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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток науки та наукових досліджень майже по-
вністю залежить від стану їх фінансування, в тому числі
й за рахунок коштів, що виділяються на державні нау-
кові програми, на підтримку науково-дослідних установ
та наукових працівників.

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція
до зменшення обсягів фінансування науки, зокрема зни-
жується частка державного фінансування. Така ситуа-
ція є великою проблемою становлення країни на інно-
ваційний шлях розвитку, оскільки належний рівень
фінансування науки є одним із найважливіших аспектів
розвитку інноваційної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить
про актуальність та важливість питання фінансового за-
безпечення наукових досліджень та розробок. Пробле-
мам фінансування наукової та науково-технічної діяль-
ності присвячена значна кількість праць як вітчизняних,
так і зарубіжних авторів. Науковцями здійснено спробу
визначення кількісного орієнтиру бюджетного фінансу-
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вання науково-технічної діяльності в Україні. Значну
увагу цьому питанні приділено у працях таких науковців:
Г. Артюх, К. Гнезділової, М. Карліна, Д. Касьянової, А.
Кузьмінського, В. Лугового, С. Ніколаєнка, А. Підласо-
го, Л. Райсберг, С. Салиги, В. Степашко та інших.

Не дивлячись на високий інтерес вчених до пробле-
ми управління науковою діяльністю, слід відмітити не-
достатній рівень вивчення питання державної підтрим-
ки здійснення наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті полягає у вивченні особливостей дер-
жавної підтримки здійснення наукової діяльності нау-
кових установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Здійснюючи регулювання та управління науковою
та науково-технічною діяльністю Україна, як держава,
широко використовує економічні інструменти.

Законом України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" визначено, що одним із основних інстру-
ментів реалізації державної політики у сфері наукової і
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науково-технічної діяльності є бюджетне фінансуван-
ня. Бюджетне фінансування наукової і науково-техніч-
ної діяльності здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету [1].

Також цим законом визначено, що:
1. Обсяг коштів державного бюджету, що спрямо-

вується на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно
визначається у законі України про Державний бюджет
України як частка валового внутрішнього продукту.

2. Держава забезпечує бюджетне фінансування
наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не мен-
ше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту Украї-
ни. Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за
рахунок державного бюджету є захищеними статтями
видатків бюджету.

3. Використовуючи фінансово-кредитні та податкові
інструменти державного регулювання у сфері наукової і
науково-технічної діяльності для створення економічно
сприятливих умов для ефективного провадження науко-
вої і науково-технічної діяльності Україна задекларува-
ла прагнення забезпечити до 2025 року збільшення об-
сягу фінансування науки (за рахунок усіх джерел) до 3
відсотків валового внутрішнього продукту — показника,
визначеного Лісабонською стратегією Європейського
Союзу.

Світовою практикою доведено, що залежно від ча-
стки ВВП, яка виділяється на проведення наукових дос-
ліджень, наука може виконувати в країні економічну
функцію лише за умови, якщо показник наукоємності
ВВП перевищує позначку 0,9 %.

Проведене дослідження показало, що фінансуван-
ня науки в Україні не відповідає світовим стандартам
(табл. 1).

У 2018 р. фінансування науки в Україні збільшило-
ся на понад 30% — з 4,7 млрд гривень у 2017 році до
6,1 млрд гривень у 2018 році [4], причому найсуттєвіше
зросло фінансування самої Національної академії наук
— понад 38%, водночас кошти на університетську на-
уку збільшилися лише на 12,3%.

Наразі основними напрямами фінансування діяль-
ності державних наукових установ за рахунок коштів
державного бюджету є:

1) проведення фундаментальних наукових дослід-
жень;

2) підтримки найважливіших для держави
напрямів прикладних наукових досліджень і
науково-технічних розробок, зокрема в інтере-
сах національної безпеки та оборони;

3) розвитку інфраструктури наукової і нау-
ково-технічної діяльності;

4) розвитку матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної
діяльності;

5) збереження та розвитку наукових об'єк-
тів, що становлять національне надбання;

6) підготовки наукових кадрів;
7) розроблення наукових засад державної

політики у відповідних сферах та наукового за-
безпечення виконання завдань і функцій, покла-
дених на відповідні органи виконавчої влади;

8) забезпечення доступу до науково-тех-
нічної інформації та наукової літератури на всіх

видах носіїв.
Фінансування окремих наукових і науково-технічних

програм, проектів та надання грантів здійснюється на
конкурсній основі для:

1) науково-технічних програм і окремих розробок,
спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів роз-
витку науки і техніки;

2) забезпечення проведення прикладних наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок, які виконуються за державним замовленням
та в рамках державних цільових наукових та науково-
технічних програм;

3) реалізації проектів у межах міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва;

4) розроблення наукових засад державної політи-
ки у відповідних сферах, проведення наукової експер-
тизи проектів нормативно-правових актів, державних
програм;

5) розвитку матеріально-технічної бази для провад-
ження наукової і науково-технічної діяльності.

