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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головними ресурсами науки є людський капітал і

технічне забезпечення. Без високоосвічених, зацікавле(
них у своїй роботі науковців не можливо уявити собі
жодного наукового відкриття. Їхні знання, вміння,
досвід, час, здоров'я, а головне — нестримне бажання
творити, є двигуном розвитку суспільства. У той же час,
без сучасного технічного забезпечення рівень наукових
результатів значно знижується. Талановиті, високоос(
вічені науковці вимушені проводити свої наукові дослі(
дження та розробки на застарілому обладнанні, у важ(
ких умовах. Без гідного матеріально(технічного забез(
печення Україна втрачає найкращі наукові кадри, дех(
то виїжджає за кордон, а молоде покоління просто не
хоче займатися наукою. Чисельність наукового персо(
налу з 1991 по 2011 рік скоротилася майже на 70% (з
295 тис. осіб у 1991 році до 85 тис. у 2011). Найпершою
причиною є постійний дефіцит фінансування наукової
роботи. Поряд із іншими загальноекономічними пробле(
мами, що виникають протягом становлення української
економіки, розвиток наукової галузі значно загальму(
вався.

У цей же час світові тенденції свідчать про зростан(
ня ролі наукових досліджень та розробок в економіці.
Наукові знання є базисом, який забезпечує швидкий та
ефективний економічний розвиток. Сьогодні конкурен(
тоспроможність країн зростає вже не стільки завдяки
промисловому потенціалу, скільки завдяки створенню
та впровадженню інноваційних технологій, про що
свідчить аналіз щорічних звітів щодо глобальної кон(
курентоспроможності Всесвітнього економічного Фо(
руму [1, ст. 2]. Україна тільки намагається будувати
інноваційну економіку, однак її конкурентною перева(
гою можуть стати фундаментальні та прикладні дослі(
дження. Національна академія наук України (НАН Ук(
раїни) як найбільший осередок, де здійснюються фун(
даментальні та прикладні дослідження за різними на(
прямками науки, може стати центром управління та ре(
алізації поставленої мети.
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Розгалужена мережа наукових установ у складі
НАН України (206 організацій у 2010 році) та значна чи(
сельність наукового персоналу — 19552 чоловіки [2],
свідчить про значний кількісний потенціал української
академічної науки. Однак, все більшої актуальності на(
бувають проблеми фінансування діяльності Академії як
перепона для її подальшого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження джерел фінансування, аналіз їх обсягів

та виявлення існуючих проблем фінансування НАН Ук(
раїни як вищого наукового центра побудови інновацій(
ної економіки.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Національна академія наук України є вищою дер(

жавною науковою організацію, яка займається органі(
зацією і здійсненням фундаментальних та прикладних
досліджень із найважливіших проблем природничих,
технічних і соціогуманітарних наук, а також координа(
цією здійснення фундаментальних досліджень у науко(
вих установах та організаціях України незалежно від
форм власності.

НАН України має особливий статус серед інших
наукових установ, вона заснована на державній влас(
ності, однак користується виключним правом самовряд(
ності. Як державна установа Академія всебічно підтри(
мується державою, у безстрокове та безоплатне кори(
стування їй надається державне майно та земельні
ділянки. У свою чергу, Академія забезпечує виконання
державних наукових програм, бере участь у формуванні
державної політики у сфері наукової та науково(техні(
чної діяльності та визначенні пріоритетних напрямків
фундаментальних та прикладних досліджень. Само(
врядність НАН України полягає у самостійному виборі
та затвердженні тематики наукових досліджень, своєї
структури, вирішенні організаційних, кадрових, госпо(
дарських питань та ін. [3]. Такий принцип її організації
забезпечує водночас державну підтримку та наукову
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незалежність в обранні та затвердженні тематики дос(
ліджень.

Основи фінансового забезпечення діяльності Ака(
демії регламентуються наступними нормативно(пра(
вовими актами: Закон України "Про наукову та нау(
ково(технічну діяльність", Закон України "Про особ(
ливості правового режиму діяльності Національної
академії наук України, галузевих академій наук та
статусу їх майнового комплексу", Статут Академії.
Положення зазначених документів визначають два
основні джерела фінансування НАН України: держав(
ний бюджет та власні кошти організації. Обсяги дер(
жавного фінансування щорічно визначаються у Дер(
жавному бюджеті України окремими рядками [4, ст.
15].

