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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з закономірних результатів соціально�еко�

номічного розвитку стало розширення кола суспільних
благ, для яких товарна форма загалом не є властивою.
Зокрема це стосується різноманітних галузей духовно�
го виробництва, результатом яких є ідеальні, інфор�
маційні блага, спосіб привласнення яких кардинально
відрізняється від прав володіння фізичними, матеріаль�
ними об'єктами. З кожною новою хвилею техніко�еко�
номічного розвитку все більшою мірою зростає роль
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У статті  досліджено економічну форма руху наукової праці, відповідні їй організаційні форми здійснен5
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спільних благ, заохочення впровадження результатів НТП в процес виробництва приватних благ. Кла5

сифіковано інструменти прямої і непрямої державної підтримки науково5інноваційної діяльності відпо5
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праці на технічному та виробничому етапах наукового циклу та поступове посилення значущості пря5

мих (кредитних і інвестиційних важелів) на стадіях комерційних НДДКР з високим рівнем невизначе5

ності. Підкреслена роль держави як венчурного інвестора та відзначено доцільність застосування такого

підходу в контексті розвитку НІС України.

The article investigates the economic form of scientific work move, the related organizational forms of

realization of research activities and the institutional forms of their government5back support, relevant for each

stage of scientific and innovation cycle. Three key ways of government support for the scientific work: funding

the creation of pure public goods, promotion of production of mixed public goods, encouraging of implementation
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indirect government support for research and innovation activities consistent with the degree of creative and

universal character of scientific work are classified. The author found out, that domination of indirect (mainly
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фундаментальних досліджень, результати яких немож�
ливо підтвердити або спростувати без широкої дискусії
в рамках наукового співтовариства. У результаті не�
можливо закріпити за окремим суб'єктом право влас�
ності на застосування знань про фундаментальні зако�
номірності природи чи суспільства, хоча й є змога спе�
цифікувати право інтелектуальної власності на текст, у
якому вони викладені. Отже, фундаментальна наука за
визначенням не може бути об'єктом зацікавлення при�
ватного капіталу, а її достатнє фінансування та правиль�
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ний вибір стратегічних пріоритетів для нього є однією з
найважливіших функцій сучасної держави.

Що стосується прикладної науки і техніки, то по�
долання провалів ринку тут також не може обмежува�
тися захистом прав інтелектуальної власності, рівень
якого, на думку деяких дослідників, в країнах з розви�
нутою економікою є навіть надмірним (наприклад, [8]).
Без створення певних стимулів для генерування інно�
вацій і подальшого втілення досягнень НТП у процес
суспільного виробництва неможливе забезпечення дов�
готривалого та стійкого економічного зростання. Отже,
виникає питання про характер і міру державної підтрим�
ки наукової праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

У більшості сучасних економічних досліджень (зок�
рема, в аналітичних оглядах ОЕСР, Єврокомісії та інших
міжнародних організацій) визнається об'єктивна не�
обхідність активної підтримки державою науки й інно�
вацій. Існують також публікації полемічного характе�
ру представників лібертаріанського напряму (зокрема
Теренса Кілі), у яких така необхідність категорично за�
перечується.

Певна система поглядів відносно ролі держави в
процесі взаємодії з іншими ринковими і неринковими
організаціями та інституціями щодо створення, розпов�
сюдження і практичного впровадження наукової інфор�
мації склалася в рамках концепції національної іннова�
ційної системи (НІС), найяскравішими представниками
якої є Б.А. Лундвал, К. Фрімен, Р. Нельсон. Елементи
теорій НІС знайшли відображення у працях вітчизня�
них учених: Ю. Бажала, В.М. Гейця, М.І. Звєрякова та
ін. Г.А. Андрощук, С.А, Давимука, Л.І. Федулова, а та�
кож група дослідників на чолі з І.П. Макаренком, по�
слідовно розробляють концептуальні засади формуван�
ня НІС в Україні.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для визначення ступеня, характеру й інституціо�
нальних форм державної підтримки науки в рамках НІС
видається за доцільне пов'язати їх з конкретним змістом
та соціальною формою праці, яка створює той чи інший
науковий результат. У прикладних економічних і пра�
вових дослідженнях, які рекомендують певні інструмен�
ти державної інноваційної політики, цей аспект часті�
ше за все враховується недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є визначення інститу�

