
Без наукового працівника, без педагога держава не має майбутнього. Їхня 

наполеглива праця примножує здобутки в науці, вихованні громадян нашої 

країни. Адже ці люди – це справжні сіячі й садівники на ниві суспільного буття, 

які творять нове, вирощують зерна мудрості, добра, людяності. 

У цей день ми віддаємо належне професіоналізму, досвідченості та 

досягненням  українських вчених, якими пишаємося, і на які покладаємо 

великі сподівання. Адже рівень розвитку країни, її авторитет і місце у світовій 

спільноті багато в чому визначаються науковим потенціалом і ступенем його 

реалізації. Тільки спираючись на розвинену науку, застосовуючи новітні 

технології та новаторські ідеї, можна побудувати динамічну 

конкурентоспроможну економіку, забезпечити гідний рівень життя людей. 

Розвиток науки, ефективне використання результатів наукової діяльності, 

впровадження новітніх технологій – основа економічного зростання держави. 

Разом з тим, це – основа інтелектуального потенціалу нації, запорука її 

майбутнього.  

Україна сьогодні бере активну участь в різних європейських програмах, і 

українці неодноразово отримували гранти на розвиток своїх проектів і наукову 

діяльність. 

Наука сьогодні − це сукупність великої кількості дослідницьких інститутів, 

організацій, які діють як у межах України, так і на міжнародному рівні. Наука у 

сучасному світі відіграє незбагненно важливу цивілізаційну роль. Сучасну 

науку називають «великою наукою». В ХХІ століття наука ввійшла з новим 

науковим світоглядом, що формується під впливом сучасних науково-

технологічних революцій і кардинально змінює дійсність і саму людину.  

Науковий потенціал Україні вважається одним з найкращих в Європі. 

Українські вчені є авторами безлічі винаходів в різних областях науки. Україна 

являє собою державу з високим рівнем освіти і науки. НАН України – 

Національна Академія Наук України, була заснована 27 листопада 1918 року і 

зараз має 3 секції, близько 14 відділень і 170 інститутів та інших наукових 

установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330 вищих навчальних 

закладів, в котрих працюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук. 

Вітаючи науковців країни Президент Національної академії наук України, 

академік НАН України Борис Патон зазначав: «Наукові досягнення рятують 

нам життя, збільшують його тривалість і підвищують якість. Лише цього 

достатньо, щоб навіть не посвяченим у закони термодинаміки та теорію 

еволюції збагнути, наскільки життєво важливою є наука – у прямому сенсі. Ба 



більше, наше майбутнє теж залежить від неї. Наука і тільки наука здатна 

допомогти нам упоратися з глобальними викликами – вирішити продовольчу 

проблему, запобігти поширенню небезпечних захворювань, мінімізувати 

негативні наслідки кліматичних змін. Наукові поради стануть у пригоді і в 

умовах повсякдення. Наука завжди підкаже, навіщо і як правильно 

заощаджувати енергоносії, сортувати сміття і збалансовано харчуватися. Якщо 

коротко, в епоху новітнього обскурантизму та постправди наука – це єдиний 

твердий ґрунт під нашими ногами». 

В Одесі та Одеській області працюють – Південний науковий центр НАН 

України і МОН України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського, Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень (до 1991 року – 

відділення Інституту економіки УРСР), Інститут морської біології (до 2014 року 

– Одеський філіал Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського) 

та інші. На сьогодні академічні установи Одеської області акцентовані на 

вирішенні найважливіших проблем регіону. 