Бюджетне фінансування НАН України здійс(
нюється шляхом базового та програмно(цільового
фінансування [5, ст. 1]. Базове фінансування забез(
печує проведення фундаментальних наукових дослі(
джень, розвиток інфраструктури та оновлення мате(
ріально(технічної бази наукової і науково(технічної
діяльності, збереження унікальних наукових об'єктів
та об'єктів, що становлять національне надбання,
підготовку наукових кадрів. Програмно(цільове
фінансування здійснюється на тендерній основі або
виділяється на підставі управлінських рішень під кон(
кретні проекти. Воно реалізується в рамках певної
державної програми. Програмно(цільове фінансуван(
ня призначене для:

— науково(технічних програм, спрямованих на ре(
алізацію пріоритетних напрямів;

— забезпечення проведення найважливіших при(
кладних науково(технічних розробок, які виконуються
за державним замовленням;

— проекти, що виконуються в межах міжнародного
науково(технічного співробітництва [4, ст. 34].

До власних надходжень Академії відносять май(
но та кошти, що НАН України та її установи отриму(
ють у результаті науково(технічної, інформаційної,
зовнішньоекономічної діяльності, благодійних
внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб
(у т.ч. з(за кордону), дарування й на інших підставах,
не заборонених чинним законодавством України [3,
12].

Обсяг фінансування діяльності НАН України з усіх
джерел у 2011 році склав 2 млрд 805 млн грн., з них За(
гальний фонд Державного бюджету — 2 млрд 180 млн
грн., Спеціальний фонд — 624 млн грн.

Тенденція останніх 10 років свідчить про зростан(
ня загального обсягу фінансування Академії у поточ(
них цінах на 2543,8 тис грн., що склало 10,6%. (рис. 1).
У період 2004—2008 роки на фоні загального економі(
чного зростання країни, відбулося і стрімке збільшен(

ня обсягів фінансування НАН
України (з 914,9 тис. грн. у
2004, до 2509,9 тис. грн. у 2008
році). Вже в 2009 році відбу(
вається значне падіння на 255
тис. грн. в порівнянні з 2008 ро(
ком.

Однак, при явному збіль(
шенні фінансування в поточних
цінах, реальні обсяги (із враху(
ванням інфляції) значно нижчі,
про що свідчить друга крива
(рис. 1). Загальна тенденція до
зростання зберігається, однак
темпи значно повільніші. Так, з
2004 року по 2011 рік обсяг
фінансування у фактичних
цінах 1999 року збільшився на
674,32 тис грн., що склало 4,2%.
Максимальний рівень спостер(
ігався у 2008 році — 1012,12 тис.

грн. У період 2009—2011 роки тенденція збільшення
обсягів фінансування НАН України значно сповільни(
лася, за даний період реальний ріст показника ледве
досяг 1%. Таким чином, фактичні обсяги фінансування
діяльності НАН України зростають дуже повільними
темпами.

Академічна організація науки за своєю суттю це
"…дослідницька вільна від релігійно(канонічних об(
межень наукова установа, яка фінансується держа(
вою (чи монархом), але працює на засадах самовряд(
ності" [8, с. 11]. Таким чином, саме поняття академіч(
ної науки має на увазі фінансування із державних
джерел. Це пояснюється специфікою фундаменталь(
них та прикладних досліджень, які виконують ака(
демічні наукові установи. Результати фундаменталь(
них та прикладних досліджень з одного боку, можуть
носити глобальний характер, мати суспільне значен(
ня, а їх впровадження бути високорентабельним. Од(
нак, з іншої сторони, їх результати є непередбачува(
нимим на початку досліджень, та в момент самого
відкриття також має місце великий часовий розрив
між фундаментальними відкриттями та їх використан(
ням. Згідно з орієнтовними підрахунками ймовірність
одержання результату на стадії фундаментальних
досліджень дорівнює 5—10%, тоді як на стадії при(
кладних досліджень — 85—95%, а на стадії розробок
— 95—97 % [9, с. 75].

