
Аналітичні матеріали 

щодо стану фінансового забезпечення сфери науки 
 

Якщо трактувати показник частки витрат на науково-технічну діяльність у ВВП як 

відносну міру пріоритетності підтримки науки серед інших напрямів витрат суб’єктів гос-

подарювання, можна виділити три часових інтервали: 1992-1996 рр. – зменшення пріори-

тетності в 1,33 рази; 1997-2003 рр. – стабілізація значень з близькими між собою локаль-

ними екстремумами в 1997 і 2003 рр.; 2004-2014 рр. – прискорене (у порівнянні з першим 

інтервалом) зниження пріоритетності в 2,04 рази. Значення, що відповідають локальним 

екстремумам наукоємності ВВП у 1997 та 2003 рр., виявилися нестійкими: ані в першому, 

ані у другому випадку не вдалося втримати їх величину на більш-менш близькому до них 

рівні. При цьому приріст значення з років, що передували екстремальним, в обох випадках 

перевершував міру зменшення у наступні роки. Таким чином, прецеденти прояву політич-

ної волі щодо пріоритетного розвитку науки не виявилися довгостроковими та «згорта-

лися» як при погіршенні економічної кон’юнктури (в 1998 р.), так і при її покращенні (в 

2004 р.). На рис.1 відображено динаміку обсягу витрат на науково-технічну діяльність у 

постійних цінах (абсолютний вимір) та його частки в ВВП в останні дванадцять років (від-

носний вимір). На часовому інтервалі у цілому значення обох показників мали виразну 

тенденцію до зменшення, причому масштаб скорочення першого виявився порівняно 

меншим (в 1,75 рази) – внаслідок особливостей динаміки ВВП у цей період (рис.2).  

 

Рисунок 1. Ключові параметри фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності в Україні 

Джерело: тут і нижче розраховано автором на основі даних Державної служби статистики України   



 

Рисунок 2. Індекси ланцюгових змін обраних показників економічного розвитку 

України, частка одиниці 

Бюджетні витрати на НДДКР, як безпосередній важіль державного впливу, в істо-

ричній ретроспекції продемонстрували  значно більші масштаби річних змін у порівнянні 

з сукупними науковими витратами та ВВП. Для усунення автокореляції (бюджетні ви-

трати входять у сукупні) додатково наведено динаміку ланцюгових приростів у сукупному 

позабюджетному фінансуванні, але і вона поступається розкиду приростів фінансування з 

боку бюджету. Це свідчить як про наявність потенційних можливостей для управлінсь-

кого маневру ресурсами, так і про надлишкову чутливість бюджетної підтримки науки від 

зовнішньополітичних обставин та  фінансово-економічної ситуації в країні (див. 2003 р. та 

особливо інтервал 2009-2014 рр.), особливо на фоні значно більш вираженої інерційності 

в змінах ВВП. Примітно і те, що інтенсивність бюджетного фінансування сильніше схиль-

на до коливань, аніж зацікавленість у проведенні НДДКР інших економічних суб’єктів у 

сукупності, що свідчить про недостатню зрілість засад для проведення довгострокової 

державної науково-технічної політики (маються на увазі «провали» 2002, 2005, 2009-2011 

та 2014 рр.). «Сплеск» у динаміці бюджетних витрат у 2012 р. (ланцюговий приріст склав 

12,8%) нажаль виявився поодинокою подією на фоні регулярних від’ємних приростів 

останнього п’ятиріччя. Для дешифрування позабюджетних вкладень розглянемо динаміку 

фінансування науково-технічної діяльності в аспекті провідних джерел коштів (рис.3). 



 

Рисунок 3. Фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні за 

провідними джерелами коштів, постійні ціни 2014 р., млрд. грн. 

Стрімке зростання обсягу власних коштів в 2011-2014 рр. (в 1,79 рази) не слід пере-

більшувати: воно відбулось переважно за рахунок науково-технічних підрозділів лише чо-

тирьох потужних промислових підприємств, частка яких в обсязі фінансування за цим 

джерелом коштів у 2014 р. сягнула 73%, а перші сімнадцять науково-технічних організа-

цій акумулювали 89% надходжень. При цьому кожна з 138 наукових організацій з 998, що 

враховувались вітчизняною статистикою, спиралась на обсяг власних коштів, який не пе-

ревершував 1 млн.грн., а 780 – взагалі не мали ресурсної підтримки з цього джерела. Тим 

не менш частка власних коштів в сукупних витратах на науково-технічну діяльність в 

2014 р. досягла свого історичного максимуму в 18,68% і стала співставною з обсягом над-

ходжень з боку підприємницького сектору та з інших країн (відповідно 17,85 та 19,80%). 