Кошти бюджетних програм сприяння розвитку вироб-
ничо-орієнтованих наукових установ спрямовуються на:

1) фінансування виробничо-орієнтованих наукових
установ для забезпечення проведення наукових дослі-
джень, здійснення науково-технічних (експерименталь-
них) розробок;

2) розвиток інфраструктури та оновлення матеріаль-
но-технічної бази наукової і науково-технічної діяль-
ності;

3) повне або часткове безвідсоткове кредитування
інноваційних та інвестиційних проектів виробничо-орієн-
тованих наукових установ;

4) повну або часткову компенсацію відсотків, спла-
чених виробничо-орієнтованими науковими установами
комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним
установам за кредитування інноваційних та інвестицій-
них проектів виробничо-орієнтованих (галузевих) нау-
кових установ [1].

Порядок використання коштів бюджетних програм
сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових
установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних
проектів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Фінансування шляхом надання грантів здійснюєть-
ся на конкурсній основі для:

Таблиця 1. Питома вага витрат на виконання НДР у

ВВП у країнах ЄС та Україні в 2005—2016 рр., % ВВП

Джерело: складено за матеріалами [2—4].

Країни 
Роки 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ЄС 1,74 1,93 1,97 2,01 2,02 2,03 2,03 2,03 

Німеччина 2,42 2,71 2,80 2,87 2,82 2,87 2,92 2,94 

Словенія 1,49 2,06 2,42 2,57 2,58 2,37 2,20 2,00 

Чехія 1,17 1,34 1,56 1,78 1,90 1,97 1,93 1,68 

Естонія 0,92 1,58 2,31 2,12 1,72 1,45 1,49 1,28 

Угорщина 0,92 1,14 1,19 1,26 1,39 1,35 1,36 1,21 

Іспанія 1,10 1,35 1,33 1,29 1,27 1,24 1,22 1,19 

Польща 0,56 0,72 0,75 0,88 0,87 0,94 1,00 0,97 

Словаччина 0,49 0,62 0,66 0,80 0,82 0,88 1,18 0,79 

Болгарія 0,45 0,56 0,53 0,60 0,63 0,79 0,96 0,78 

Литва 0,75 0,78 0,90 0,89 0,95 1,03 1,04 0,74 

Румунія 0,41 0,45 0,49 0,48 0,39 0,38 0,49 0,48 

Латвія 0,53 0,61 0,70 0,66 0,61 0,69 0,63 0,44 

Україна 0,75 0,65 0,67 0,70 0,60 0,55 0,48 0,43 
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1) виконання наукових досліджень і розробок;
2) розвитку матеріально-технічної бази наукових

досліджень і розробок високого рівня;
3) підтримки організації та проведення наукових

конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів
наукової творчості, інших науково-комунікативних за-
ходів та заходів з популяризації науки;

4) наукового стажування наукових працівників;
5) забезпечення доступу до науково-технічної

інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв.
Фінансування наукових, науково-технічних робіт

(цільових проектів) на конкурсній основі (конкурсне
фінансування) здійснюється за результатами конкурс-
ного відбору після проведення наукової та науково-тех-
нічної експертизи заявок (запитів), що подаються замов-
никам потенційними виконавцями таких робіт (проектів),
без застосування процедур закупівлі.

Порядок формування тематики наукових досліджень
і науково-технічних (експериментальних) розробок, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
затверджується Кабінетом Міністрів України [1; 5].

Тематика формується для визначення наукових
(науково-технічних) робіт, що плануються до фінансу-
вання, з метою:

реалізації законодавчо визначених пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки;

забезпечення виконання основних завдань голов-
них розпорядників, зокрема щодо розроблення науко-
вих засад державної політики та розвитку суспільного
виробництва у відповідних сферах [5].

Тематика формується та затверджується головними
розпорядниками на строк три — п'ять років протягом
першого півріччя року, що передує плановому. Форму-
вання та затвердження тематики на наступний період
здійснюється протягом першого півріччя останнього року
дії тематики, затвердженої на попередній період [5].

Головні розпорядники формують тематику відпові-
дно до компетенції з урахуванням:

— потреби суспільства і держави у нових наукових
знаннях і сучасних технологіях;

— світових тенденцій розвитку науки і техніки у
відповідних сферах;

— кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції.
Реалізація тематики здійснюється шляхом виконан-

ня наукових (науково-технічних) робіт, замовниками
яких можуть бути головні розпорядники або розпоряд-
ники бюджетних коштів нижчого рівня.

Головний розпорядник визначає наукові (науково-
технічні) роботи, очікувані результати за якими:

— відповідають реальним потребам економіки та
розвитку суспільства;

— мають високий ступінь готовності та спрямовані
на практичне впровадження результатів у галузях еко-
номіки [1].

