереднім роком, а з 2005 р. – на 
третину. Про це повідомили в ГУ статистики у Львівській області. 

Третина виконавців досліджень та розробок мали наукові ступені (226 
докторів і 1024 кандидати наук). В установах академічного профілю 
працювало 2222 науковці (серед них 944 фахівці з науковими ступенями), у 
галузевих наукових організаціях – 1279 (132), у наукових частинах вищих 
навчальних закладів – 579 (171), заводському секторі науки – 84 (3). 

На виконання наукових і науково-технічних робіт установами, 
організаціями та підприємствами області витрачено коштів (у фактичних 
цінах) на 2,7 % більше, ніж у 2012 р., їх обсяг становив 308,1 млн грн. За 
рахунок бюджетних коштів було профінансовано 204,7 млн грн (66,4 %). 

Майже три чверті державних коштів на виконання наукових та науково-
технічних робіт (72,1 %) отримали наукові установи академічного профілю, 
17,8 % − організації галузевої науки, і лише десяту частину – вищі навчальні 
заклади. 

Трохи більше як половина загальної суми державних асигнувань 
(58,8 %) припала на дослідження і розробки в галузі природничих наук, та 
8,1% − на наукові та науково-технічні роботи в галузі технічних наук. 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими 
організаціями у 2013 р., у фактичних цінах збільшився порівняно з 2012 р. на 
4,7 % і становив 314,9 млн грн. 

Майже половину наукових та науково-технічних робіт (48,7 %) 
виконано організаціями академічного профілю, наукові галузеві установи 
виконали 38 % загального обсягу робіт, вищі навчальні заклади – 11,1 %, 
заводська наука – 2,2 %. 

Основну частку фундаментальних і прикладних досліджень (67,4 % від 
загального обсягу цих досліджень) здійснено в галузі природничих наук, 
виконанням науково-технічних розробок займалися переважно організації 
технічної науки (73,2 %) (За 8 років на Львівщині працівників науково-
технічних підприємств стало менше на третину // Західна інформаційна 
корпорація (http://zik.ua/ua/news/2014/04/18/za_8_rokiv_na_lvivshchyni_pratsi
vnykiv_naukovotehnichnyh_pidpryiemstv_stalo_menshe_na_tretynu_480887). –
 2014. – 18.04). 
 