У значній мірі цей успіх став наслідком часткового звільнення від оподаткування за від-

повідними секторальними програмами підприємств авіабудування та паливно-енергетич-

ного комплексу (50% від ставки податку на прибуток). Фінансування за рахунок власних 

коштів притаманне лише окремим установам НАН України, оскільки на рівні академії 

частка цього джерела на інтервалі спостереження коливалась в діапазоні 1,7-3,9%.  

Надзвичайно висока концентрація також присутня і у розподілі надходжень з іно-

земних джерел, де перша четвірка наукових організацій у 2014 р. акумулювала 56,2% 

коштів з цього джерела, десятка – 72,3%. 816 наукових організацій не мали ніякого відно-

шення до іноземного фінансування (що не виключає фактів підтримки їх працівників із 



закордонних джерел в індивідуальному порядку, тобто поза бухгалтерій наукових уста-

нов). Примітно, що частка першої сотні організацій в розрізі як власних, так і іноземних 

коштів виявилась однаковою – 98,8%. Таким чином якнайменш 78,2% від кількості всіх 

вітчизняних організацій непричетні до згаданих ресурсних джерел за кожним з аспектів 

поодинці, а 61,8% (617 організацій) – за обома відразу. Науково-технічні підрозділи лише 

двох підприємств одночасно мали фінансування як іноземних, так і власних коштів обся-

гом не менш ніж 10 млн. грн. за кожним каналом, тобто у більшості випадків підприєм-

ства орієнтуються на одне провідне джерело надходжень. Динаміка обсягу іноземних 

коштів має хвильову форму з тенденцією до скорочення. Розкид між максимальним та мі-

німальним значеннями (зафіксовані відповідно в 2005 та 2014 рр.) склав 2,11 рази, при-

чому в 2014 р. проти попереднього надходження скоротилися в 1,36 рази.  

 Першу десятку реципієнтів іноземного фінансування майже повністю складають 

спеціалізовані крупні підприємства з підрозділами галузевої науки, які традиційно були  

пов’язаними з контрагентами з Російської Федерації і тому ймовірність їх переорієнтації 

на ринок ЄС є доволі низькою. В тематично-дисциплінарному аспекті діяльність таких 

підприємств вельми обмежено задовольняє вимогам конкурсів програми ЄС «Горизонт-

2020», тому при припиненні російських замовлень має вкрай обмежені перспективи в 

плані заміщення втрат надходженнями з інших країн. Мова йде про обсяг у 1,5 млрд. грн. 

в цінах 2014 р., або про 14,6% від обсягу загального фінансування науково-технічної 

діяльності в країні. Нагадаємо, що за результатами проведених конкурсів в рамках «Гори-

зонт-2020» українські вчені виграли 63 проекти на загальну суму в 7,4 млн. євро, що для 

вирішення зазначеної науково-політичної проблеми є вкрай недостатнім. Позитивним мо-

ментом тут є те, що завдяки коштам ЄС обсяг іноземного фінансування в установах НАН 

України має збільшитись у півтора рази, але такий приріст відбудеться з дуже низької 

бази і його також теж не слід перебільшувати, особливо приймаючи до уваги тривалість 

виконання проектів у кілька років, тобто розподіленність бюджету проектів у часі. 