ціональних форм державної підтримки наукової праці
в процесі розгортання економічних відносин щодо ге�
нерування, розподілу, обміну та практичного викорис�
тання наукової інформації, що на більш фундаменталь�
ному рівні означає перетворення сфери сумісної
(спільної) праці шляхом практичної реалізації резуль�
татів всезагальної (наукової) праці. Розглянувши стан
державної наукової політики в країнах з розвинутою
ринковою економікою (загальне), можна зробити певні
висновки щодо можливості та доцільності їх застосу�
вання в економіці України (особливе).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для досягнення поставленої мети варто звернутись

до згаданої вище концепції НІС. При всій неоднорід�
ності теоретичних поглядів з цього питання, Б.А. Лунд�
валл у своїх більш пізніх працях спробував виділити їхні
спільні риси, зокрема визнання того, що "знання втілені
в умах і тілах агентів, у рутинах фірм і не в останню чер�
гу в відносинах між людьми й організаціями": "Відноси�
ни можуть розглядатися в якості носія знань і взаємодії
як процесу створення нового знання. Це припущення
відображає факт, який полягає у тому, що фірми, інсти�

тути знань і люди не здійснюють інновації поодинці. Ма�
буть, головна характеристика підходу до інноваційної
системи — це те, що вона є відношенням" [9, c. 875—
876].

Отже, теоретики НІС багато в чому спромоглися
подолати методологічний індивідуалізм, притаманний
Західній економічній думці, та поглянути на НІС як на
систему суспільних відносин, яка передбачає комбіну�
вання праці представників досить різнорідних соціаль�
но�економічних прошарків, що відбувається в певно�
му історично визначеному інституціональному середо�
вищі.

НІС нерідко характеризують як сукупність суб'єктів
у межах країни, які беруть участь у виробництві науко�
вого знання та здійсненні інноваційної діяльності і які
можна поділити на три групи: бізнес, науково�дослідні
установи та університети, а також органи державної
влади. На думку М.І. Звєрякова, "НІС — це система еко�
номічних відносин, інститутів, структурних елементів,
а також напрямів і форм реалізації державної політи�
ки, що зумовлюють і забезпечують інноваційні процеси
(розробку, розповсюдження та впровадження інно�
вацій), а також підвищують на основі цього ефективність
і конкурентоспроможність національної економіки" [3,
с. 336]. Така дефініція є достатньо повною з точки зору
економічної теорії, оскільки охоплює як специфіку со�
ціально�економічних відносин (базис), так і інституціо�
нальний аспект (надбудову). Можливо припустити, що
в умовах сучасної ринкової економіки виробничі відно�
сини у сфері науки та техніки, а саме: виробництво (ге�
нерування), розподіл, обмін і споживання (використан�
ня) наукової інформації, реалізується у специфічній
формі — трансферу технологій. Такі відносини з
об'єктивних причин не можуть бути опосередковані вик�
лючно ринковим механізмом, а доповнюються, з одно�
го боку, наявністю неформальних мереж наукової ко�
мунікації, з іншого — активним сприянням з боку ор�
ганів державної влади.

Ураховуючи політико�економічні особливості нау�
кової праці як специфічного суспільного блага, можна
виділити три напрями державної підтримки науки та
наукової праці:

1) фінансування виробництва чистих суспільних
благ (шляхом утримання та розвитку державної науко�
вої інфраструктури, виплати заробітних плат і премій
науковим працівникам, фінансування цільових дослід�
ницьких програм в рамках державних науково�дослід�
них установ і університетів, а також поза ними, виділен�
ня грантів окремим дослідникам, неприбутковим дослі�
дним організаціям тощо);

