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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У посланні президента до Верховної Ради України

від 6 червня 2013 року задекларовано впровадження
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національ-
ної економіки шляхом реалізації потужностей науко-
во-технічного та освітнього потенціалу. Встановлення
прямих зв'язків між науковою діяльністю та виробни-
чими процесами, запровадження фінансування фунда-
ментальних досліджень на конкурсній основі, стимулю-
вання розвитку пріоритетних інноваційних секторів еко-
номіки є ключовими завданнями діяльності держави у
науковій сфері [1].

На виконання вказаних завдань розпорядженням
КМУ від 10.09.2012 № 691-р було ухвалено Концепцію
реформування державної політики в інноваційній сфері,
відповідно до якої має забезпечуватися пріоритетне
спрямування бюджетних коштів на виконання на кон-
курсних засадах державних цільових наукових і науко-
во-технічних програм, а також державного замовлен-
ня. При цьому необхідною є оптимізація видатків дер-
жавного бюджету на фінансування фундаментальних
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досліджень та розробок на основі згідно їх практично-
го значення у відповідній сфері [2]. У контексті вирішен-
ня питання оптимізації використання бюджетних коштів
важливим стало ухвалення Концепції реформування
системи фінансування та управління науковою і науко-
во-технічною діяльністю [3], метою якої визначено
підвищення ефективності використання коштів держав-
ного бюджету та реформування системи управління
науковою і науково-технічною діяльністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Даною проблематикою займалися наступні ук-

раїнські фахівці та вчені: В. Геєць, М. Денисенко, О.
Жилінська, Т. Корнеєва, С. Лондар, В. Осецький, Д. Чер-
ваньов, Л. Федулова та інші.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка рекомендацій щодо роз-

ширення бази фінансування інноваційної діяльності в
країні шляхом впровадження нових форм співпраці нау-
ки та бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із прискоренням глобалізацій них процесів у

світовій економіці особливого значення набуває інно-
ваційна складова економіки, що значною мірою забез-
печується державним фінансуванням науково-дослід-
них робіт. Досвід провідних країн світу свідчить, що дер-
жавне фінансування інноваційних розробок зосеред-
жується на обмеженій кількості науково-технічних та
інноваційних програм. У більшості випадків це програ-
ми екологічного характеру, розвитку інформаційних
систем і технологій, біотехнологій, створення нових
матеріалів та моносистем у машинобудуванні [4]. Пріо-
ритетність напрямів науково-дослідних розробок виз-
начає обсяги фінансування відповідних бюджетних про-
грам.

У світовій практиці інноваційний розвиток країни
вимірюється загальним показником — глобальним інно-
ваційним індексом. Глобальний інноваційний індекс —
узагальнений показник для вимірювання рівня інновацій
в країні. Рейтинг країн за даними глобального інновац-
ійного індексу зазначено у таблиці 1.

За глобальним інноваційним індексом за 2012 рік
Україна посідає лише 63-те місце у світі (табл.1), що не
можна вважати задовільним результатом. Порівнюючи
ситуацію в Україні з іншими країнами , інноваційна скла-
дова української економіки потребує впровадження
стимулюючих заходів. Виправити таку ситуацію доціль-
но шляхом розвитку інноваційного потенціалу України
шляхом удосконалення управління державними інвес-
тиційними програмами, що стосуються розробки та
впровадження інноваційних технологій.

Сучасний стан наукової сфери в Україні характери-
зується диспропорцією між обсягами виробленої та по-

тенційної науково-дослідної продукції та попитом на
неї з боку суб'єктів економічної діяльності. У постанні
Президента зазначено, що у період з 2000 по 2012 рр.
кількість спеціалістів, які виконували наукові й науко-
во-технічні роботи, скоротилася з 120,7 тис. до 89,6 тис.
осіб, а кількість наукових організацій — з 1490 до 1208.
Найбільше скорочення кількості наукових установ
відбулося у сфері технічних наук. Вирішенню цієї про-
блеми можливе шляхом спрямування державних інвес-
тиційних ресурсів до пріоритетних секторів науково-
інноваційної діяльності. Динаміку інноваційного проце-
су в Україні подано у таблиці 2.

Як видно з таблиці, динаміка освоєння нових видів
інноваційної продукції є неоднорідною. Однак інно-
ваційні розробки мають впроваджуватися промислови-
ми підприємствами за необхідності та бути економічно
обгрунтованими на певний момент часу. Тому у питанні
фінансування інноваційної наукової діяльності важли-
ву роль відіграє держава. Лауреат Нобелівської премії
Дж. Стігліц зазначає, що бюджетні інвестиції у період
економічного зростання створюють підгрунтя до підви-
щення конкурентоспроможності економіки, зростання
податкових надходжень у майбутніх періодах та
збільшення кількості робочих місць [5].