Найгіршу динаміку демонструють кошти підприємницького сектору (виключаючи 

ті, що надаються науково-технічним організаціям з боку їх материнських підприємств і які 

для перших статистично враховуються як власні): за 2003-2014 рр. їх обсяг у постійних 

цінах зменшився в 2,96 рази. Примітна поступальність процесу скорочення: максимальне 

та мінімальне значення відповідають початковому та останньому рокам часового інтер-

валу, причому якщо в 2003 р. підприємницьке фінансування за обсягом перевершувало 

бюджетне, то в 2014 р. воно вже поступилось власним коштам. У відносному вимірі част-

ка джерела у 2003 р. сягала 30,84% і, хоча вона значно поступалась історичному макси-

муму 1998 р. (39,18%), значення 2013-2014 рр. (відповідно 17,58 та 17,85%) не йдуть 

проти неї ні у яке порівняння. Показник, що розглядається, по суті є індикатором фактич-



ного стану коопераційних зв’язків між наукою та економікою за умови відсутності дії 

фактору організаційної підпорядкованості в рамках виробничого об’єднання, котрі харак-

теризуються стійкою негативною динамікою: економіка стає все менш зацікавленою у ко-

операції з зовнішнім для підприємств вітчизняним науковим потенціалом. 

Хоча фінансування з цього джерела є менш концентрованим порівняно з інозем-

ними та власними коштами (перша десятка реципієнтів акумулювала в 2014 р. лише 44,4% 

ресурсів з джерела), тільки дві наукових організації виконували замовлення обсягом від 

100 млн. грн., 35 - від 10 млн. грн., а 565 наукових організацій з 998 взагалі не мали над-

ходжень від підприємницького сектору. Лише у випадку однієї організації поєднувались 

крупні (одночасно від 10 млн. грн.) надходження як від материнського підприємства, так і 

з боку зовнішніх вітчизняних замовників. При зниженні планки до 1 млн. грн. таких орга-

нізацій виявилось вісім. В свою чергу поєднання надзвичайно крупних обсягів вітчизня-

них та іноземних замовлень (від 100 млн. грн.) спостерігалось тільки в одній організації 

моторобудівного профілю, крупних (від 10 млн. грн.) – у шести, та помірних (від 1 млн. 

грн.) – у 51 випадку. Тобто принципова різниця стосовно резидентства зовнішніх замов-

ників на проведення НДДКР відсутня. Суттєве перевершення обсягу іноземних замовлень 

над витратами вітчизняного бізнес-сектору у 2014 р. мало місце в авіаційно-космічному 

секторі та, що неочікувано в контексті подій того року, при розробці систем озброєння. 

Якщо витрати на науково-технічну діяльність за рахунок власних коштів концент-

рувалися у Міністерстві промислової політики, а починаючи з 2015 р. – в концерні «Укр-

оборонпром» (у 2015 р. його науково-технічні організації мають вийти на перше-друге 

місце серед всіх відомств в аспекті обсягу виконання НДДКР), то провідними реципієн-

тами фінансування з боку підприємницького сектору є організації, які не підпорядковані 

жодному органу державної влади. Тобто стимулювання надходжень до них може здій-

снюватися лише заходами економічного регулювання. Іноземні кошти при вагомій 

присутності не підпорядкованих організацій переважно сконцентровані у підприємств 

Державного космічного агентства та знову ж концерну «Укроборонпром». 

Динаміка бюджетних витрат на науково-технічну діяльність (мова йде насамперед 

про видатки загального фонду Державного бюджету, оскільки коштам спеціального фон-

ду у діючому форматі державної статистичної звітності фактично відповідають власні 

кошти наукових установ, надходження від організацій державного сектору та кошти з 

«інших» джерел) має складну форму. В 2003-2008 рр. відбувалось зростання бюджетних 

видатків в 1,4 рази, внаслідок чого було досягнуто їх рекордний обсяг в історії України, 

окрім значень 1992-1994 рр. та радянського періоду. Після різкого скорочення витрат в 

кризові 2009-2011 р. тренд вдалося змінити, в результаті чого рівень бюджетної підтримки 

НДДКР в 2012-2013 рр. у постійних цінах вийшов на рівень 74-76% від зафіксованого у 



2008 р. локального максимуму, що відповідало значенням 2002-2003 рр. Внаслідок черго-

вої суспільно-економічної кризи 2014 р. бюджетні витрати за рік скоротилися в 1,361 рази, 

що перевершило падіння обсягу іноземного фінансування (в 1,358 рази) та коштів підпри-

ємницького сектору (в 1,223 рази) та за науковою системою у цілому (в 1,219 рази). Таким 

чином держава в останні роки свідомо відсторонилася від завдання щодо стабілізації нау-

ково-технічного розвитку в економічно погіршених умовах, у тому числі і відносно рівня 

мотивації інших суб’єктів економічної діяльності. При збереженні негативного тренду рі-

вень бюджетної підтримки науки вийде на найгірший для країни рівень 1998-1999 рр., але 

вже без помітної компенсації втрат з боку іноземних та підприємницьких каналів фінан-

сування НДДКР (нагадаємо, що у ті часи третій був у 1,4 рази потужнішим за бюджетний, 

а другий – майже співставним, перевершивши 23% від обсягу сукупних коштів).   