2) часткове фінансування, надання податкових та
інших пільг, сприяння формуванню необхідного інсти�
туціонального середовища науково�інноваційної діяль�
ності для виробництва змішаних суспільних благ (суб�
сидування комерційних НДДКР, участь у фінансуванні
наукоємних проектів окремих підприємств, застосуван�
ня податкових і кредитних важелів інноваційної політи�
ки; удосконалення механізмів розкриття наукової
інформації, контроль за дотриманням прав інтелек�
туальної власності, тобто забезпечення тимчасової мо�
нополії на результати наукової праці);

3) сприяння впровадженню результатів НТП у ви�
робництво приватних благ, у процес матеріального ви�
робництва; забезпечення відтворення на основі нових
технологій, тобто трансформація сфери сумісної праці
шляхом матеріального втілення результатів всезагаль�
ної праці (зокрема через політику прискореної амор�
тизації, інвестиційний податковий кредит).

З певним ступенем умовності методи державної на�
укової політики (відображені на рис. 1) можна згрупу�
вати наступним чином: а) пряме фінансування чи суб�
сидування НДДКР; б) податкові методи; в) кредитні ме�
тоди; г) інвестиційні методи; д) захист національного на�
укоємного виробника через селективний протекціонізм.
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Методи державної підтримки наукової праці мож�
на умовно поділити на прямі та непрямі. У вузькому
сенсі, до прямих методів відноситься лише пряме дер�
жавне фінансування НДДКР (шляхом прямого бюджет�
ного фінансування науки, субсидій та дотацій на
НДДКР, дослідницьких грантів тощо). У широкому
сенсі, прямі методи державної підтримки науки мають
місце тоді, коли в кожному окремому випадку держава
приймає рішення щодо доцільності та конкретної фор�
ми такої підтримки. У такому разі до прямих можна та�
кож віднести кредитні методи (коли держава виступає
позичальником або гарантом позики на реалізацію пев�
ного інноваційного проекту) та інвестиційні (коли дер�
жава на пайовій основі виступає в якості інвестора інно�
ваційного проекту або слугує гарантом приватних інве�
стицій у подібний проект). Вибір випадків, для яких не�
обхідне застосування прямих методів державної науко�
вої політики, залежить також від науково�інноваційних
пріоритетів у рамках конкретної НІС, її структури, ча�
стки фундаментальних досліджень у загальній структурі
наукової діяльності, певних історичних і культурних
особливостей кожної окремої країни.

У той же час непрямі методи передбачають дію ав�
томатичних механізмів і є чинними для всіх суб'єктів
інноваційного процессу, які здійснюють витрати на
НДДКР. Критерієм визначення останніх слугують, як
правило, міжнародно�правові нормативи (передусім
керівництва Фраскаті й Осло), відповідним чином
адаптовані під національне законодавство. При цьому
законодавчий орган залишає за собою право визначати
рівень новизни інновацій, на які розповсюджуються дер�

жавні преференції (наприклад, абсо�
лютно нові, нові для певної країни,
галузі тощо).

Дещо відмінними за своєю сутні�
стю є методи державної підтримки
наукоємного виробника, які передба�
чають відбір пріоритетних сфер для
надання преференцій. Тим не менш,
такі методи відносяться до непрямих,
оскільки діють для всіх підприємств
певної галузі. Політика протекціоніз�
му щодо наукоємних виробництв не
може тривати занадто довго і з досяг�
ненням бажаного результату повинна
бути послаблена чи скасована.

З рисунка 1 випливає, що конк�
ретні інституціональні форми держав�
ної підтримки наукової праці пов'я�
зані з певною фазою науково�іннова�
ційного циклу. По мірі руху від всеза�
гальної і творчої до сумісної і репро�
дуктивної праці, більш доречними ста�
ють непрямі методи державної науко�
вої політики. У сфері фундаменталь�
ної науки "провали ринку" зазвичай
можуть бути подолані лише шляхом
прямого державного фінансування
НДДКР, у той час як у деяких сферах
прикладної науки й особливо в рамках
науково�дослідних розробок буває
достатньо створення певних стимулів,
на які відповідним чином реагуватиме
приватний капітал.

