
Станом на 1 січня 2013 р. в організаціях, підприємствах та 

установах Львівщини, які виконували дослідження і розробки, 

працювало 5,6 тис. осіб. Це, порівняно з попереднім роком, менше на 21 

особу, а з 2005 – на 2,1 тис. осіб. Про це повідомили в ГУ статистики у 

Львівській обл. 

Виконавці досліджень та розробок (дослідники, техніки та допоміжний 

персонал) становили 80,6 % від кількості працівників наукових організацій, з 

них 3,1 тис. осіб – дослідники, 0,5 тис. осіб – техніки, 0,9 тис. осіб – 

допоміжний персонал. 

Майже четверта частина виконавців досліджень та розробок мали 

наукові ступені (214 докторів і 1019 кандидатів наук). В установах 

академічного профілю працювало 2393 науковці (серед них 909 фахівців з 

науковими ступенями), у галузевих наукових організаціях – відповідно 1462 

(149), у наукових частинах вищих навчальних закладів – 589 (172), 

заводському секторі науки – 90 (3). 

На виконання наукових і науково-технічних робіт установами, 

організаціями та підприємствами області витрачено коштів (у фактичних 

цінах) на 2,8 % менше, ніж у 2011 р. (300,1 млн грн). За рахунок бюджетних 

коштів було профінансовано 196,7 млн грн (65,5 %). Найбільше державних 

коштів на виконання наукових та науково-технічних робіт (68,8 %) отримали 

наукові установи академічного профілю, 20,0 % − організації галузевої науки, 

12,2 % – ВНЗ. 

Найвагоміша частка загальної суми державних асигнувань (61 %) 

припала на дослідження і розробки в галузі природничих наук, а наукові та 

науково-технічні роботи в галузі технічних наук були профінансовані з 

державного бюджету лише на 7 %. 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних науковими 

організаціями у 2012 р., у фактичних цінах зменшився порівняно з 2011 р. на 

2,4 % і становив 300,8 млн грн. 

Переважну частку наукових та науково-технічних робіт (46,9 %) 

виконано організаціями академічного профілю, наукові галузеві установи 

виконали 37,9 % загального обсягу робіт, вищі навчальні заклади – 11,7 %, 

заводська наука – 3,5 %. 

Найбільше фундаментальних і прикладних досліджень (67,2 % від 

загального обсягу цих досліджень) здійснено в галузі природничих наук, 

виконанням науково-технічних розробок займалися переважно організації 

технічної науки (63,3 %) та організації, що мають багатогалузевий профіль 

(20,2 %) (За вісім років на Львівщині кількість науковців зменшилася на 2 

тис. осіб // Західна інформаційна корпорація 

(http://zik.ua/ua/news/2013/04/15/404114). – 2013. – 15.04). 