Зазначимо, що у країнах ЄС бюджетне фінансуван-
ня інновацій відбувається на рівні 3—4% державного
бюджету. За останніми доступними даними, станом на
2010 р. у межах країн ЄС-27 найбільшого обсягу фінан-
сування здобули такі напрями, а саме:

1. Розвиток інформаційних технологій (3625 млн
євро).

2. Геноміка та біотехнології для охорони здоров'я
(2255 млн євро).

Таблиця 1. Глобальний інноваційний індекс у 2012 р.

Місце Країна 
Загальний 

бал 

Інноваційн
і витрати 

(бал) 

Інноваційна 

ефективність 

(індекс) 

1 Швейцарія 68,2 68,5 01,01 

2 Швеція 64,8 60,7 00,88 

3 Сінгапур 63,5 52,0 00,69 

4 Фінляндія 61,8 56,1 00,83 

5 Велика Британія 61,2 54,5 00,80 

6 Нідерланди 60,5 58,2 00,92 

7 Данія 59,9 52,5 00,78 

8 Гонконг 58,7 45,5 00,63 

9 Ірландія 58,7 49,9 00,74 

10 США 57,7 49,1 00,74 

63 Україна 36,1 34,2 00,90 

 

Складено за даними INSEAD та World Intellectual Property Organization [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://

www.globalinnovationindex.org

Джерело: складено за даними Державного комітету статистики України.

Роки 

Кількість освоєних нових видів 

інноваційної продукції 
Кількість впроваджених нових видів 

технологічних процесів 

Всього 

одиниць 

Із них придбано нових 

технологій, одиниць 

Всього 

одиниць 

Із них маловідходних, 

енергозберігаючих, 

одиниць 

2004 3978 252 1727 645 

2005 3152 182 1808 690 

2006 2408 697 1145 424 

2007 2526 1438 1419 634 

2008 2446 835 1647 680 

2009 2685 1165 1893 753 

2010 2408 707 2043 479 

2011 3238 872 2510 517 

2012 3403 942 2188 554 

 

Таблиця 2. Динаміка показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
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3. Глобальні зміни клімату та екосистеми (2120 млн євро).
4. Нанотехнології та нові матеріали (1300 млн євро).
5. Аеронавтика та космос (1075 млн євро) [6].

У таблиці 3 подано пріоритетні сфери науково-інно-
ваційної діяльності щодо спрямування бюджетних
коштів у деяких країнах світу.

Інноваційна діяльність держави полягає у фінансу-
ванні науково-дослідних програм, до складу яких вхо-
дять фундаментальні дослідження. На жаль, в Україні
наразі досить важко встановити, чи є інноваційним те
чи інше дослідження через відсутність відповідної ме-
тодології. У більшості випадків наукова діяльність виз-
начається інноваційною тією установою, яка її здійснює.
У таблиці 2 подано огляд фінансування науково-дослі-
дних розробок за сферами діяльності в Україні.

Фінансування наукових досліджень в Україні за
кошти державного бюджету України за галузями еко-
номіки подано у таблиці 4.

Як видно з таблиці 4, в Україні найбільший обсяг
фінансування науково-технічних розробок сконцентро-
вано у сфері економічної діяльності, до якої також на-
лежать сільське господарство, добувна промисловість,
обробна промисловість, машинобудування, інфор-
маційні технології тощо. Деталізацію фінансування на-
уково-технічних розробок з державного бюджету в ок-
ремих галузях національного господарства подано у
таблиці 5.

Як видно з таблиці 5, агропромисловий комплекс от-
римує найбільший обсяг фінансування науково-дослід-
ної діяльності, що пов'язано, зокрема із реалізацією дос-
лідних програм з насінництва та селекції. В Україні інно-
ваційна діяльність також фінансується за рахунок при-
ватного сектору та на умовах співпраці науки та бізне-
су. Такі види фінансування можуть ефективно застосо-
вуватись у таких сферах, як зв'язок, телекомунікації,
інформатика, транспорт, промисловість та будівницт-
во.

Порівнюючи пріоритети фінансування науково-дос-
лідних розробок у країнах ЄС, обсяг фінансування на-
укових розробок у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища є найменшим із розглянутих на-

Сфера 
Роки 

2011 2012 

Економічна діяльність 1359,61 1289,16 

Освіта 359,73 695,90 

Охорона здоров’я  319,26 326,76 

Оборона 115,76 *** 

Громадський порядок 84,88 334,24 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
67,97 68,40 

Таблиця 4. Фінансування наукових досліджень в Україні
за кошти державного бюджету України у 2011—2012 рр.,

млн грн.

Джерело: складено за даними Державного комітету статис-

тики України.