За загальним визнанням, подат�
кові важелі відносяться до категорії
найдієвіших методів держаної під�
тримки науково�технічної та інновац�
ійної активності в підприємницькому
секторі економіки. Податкові стиму�
ли охоплюють одночасно як процеси
створення нових науково�технічних
розробок, так і процеси їх впровад�
ження та широкого розповсюдження

в промисловості.
Найважливішими податковими механізмами заохо�

чення НДДКР є:
— списання поточних витрат на НДДКР і додаткова

податкова знижка;
— податковий дослідний кредит (ПДК);
— спеціальні режими амортизації основних фондів,

задіяних у НДДКР;
— податковий зарплатний кредит [4, с. 20—35].
Зменшення бази оподаткування на суму більшу, за

100% вартості проведених НДДКР, отримало назву до�
даткової податкової знижки. Потенційно більш ефек�
тивним механізмом стимулювання дослідницької діяль�
ності у підприємницькому секторі є податковий дослід�
ницький кредит (ПДК), який передбачає вирахування з
суми податку на прибуток витрат на дослідження та
розробки. Двома формами дослідницького податково�
го кредиту виступають обсяговий (R&D Volume�based
Tax Credit) і прирісний (R&D Tax Incremental Credit). У
першому випадку вирахування підлягає той чи інший
законодавчо встановлений відсоток від загального рівня
витрат на НДДКР, тоді як у другому — приріст цих ви�
трат у порівнянні з попереднім періодом. Друга форма
дослідницького податкового кредиту важлива як для
підтримки ранніх стадій досліджень і розробок на ма�
лих і середніх інноваційних підприємствах, так і для сти�
мулювання великого бізнесу не знижувати темпи до�
слідницької активності. У той же час приросний по�
датковий кредит тягне за собою додаткові трансакційні
витрати для державних органів (у вигляді підвищення
витрат на вимірювання і оцінку темпів приросту інвес�

Рис. 1. Форми державної підтримки наукової праці в залежності від фази
науково7інноваційного циклу1

Джерело: розроблено автором.

1 З метою спрощення даної схеми, на ній не вказані зворотні зв'язки: від техніки,
прикладної науки та ринкових (виробничих) імпульсів до фундаментальних дослід#
жень, яким приділяється особлива увага нелінійними моделями інноваційного циклу.
Водночас автор розділяє думку, що "поняття інноваційної системи означає, що техно#
логічний розвиток розглядається не у вигляді ланцюжка односторонньо спрямова#
них причинно#наслідкових зв'язків, що ведуть від НДДКР до інновацій, а як процес
взаємодії і зворотних зв'язків між усім комплексом економічних, соціальних, політич#
них, організаційних та інших факторів, що визначають створеня іновацій [1, c. 31—
32].
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тицій у НДДКР, контроль за достовірністю інформації,
яка надається фірмами) і для приватного бізнесу, яко�
му в зазначених випадках нерідко доводиться відстою�
вати своє право на податкові пільги в судовому поряд�
ку.

Особливе соціально�економічне значення має зар�
платний податковий кредит (R&D wage tax credit), який
передбачає зниження розміру подоходного податку і
соціальних нарахувань на зарплату дослідницького пер�
соналу. Даний вид податкового кредиту сприяє забез�
печенню зарплат науково�дослідного персоналу в
підприємницькому секторі на достатньо високому рівні,
необхідному для нормального відтворення робочої сили
високої кваліфікації. Упровадження податкових пільг
щодо зарплати зайнятих у сфері НДДКР є вкрай необ�
хідним для України в умовах низького загального рівня
оплати праці.

Експерти ОЕСР у 2014 р., підводячи підсумки бага�
торічного моніторингу промислової політики в еконо�
мічно розвинутих країнах, дійшли висновку, що опти�
мальний результат дає комбінація різних інструментів
стимулювання науково�інноваційної діяльності. При
цьому слід пам'ятати, що кожен з цих методів пов'яза�
ний з певними витратами: "Сполучення політики стиму�
лювання шляхом приросного податкового кредиту і
прямої цільової підтримки є найбільш ефективним. Од�
нак пов'язані з ними адміністративні видатки та витра�
ти згоди можуть бути вищими, ніж при повнообсягово�
му податковому кредиті й універсальних субсидіях" [10,
с. 4].

