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Шановні учасники ювілейної сесії! 

Сьогодні ви зібралися в цьому залі з нагоди великого національного 

свята – 25-ої річниці Незалежності України, аби визначити здобутки 

вітчизняної академічної науки за цей період і внесок учених у становлення 

й розбудову незалежної Української держави. 

За чверть століття, що минула відтоді, як Україна виборола собі право 

самостійно вирішувати власну долю, багато чого змінилося. Однак 

незмінним залишилося те, що національна інтелектуальна еліта, яка 

відіграла непересічну роль у здобутті нашою державою незалежності, 

продовжує наполегливо та самовіддано працювати на благо свого народу. 

Попри те, що наукова сфера, на жаль, перебуває зараз у вкрай складних 

умовах. 

Українські науковці, як і більшість співгромадян, покладали великі 

надії на нову сторінку історії нашої країни. І хоча чимало з цих надій не 

збулося, і чимало гострих проблем досі не вирішено, нам треба не опускати 

рук і дивитися в майбутнє з оптимізмом. Україна цілком обґрунтовано 

може пишатися своїми вченими та їхнім доробком, визнаним не тільки на 

Батьківщині, а й у світі. Розвиток фундаментальних і прикладних 

досліджень, експертна діяльність, науковий супровід базових галузей 

вітчизняної економіки, нові розробки і технології, впроваджені у виробничу 

практику, – без цього незалежна Україна не відбулася б. Без цього є 

неможливим її подальший економічний і культурний розвиток. 

Не одне покоління українських учених зробило все можливе, аби 

Україна з’явилася на політичній мапі світу і заявила про себе як суверенна 

держава. Треба вірити, що зусилля наших попередників – великих 

дослідників і винахідників, які були духовними та моральними 

провідниками і, без перебільшення, сумлінням нації, – не марні. Адже ці 

зусилля слугували і надалі слугуватимуть надійним фундаментом, на якому 

ми розбудовуємо наш спільний дім. 

Дорогі друзі, вітаю вас із 25-ою річницею Незалежності України і зичу 

всім вам доброго здоров’я, щастя, миру, злагоди, а також натхнення, 

наснаги й невгасимої енергії для продуктивної праці в ім’я науки і 

цивілізаційного прогресу та на благо України й українського народу! 

 

 