Галузь 
Роки 

2011 2012 

Економічна та 

торгівельна діяльність 
83,36 34,50 

АПК 519,32 1025,58 

Паливно-енергетичний 
комплекс 

46,03 53,83 

Промисловість та 

будівництв 
22,07 24,71 

Транспорт 25,44 0,43 

Зв’язок, телекомунікації 
та інформатика 

7,34 0,98 

Інші галузі економіки 656,02 149,10 

Таблиця 5. Фінансування науково-технічних розробок
з державного бюджету в окремих галузях національного

господарства у 2011—2012 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними Державного казначейства Ук-

раїни.

Таблиця 3. Пріоритетні сфери науково-інноваційної діяльності
у деяких країнах світу

Країна Тип фінансування Пріоритетні напрями 

Польща  – «проекти на замовлення» 

(загальнодержавного значення) – 

державний бюджет; 

– цільові проекти - співфінансування з 

державного бюджету (до 50%) або 
самофінансування [7] 

біотехнології, охорона 

навколишнього середовища, 

охорона здоров’я  

Китай  самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), бюджетне фінансування виключно 

за пріоритетними напрямами 

Екологічні чисті технології, 

альтернативна енергетика, нові 

види транспортних засобів, 
сучасне обладнання, 

біотехнології, нові матеріали 

та інформаційні технології, а 

також захист навколишнього 

середовища [8] 

Японія  самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), співфінансування з державного 

бюджету, бюджетне фінансування 

нові матеріали, біотехнології, 

системи комунікацій, охорона 

здоров’я та екологія [9, c. 25] 

Німеччина, 

Великобританія 

самофінансування (інтеграція науки та 

бізнесу), співфінансування з державного 

бюджету, бюджетне фінансування 

розробки, що мають високе 

практичне значення для 

економічного зростання та 

досягнення високого 

технологічного рівня 

національного виробництва; 

сфера охорони здоров’я та 
захист навколишнього 

середовища 

Російська 
Федерація 

державні інвестиційні ресурси (бюджетні 
кошти, позабюджетні фонди, державні 

позики, пакети акцій, майно державної 

власності); приватні інвестиційні ресурси (у 

тому числі страхові компанії, інвестиційні 

фонди, недержавні пенсійні фонди, власні 

кошти підприємств, також кредитні ресурси 

комерційних банків тощо) 

енергоефективність, ядерні 
технології, комп’ютерні 

технології та програмне 

забезпечення, космічні 

технології та телекомунікації, 

медична техніка та 

фармацевтика [10] 
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прямів. Враховуючи європейські пріоритети, в Україні
невисоким також є фінансування дослідної діяльності
у сфері охорони здоров'я. Зазначимо, що на високому
рівні здійснюється фінансування наукових розробок у
АПК, оскільки саме ця галузь є перспективною з точки
зору зростання експорту та зменшення імпортозалеж-
ності України.

На думку В. Гейця [11, c. 655], фіскальне стимулю-
вання інвестицій в інноваційну сферу передбачає роз-
роблення податкових стимулів для фінансових установ
(у тому числі банків), а також впровадження пільг з опо-
даткування прибутку, що спрямовується на інвестиційні
цілі.

Державне інвестування в науково-інноваційну
діяльність в Україні має високі перспективи розвитку
завдяки наявності потужної нормативно-правової бази
щодо інноваційної діяльності, що включає, зокрема,
Концепцію реформування державної політики в інно-
ваційній сфері та Концепцію реформування системи
фінансування та управління науковою і науково-техні-
чною діяльністю. Однак на сьогодні в Україні податкові
пільги не мають прямої інноваційної спрямованості, та-
кож спостерігається відсутність методологічної бази
проведення оцінки ефектів використання коштів на дос-
лідницький сектор. Усе це зумовлює низьку віддачу від
інвестицій в інноваційні розробки та гальмує розвиток
науково-інноваційної сфери.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищесказане, зазначимо, що у сучасних

умовах обмеженості можливостей бюджету фінансува-
ти інноваційну діяльність державне втручання має зо-
середитись на стимулювання співпраці науки та бізне-
су. Тобто держава має заохочувати приватний сектор
фінансувати інноваційні розробки та впроваджувати їх
у виробництво. В Україні слід зміцнювати і розширюва-
ти рамки співпраці науки та бізнесу, створювати спри-
ятливі умови для укладання взаємовигідних контрактів
між вузами і компаніями-виробниками товарів і послуг.

Стимулювання та моніторинг проведення дослід-
жень в інноваційній сфері з боку держави дозволять
оптимізувати попит на наукові розробки та підвищити
їх практичну спрямованість. У питанні стимулювання
наукових досліджень також мають велике значення
фіскальні інструменти.
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