Своєрідне вирішення проблеми додаткових витрат,
викликаних труднощами віднесення видатків до кате�
горії інвестицій у НДДКР, було знайдено у Норвегії, де
в 2002 р. була впроваджена повнообсягова форма ПДК.
У цій країні податкові пільги на НДДКР діють "по відно�
шенню до науково�дослідних проектів, які повинні бути
розглянуті та схвалені Науковою радою Норвегії до
того, як фірма подасть заявку на отримання ПДК. Це
означає, що право на ПДК розглядяється не після того,
як фірма здійснила витрати на НДДКР і подала заявку
на кредит, як у більшості країн, а до початку проекту.
Це виключає суперечки між компаніями та державою,
які є дуже обтяжливими в інших країнах" [4, с. 24].

У світовій економічній літературі останніх років усе
частіше робиться наголос на необхідності застосуван�
ня прямих методів державної підтримки науки, серед
яких важливе місце посідають інвестиційні. У країнах з
розвинутою ринковою економікою основним джерелом
фінансування ранніх етапів НДДКР є венчурні інвес�
тиції. Традиційно вважалося, що даний спосіб диверси�
фікації ризиків створює сприятливі умови для інвесту�
вання в інноваційні проекти, які характеризуються знач�
ною новизною, отже, високим рівнем невизначеності.
Однак виявляється, що на ранніх стадіях інноваційного
циклу, обсяг венчурних інвестицій дисконтується висо�
ким рівнем ризику та в багатьох випадках виявляється
критично недостатнім. Об'єктивна необхідність
ліквідації "провалу ринку" у даному випадку зумовлена
ірраціональним характером ціни продукту наукової
праці, конкретним проявом якої у даному випадку є інве�
стиції у наукоємні проекти (див. [6]).

У зв'язку з зазначеним, досить широкого розпов�
сюдження останнім часом набула модель НІС під на�
звою "потрійна спіраль: університети — бізнес — дер�
жава", запропонована відомим американським дослід�
ником Г. Іцковіцем. Її автор визнає недостатність при�
ватного венчурного капіталу на ранніх (особливо
посівній) стадіях венчурного процесу, через що реко�
мендує посилення позицій суспільного (державного)
венчурного капіталу [7, с. 125]. Державна підтримка вен�
чурного капіталу відбувається в усіх передових іннова�
ційних економіках. У країнах, де державне втручання в
економіку традиційно слабке (low�state societies), спри�
яння раннім стадія інноваційного процесу здійснюєть�

ся в прихованій формі, наприклад, у вигляді грантів для
окремих дослідників. У державах, які переслідують
інтервенціоністську політику (high�state societies), уряд
з власних фондів здійснює венчурні інвестиції (яскра�
вий приклад — державна венчурна програма "Yozma" в
Ізраїлі). При цьому Іцковіц звертає увагу на синерге�
тичний ефект від комбінації приватного та державного
венчурного капіталу, відзначаючи відмінність їхніх
функцій і сфер застосування: "Публічний венчурний
капітал розсуває нескінченні межі саморуху науково�
технічного прогресу... Технологічні сфери інтересу дер�
жави є ширшими, та частіше відносяться до більш ранніх
стадій розвитку... Інтерес приватного венчурного капі�
талу занадто часто сфокусований на незначних іннова�
ціях, нових видозмінах уже апробованих бізнес�ідей" [7,
с. 128].

Дослідник підкреслює, що при прийнятті інвести�
ційних рішень державі слід керуватися більшою мірою
науково�технічними, ніж економічними критеріями:
"публічний венчурний капітал може більш сильно тяжі�
ти до технічного боку аналізу, що парадоксальним чи�
ном дозволяє йому брати на себе більш високі підприє�
мницькі ризики на ранніх стадіях довготермінових тех�
нологій у порівнянні з приватною фірмою, яка фоку�
сується на фінансовому боці питання. Таким чином, за�
борона для держави отримувати прибуток з підтримки
формування нових фірм може зробити ці програми
більш ефективними" [7, с. 128].