Розподіл бюджетного фінансування порівняно з іншими провідними джерелами 

коштів є значно менш концентрованим. Так частка десяти провідних реципієнтів коштів 

бюджету у 2014 р. склала лише 18,6%. Тільки дві наукових організації (належать НАН 

України) того року отримували надходження в обсязі більше 100 млн. грн., а кількість ор-

ганізацій, які не мали підтримки з цього джерела дорівнювало 331 (у випадках згаданих 

вище інших джерел ця цифра є набагато вищою). 115 організацій отримували з бюджету 

від 10 до 100 млн. грн., причому кошти адресувалися не тільки організаціям галузевого 

сектору, але й заводського. 77 наукових організацій НАН України з 178 у 2014 р. мали ви-

ключно бюджетне фінансування, а у 131 частка бюджетних коштів у сукупних надход-

женнях перевершила 90%. Лише у випадку 21 організації, більшість з яких є державними 

підприємствами у складі академії, бюджетне фінансування не було провідним джерелом 

коштів. Взагалі за останні дванадцять років частка бюджетних витрат у сукупних в НАН 

ніколи не опускалася нижче 80% (в 2013 р. – 89,4%, в 2014 р. – 90,5%), тому корегування 

профілю її ресурсної підтримки вимагатиме обережності та тривалого часу.   

Щодо рекомендацій з виправлення ситуації, що склалась, слід сказати наступне. 

По-перше, саме вкладення в розвиток науково-технічної діяльності можуть стати інстру-

ментом скорочення рівня інфляції у середньостроковій перспективі. Справа не тільки у 

тому, що без науково-технологічного супроводу відбудеться витиснення вітчизняних то-

варовиробників з іноземних ринків, а це призведе до втрати експортних доходів і дестабі-

лізує платіжний баланс країни. Падіння виробництва створює підстави для нового росту 

цін і на внутрішньому ринку, де збільшиться присутність товарів іноземного походження, 

ціна яких на відміну від вітчизняних повністю прив’язана до курсу іноземної валюти. За-

криття підприємств внаслідок скорочення купівельної спроможності населення призведе 

до зниження конкуренції, що є іншою підставою для зростання цін. Монетарні заходи 

утримання інфляції, які орієнтовані на створення штучного дефіциту грошей в країні, 



унеможливлюють дешеві кредити для реального сектору економіки, а тоді підприємствам 

стає ніде добути обігові кошти, у тому числі для здійснення інновацій, окрім ніж у спожи-

вачів їх продукції через збільшення цін. Тобто головною задачею має бути створення 

таких умов, коли інвестиції у власну економіку стануть більш прибавливими, аніж спеку-

ляції на валютній біржі. Як продемонстрував вітчизняний досвід 2014-2015 рр. боротьба з 

монетарними проблемами за рахунок реального сектору веде до руйнації обох секторів, і 

фінансового у тому числі. Тому введення обмежень на процедури валютних торгів та 

впровадження здешевленого кредитування підприємств, які здатні підтвердити власну 

причетність до фінансування науково-технічної діяльності, має стати першим кроком. 

По-друге, стабілізація рівня фінансування з боку підприємницького сектору вима-

гає швидких рішучих дій, що обумовлено накопиченою дванадцятирічною інерцією нега-

тивного розвитку, що вимагатиме застосування екстремальних (з точки зору світової 

практики) заходів з податкового стимулювання замовлень та/або проведення підприємст-

вами внутрішніх НДДКР. До них відноситься не тільки збільшення витрат, що врахову-

ються при визначенні оподаткованого прибутку, на певний відсоток від обсягу замовле-

них (проведених власними силами) НДДКР або зменшення сум прибутку на певний відсо-

ток коштів, витрачених на замовлення (проведення) НДДКР, але й скорочення обсягу по-

даткових зобов’язань за податком на додану вартість на певну частку наукових витрат під-