Зазначені особливості свідчать про великі ризики
при фінансування фундаментальних досліджень. Тому
приватні інвестори мало зацікавлені у фінансуванні фун(
даментальних та прикладних досліджень, надаючи пе(
ревагу інноваційним розробкам. Результати фундамен(
тальних досліджень мають важливе значення для сусп(
ільства в цілому, однак не в інтересах окремого інвес(
тора. Їх проведення переважно фінансується із держав(
них джерел.

У структурі фінансування НАН України також
переважає частка бюджетного фінансування (табл.
1).

За даними табл. 1, основним джерелом фінансо(
вого забезпечення діяльності Академії залишаються
кошти Загального фонду бюджету. Причому обсяг
бюджетних асигнування з Державного бюджету Ук(
раїни у період 2005—2010 роки постійно збільшував(
ся, в середньому на 3% щорічно. Лише в 2011 році їх
частка скоротилася в порівнянні з попереднім роком
і становила 58,3% від загального обсягу надходжень
НАН України. Частка програмно(цільового і конкурс(
ного фінансування носить нестабільний характер та
становить найменшу частину в надходженнях Ака(
демії.

Частка власних надходження НАН України, які
відображаються у Спеціальному фонді, скорочувалася

Рис. 1 Загальний обсяг фінансування НАН України у 2000—2011 роках, тис. грн.

* Коефіціент інфляції розраховано фахівцями Державного комітету статистики України
[6].

Джерело: розраховано та побудовано за даними щорічних Звітів про діяльність НАН Ук%
раїни [7].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201256

і досягла свого мінімуму у 2010 році —
17,4% у загальному обсязі надходжень.
Однак, 2011 рік став переломним у за(
гальній тенденції джерел фінансуван(
ня діяльності Академій. До цього
збільшувалася частка бюджетного
фінансування та скорочувалася частка
власних надходжень установи (у серед(
ньому на 1% щорічно). У 2011 році, на(
впаки, на 5,3% збільшилася частка над(
ходжень спеціального фонду, а частка
загального фонду скоротилася на ті ж
5,3% по відношенню до минулого року.

Незважаючи на те, що частка бюджетних коштів
у загальному обсязі фінансування Академії постійно
зростає, і саме Державний бюджет є основним дже(
релом надходжень, цього недостатньо. Потреби
НАН України за рахунок бюджетних коштів не за(
довольняються в повній мірі. Згідно з Постановою
Президії НАН України [10], у 2012 році потреба у
бюджетному фінансуванні була задоволена на 72%
від бюджетного запиту Академії, який був поданий
на суму 3 млрд 401,3 млн грн., у тому числі 528,9 млн
грн. — "капітальні видатки". Затверджено було об(
сяги бюджетного фінансування НАН України у
розмірі 2 млрд 439 млн грн., що лише на 6% більше
за показник попереднього року. Однак, в 2012 році
заплановано підвищення ставки першого тарифно(
го розряду та мінімальної заробітної плати, а тому
лише фонд заробітної плати необхідно збільшити на
25% порівняно з 2011 роком. Крім того, передба(
чається збільшення комунальних тарифів. До того ж,
при затвердженні видатків державного бюджету не
були враховані потреби Академії на здійснення кап(
італьних видатків.

Підсумовуючи діяльність НАН України у 2011 році,
її президент Б.Є. Патон відзначив, що бюджетного
фінансування вистачило лише на збільшення середньої
заробітної плати по Академії та на забезпечення опла(
ти комунальних послуг та енергоносіїв. Значно скоро(
тилися видатки на загально академічні цільові наукові
програми та конкурсні науково(технічні проекти. Було
повністю припинено фінансування за рахунок бюджет(
них коштів закупівлю житла, будівництво наукових
об'єктів, оновлення парку унікального наукового облад(
нання [11, с. 5].

Окрім дефіциту бюджетного фінансування діяль(
ності Академії, також не виконуються зобов'язання
щодо планових показників. Наприклад, за підсумка(
ми 2010 року, з державного бюджету Академію було
профінансовано на 96,6% від затверджених плано(
вих річних показників [12; 1]. У 2009 та 2008 роках
показник виконання затверджених обсягів бюджет(
ного фінансування становив 99,4% та 98,2% відпові(
дно.