Необхідність застосування прямих методів інвести�
ційної та кредитної політики у сфері науки була усві�
домлена урядами багатьох держав, у яких запроваджені
програми щодо інвестиційної підтримки ранніх стадій
інноваційних проектів з метою просування наукоємних
стартапів і сприяння "spin�off" компаніям: в Австрії —
програми посівного фінансування (у рамках яких дер�
жавний банк надає гарантії щодо венчурних інвестицій
і пільгові кредити), у Великобританії — проекти "Схема
корпоративного фінансування" і "Трести венчурного
капіталу", у Канаді — венчурні програми Банку розвит�
ку бізнесу (з 2004 р. — щорічне фінансування держа�
вою венчурних проектів на суму 250 млн канадських
дол., а також залучення приватних коштів під державні
гарантії [2, с. 100—101].

Кредитні методі поряд з інвестиційними посідають
важливе місце в системі державної наукової політики,
особливо з огляду переходу до випереджального роз�
витку національної економіки на власній технологічній
основі. Зокрема варто звернути увагу на досвід Півден�
ної Кореї у забезпеченні державою пільгового креди�
тування малого та середнього наукоємного бізнесу (див.
[1, c. 123]).

Використання світової практики наукової політики
вкрай необхідне для розбудови НІС України. Серед
вітчизняних нормативно�правових актів, спрямованих
на заохочення науково�інноваційної діяльності, варто
відзначити Закон України №991�14 "Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків".
Cкасування більшості податкових пільг технопаркам
законом від 12.01.2006 призвело до різкого падіння об�
сягу реалізації їхньої інноваційної продукції [1, с. 306].
Суперечливу роль зіграв також Закон України №2299�
ІІІ "Про інститути спільного фінансування (пайові та
корпоративні фонди)", податкові преференції які при�
звели до переважного "використання оргформи венчур�
них фондів для оптимізації фінансових потоків" [5, с.
187]. Виникає питання: чому зазначені заходи не при�
несли бажаного ефекту?

По�перше, недієвість окремих непрямих форм дер�
жавної інноваційної політики в Україні передусім по�
в'язана з тим, що вони не були підкріплені прямими ме�
тодами: чітким визначенням державних науково�техніч�
них пріоритетів, прямим державним фінансуванням (че�
рез систему спеціальних фондів), участю в інвестиціях
у перспективні і стратегічно важливі проекти. В умовах
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сучасної глобальної конкуренції національний ринок
таких специфічних благ, як науково�технічна інформа�
ція, не може сформуватися стихійно та потребує цілес�
прямованих зусиль в процесі його розбудови. По�дру�
ге, за своєю економічною сутністю венчурний капітал є
відокремленою формою промислового капіталу, отже,
не може набути розвитку в умовах поглиблення деінду�
стріалізації економіки України. Таким чином, держав�
на наукова політика має бути тісно скоординованою з
політикою промисловою.

ВИСНОВКИ
Отже, комбінування різних інституціональних форм

державної підтримки наукової праці пов'язане з конк�
ретним змістом останньої: чим ближча така діяльність
до меж людського пізнання, до створення чистого су�
спільного блага у вигляді фундаментально�теоретичних
знань, тобто до всезагальної праці, тим доречнішими є
прямі методи державної підтримки. Дієвість непрямих
форм наукової політики також посилюється по мірі
розвитку національного ринку наукової інформації і
поглиблення інтеграції сфер всезагальної і сумісної
праці. При цьому короткотермінові цілі щодо наповнен�
ня бюджету не можуть переважати над стратегічними
цілями розвитку науки та розбудови НІС.

Слабкорозвиненість фондового ринку України не дає
умов для розвитку венчурного капіталу, необхідного для
ефективного функціонування НІС. Іншим важливим зав�
данням є створення умов для залучення прямих інозем�
них інвестицій, в тому числі до наукоємних галузей. Уже
з перших етапів формування інститутів спільного фінан�
сування в сфері інновацій державі необхідно посісти по�
зицію активного венчурного інвестора. Нарешті, кризові
явища в економіці не є вагомою причиною для скорочен�
ня прямого державного фінансування науки, хоча й оп�
тимізація його структури і підвищення частки конкурс�
ної складової (за умови ретельної розробки даної про�
цедури) можуть бути доречними.
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