приємств. Саме останній податок є провідним у вітчизняній податковій системі, тому 

пільги по ньому мають стати найбільш чутливими для стимулювання витрат на науково-

технічну діяльність. Легальне скорочення зобов’язань за податком на прибуток (на 20-

35% як в окремих країнах-членах ЄС) у вітчизняних умовах не дасть такого ефекту, 

оскільки завдяки тіньовим схемам ухилення прибуток підприємств зводиться до нуля та 

навіть робиться від’ємним. Не заперечуючи необхідність поступової ліквідації такого ста-

новища, до внесення необхідних пронаукових змін у законодавство про податок на додану 

вартість доцільно у найближчий час запровадити норму щодо обчислення обсягу вироб-

ничих витрат виходячи з якнайменш двократного врахування в них витрат на НДДКР без 

кількісних обмежень щодо абсолютної величини такого збільшення. При умові кооперації 

з установами академічного сектору науки та вищими навчальним закладами коефіцієнт 

може бути збільшений. Без цих заходів обсяг підприємницького фінансування, виходячи 

із екстраполяції наявних тенденцій, протягом десятиріччя скоротиться до нуля. 

Втретє, у частині бюджетного фінансування слід переглянути уявлення про розділ 

коштів на загальний та спеціальний фонди стосовно до процесів, які притаманні науково-

технічній сфері. Справа у тому, що на відміну від податкових, митних та інших органів 

наукові організації не можуть виступати перед іншими економічними суб’єктами від 

особи держави і завдяки цьому отримувати фінансування від реалізації відповідних пов-



новажень. Тому зачислення будь-яких коштів небюджетного походження на спеціальні 

рахунки наукових організацій і подальше їх врахування як коштів спеціального фонду 

Державного бюджету є методологічно некоректним, а з філософської точки зору є атавіз-

мом рабовласницького мислення (будь-які доходи раба є власністю господаря). Співвід-

ношення обсягів коштів фондів зокрема у випадку НАН України прямує до 4:1 на користь 

загального фонду – і це при тому, що на рівні всієї країни воно не було меншим за 8:1 (у 

Державному бюджеті на 2016 р. воно 16:1). Виходить, що НАН має неабиякий владний 

ресурс, який конвертується у додаткове фінансування. Звісно можуть існувати певні види 

діяльності, де наукові організації виступатимуть реалізуючи повноваження від особи дер-

жави (експортування важливих рішень, сертифікаційні та  консультаційні заходи), але такі 

процедури мають бути чітко прописані у Бюджетному кодексі та вони мають бути введе-

ними у систему економічних стосунків, тобто здійснюватись за оплату. Існуюча практика 

наповнення спеціального фонду за рахунок коштів від здавання під оренду майна бюджет-

них установ теж потребує методологічного уточнення, оскільки хоча майно є державним, 

розпорядження ним не є реалізацією науковими організаціями владного ресурсу. У зв’язку 

з цим питання щодо недостатнього обсягу бюджетного фінансування в контексті 

розпорядження наявним майном має вирішувати спеціальна державна адміністрація (не 

всі організації успадкували майно з радянських часів). Проблема тут полягає у суспільній 

недовірі, оскільки, як продемонстрував російській досвід, надходження від експлуатації 

майна наукових організацій можуть бути спрямовані не на їх потреби. Проте блокування 

цього процесу призведе до того, що майно буде нікому експлуатувати – за фізичною від-

сутністю дослідників. Право наукових організацій на вільне розміщення коштів, отрима-

них від будь-яких замовників науково-технічних робіт, в банківських установах вже при-

сутнє в останній версії Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» і 

воно має знайти відображення у Бюджетному кодексі України. Якщо держава порушує 

консенсус щодо забезпечення рівня фінансування науки (обсяг очікуваного бюджетного 

фінансування у 2016 р. має скласти 0,175% ВВП, що складає лише одну десяту від норми 

згаданого закону), вона має його компенсувати лібералізацією бюджетних процедур в час-

тині зняття будь-яких обмежень щодо використання науковими установами та вищими 

навчальними закладами коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих від 

підприємств та організацій та у формі грантів, а також визначити спектр платних послуг, 

які можуть надаватися науковими організаціями від імені держави. (ІДНТПІН ім. 

Г.М.Доброва, к.е.н. Булкин І.О.) 