Спеціальний фонд бюджету НАН України протягом
аналізованого періоду формувався за рахунок таких
джерел:

— плата за послуги, що надаються бюджетним ус(
тановами згідно із функціональними повноваженнями
(проведення науково(дослідних та дослідно(конструк(
торських робіт за рахунок коштів замовників; проведен(
ня наукової експертизи; розробка програмних про(
дуктів для науково(дослідних, освітніх та інших цілей);

— надходження від господарської та виробничої
діяльності;

— плата за надання в оренду майна;
— надходження від реалізації майна;
— благодійні внески, гранти та дарунки;
— кошти для виконання окремих конкретних дору(

чень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від
інших бюджетних установ;

— Інші надходження спеціального фонду.
Значна частина власних надходжень НАН України

формується за рахунок надання платних послуг, по(
в'язаних із основною діяльністю, більше 50% в загаль(
ному обсязі власних коштів (табл. 2). Фактично більша
частина додатково отриманих Академією надходжень
йде від здійснення функціональних повноважень, тоб(
то науково(дослідних та дослідно(конструкторських
робіт.

Однак, як вкрай негативну можна визначити тен(
денцію їх постійного скорочення. У 2006 році питома
вага надходжень, отриманих від надання послуг ос(
новної діяльності, становила 66,3%, а у 2007 році
відбулося стрімке падіння (майже на 10%) до 56,8%
загального обсягу власних надходжень. З того часу
вона зменшилася до 51,7% у 2010 році, тобто за п'ять
років частка надходжень від надання послуг скоро(
тилася на 12,5%. При дефіциті бюджетного фінансу(
вання даний показник є вкрай негативним, оскільки
зменшує потенційні можливості установ Академії на
сучасний науковий розвиток. Зрозуміло що бюджет(
них коштів не вистачить на оновлення застарілого
технічного обладнання, закупівлю сучасних матері(
алів, покращення умов праці, забезпечення доступу
до міжнародної наукової бази та інше. Основна їх
частина спрямовується на задоволення поточних по(
треб, таких як заробітна плата, придбання товарів та
послуг, оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
а також дослідження і розробки. Тому, саме власні
надходження наукових установ НАН України могли
б стати додатковим джерелом оновлення їх наукової
бази.

Частка надходжень від господарської та виробни(
чої діяльності до 2009 року зростала у межах 2%, а у
2010 році відбулося її зменшення на 3,5 %, до 7,9% за(
гального обсягу власних коштів. Таким чином, її рівень
опустився нижче показника 2007 року — 8,2%. Над(
ходження від орендної плати мають значну частку у
власних надходженнях НАН України — у середньому
27% по аналізованим рокам, однак їх тенденція не ста(
більна. Так, з 2005 до 2008 року, вони збільшилися на
12,4%, а у період 2008—2010 рр. скоротилися на 8,5%,

Джерело: побудовано за даними щорічних Звітів про діяльність
НАН України[7].

Таблиця 2. Структура власних надходжень установ НАН
України у період 2005—2010 рр. %

* У 2005, 2006, 2008 роках дана стаття відсутня.

Таблиця 1. Джерела фінансування діяльності НАН України, % від загального
обсягу надходжень

Джерело: побудована за даними щорічних Звітів про діяльність НАН України [7].

Показники / Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Загальний фонд, в тому числі: 77,0 78,1 81,6 80,9 81,4 82,6 77,3 
Базове фінансування з Державного 
бюджету України 55,0 54,9 59,6 58,5 65,3 62,1 58,3 

Програмно-цільове і конкурсне 
фінансування 22 23,2 22,0 22,4 16,1 20,5 19 

Спеціальний фонд 22,9 21,9 21,1 19,1 18,6 17,4 22,7 
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тобто фактичний ріст склав 3,9% за аналізовані шість
років.

Частка благодійних внесків, грантів та дарунків
значно зросла в порівнянні з 2005 роком — 5,1%. У 2006
році вона скоротилася на 2,5%, однак з 2006—2010 її ріст
склав 6%. Надходження від реалізації майна та кошти
за дорученням мають стабільний характер, їх частки
коливаються у межах 1% і у 2010 році склали 0,3% та
1,3%.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження джерел

та обсягів фінансування наукової діяльності (на при(
кладі Національної Академії Наук України), виявлено
наступні особливості:

— з урахуванням інфляції, фактичні обсяги фінан(
сування НАН України з усіх джерел зростають дуже
повільними темпами. За аналізований період, з 2000—
2011 роки, ріст надходжень Академії склав лише 4,2%.
Враховуючи темпи росту мінімальної заробітної плати
в Україні (тільки в 2011 вона зросла на 20% до поперед(
нього року), таке зростання не можна вважати суттє(
вим.

— основним джерелом фінансування діяльності
Академії є бюджетні кошти. До 2010 року спостері(
галася тенденція поступового збільшення питомої
ваги фінансування за рахунок загального фонду бюд(
жету у коштах, які отримали установи НАН України
з усіх джерел, до 82,6%. Однак, в 2011 році їх частка
скоротилася до 77,3%. У структурі загального фонду
переважає базове бюджетне фінансування (у 2011
році — 58,3%). Негативною тенденцією є зменшення
частки програмно(цільового та конкурсного фінансу(
вання, яке безпосередньо направляється на реаліза(
цію пріорітетних науково(технічних програм та забез(
печення проведення найважливіших прикладних нау(
ково(технічних розробок. Відсоток фінансування за
рахунок спеціального фонду скорочувався до 2010
року. Однак 2011 рік продемонстрував зростання ча(
стки спеціального фонду у надходженнях Академії до
рівня 2005 року і склав 22,7% у загальному обсязі над(
ходжень;

— обсяги бюджетного фінансування не задоволь(
няють потреби Академії в повному обсязі. Основна ча(
стина коштів направляється на поточні потреби: у 2011
році 70% всіх видатків Академії було витрачено на вип(
лату заробітної плати; на придбання предметів поста(
чання і матеріалів, оплату комунальних послуг та енер(
гоносіїв установами Академії було витрачено 25,9% за(
гальних видатків; і лише 4% склали витрати на придбан(
ня обладнання та приладів. Зважаючи на це, першочер(
говим завданням для установ Академії має стати акти(
візація шляхів щодо розширення спеціального фонду
бюджету.

— Протягом аналізованого періоду (2005—2010
роки) відбулися зміни у структурі власних надход(
жень НАН України. Вкрай негативною залишається
тенденція зменшення надходжень від надання послуг
згідно з функціональними повноваженнями Академії
у власних надходженнях установи. Хоча їх частка все
ще знаходиться на рівні 50%, вона скоротилася на
12,5% з 2005 по 2010 роки. Стрімке зростання частки
надходжень від орендної плати та благодійних
внесків, пов'язане з не задоволенням мінімальних по(
треб наукових установ за рахунок загального фонду
бюджету. У такій ситуації вони змушені залучати до(
даткові кошти з усіх можливих джерел. Надходжен(
ня від господарської та виробничої діяльності мають
нестабільний характер. Їх частка коливається від 6,3%
у 2005 році до 11,4% у 2009% і скорочується до 7,9% у
2010 році.

Зрозуміло, що за рахунок бюджету неможливо за(
безпечити усі потреби необхідні для конкурентного
існування академічної науки. Водночас специфіка ре(

зультатів академічної науки не дозволяє установам
функціонувати виключно на ринкових засадах. Із метою
економії та раціоналізації загального фонду, бюджет(
не фінансування повинно надаватися за принципом ун(
ікальності наукової роботи. Тобто бюджетні кошти от(
римують лише ті наукові установи, дослідження та роз(
робки яких не можуть бути проведені іншими належ(
ним чином.

Поряд із економією бюджетних коштів, установи
НАН України повинні проводити усі можливі заходи
по розширенню спеціального фонду бюджету. Особ(
ливої уваги потребує проблема скорочення питомої
ваги надходжень від надання послуг за функціональ(
ними повноваженнями. Для цього необхідно активізу(
вати та популяризувати послуги академічних установ,
посилити інформування громадян щодо досягнень
НАН України, переглянути тематику науково(дослід(
них та дослідно(конструкторських робіт на відпо(
відність сучасним потребам суспільства. Тобто усіма
можливими способами необхідно популяризувати
діяльність установ Академії, тим самим залучаючи но(
вих замовників.
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