З метою забезпечення ефективної взаємодії пред-
ставників наукової громадськості, органів виконавчої
влади та реального сектору економіки у формуванні та
реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і
науково-технічної діяльності при Кабінетові Міністрів
України утворюється Національна рада України з питань
розвитку науки і технологій, яка є постійно діючим кон-
сультативно-дорадчим органом.

Одними з основних функцій Національної ради Ук-
раїни з питань розвитку науки і технологій є:

надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій
щодо формування державного бюджету в частині ви-
значення загальних обсягів фінансування наукової і на-
уково-технічної діяльності та його розподілу між базо-
вим та конкурсним фінансуванням наукових дослі-
джень, а також у частині визначення структури розпо-
ділу між напрямами грантової підтримки Національно-
го фонду досліджень України;

заслуховування та оцінювання звітів центральних
органів виконавчої влади, Національного фонду дослі-
джень України, Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та інших голов-
них розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють
наукову та науково-технічну діяльність або є замовни-
ками наукових досліджень та розробок, про стан вико-
ристання коштів на наукову та науково-технічну діяль-
ність та отримані результати і внесення пропозицій за
результатами їх розгляду;

розроблення спільно з представниками реального та
фінансового секторів економіки та іншими зацікавлени-
ми сторонами пропозицій щодо створення механізмів
комерціалізації результатів наукових досліджень.

Національна рада України з питань розвитку науки
і технологій складається з Наукового та Адміністратив-
ного комітетів.

Науковий комітет — це робочий колегіальний орган
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій, що представляє інтереси наукової громадсь-
кості. Склад Наукового комітету формується із 24 вче-
них, які представляють наукову спільноту, є науковими
лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоган-
ну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

Адміністративний комітет — це робочий колегіаль-
ний орган Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій, персональний склад якого у кількості
24 осіб призначається Кабінетом Міністрів України. Чле-
ни Адміністративного комітету представляють цент-
ральні органи виконавчої влади, Національну академію
наук України та національні галузеві академії наук, об-
ласні (міські) державні адміністрації регіонів, на тери-
торії яких зосереджено значний науковий потенціал,
державні органи, що відповідають за наукову сферу,
великі наукоємні підприємства, наукові установи, уні-
верситети, академії, інститути, інноваційні структури.

Національна рада України з питань розвитку науки
і технологій для підготовки рішень з питань, що нале-
жать до її компетенції, утворює постійні або тимчасові
робочі групи. До складу робочих груп можуть включа-
тися вчені, викладачі вищих навчальних закладів, пред-
ставники державного та приватного секторів економі-
ки, вітчизняні та іноземні експерти.

З метою підвищення ролі науки в розробленні та ре-
алізації ефективної регіональної політики, її орієнтації на
поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів,
наукове забезпечення розв'язання актуальних проблем
соціально-економічного розвитку регіонів створюються
Регіональні наукові центри. Ці центри створюються На-
ціональною академією наук України спільно з централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання і реалізує державну політику у сфері наукової та
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науково-технічної діяльності, за погодженням з відпові-
дними місцевими органами виконавчої влади.

Головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалі-
зацію державної політики у сферах освіти і науки, нау-
кової, науково-технічної та інноваційної діяльності,
трансферу (передачі) технологій є Міністерство освіти і
науки України [6].

З метою стимулювання фундаментальних та приклад-
них наукових досліджень, реалізації єдиної державної
політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності,
розвитку національного дослідницького простору та його
інтеграції до світового дослідницького простору, розбу-
дови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтег-
рації до світової дослідницької інфраструктури, сприян-
ня налагодженню науково-технічного співробітництва
між науковими установами, вищими навчальними закла-
дами та представниками реального сектора економіки і
сфери послуг, сприяння міжнародному обміну інформа-
цією та вченими, сприяння діяльності, спрямованій на
залучення учнівської та студентської молоді до наукової
та науково-технічної діяльності, сприяння виробничо-
орієнтованим (галузевим) науковим установам шляхом
організації конкурсів за запитом відповідних міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади або інших
замовників, за умови виділення такими центральними
органами виконавчої влади або замовниками відповід-
них коштів, популяризації наукової і науково-технічної
діяльності Кабінет Міністрів України утворює Національ-
ний фонд досліджень України.

Національний фонд досліджень України проводить
оцінку якості та результативності виконання підтрима-
них ним проектів, створює і підтримує базу даних нау-
кових розробок та досліджень, що ним фінансувалися.

Національний фонд досліджень України є держав-
ною бюджетною установою, основним завданням якої
є грантова підтримка:

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук;

2) прикладних наукових досліджень і науково-тех-
нічних (експериментальних) розробок за пріоритетни-
ми напрямами розвитку науки і техніки.

Національний фонд досліджень України є головним
розпорядником бюджетних коштів. Кошти Національно-
го фонду досліджень України формуються за рахунок:

1) коштів державного бюджету;
2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб,

у тому числі нерезидентів України;
3) інших джерел, не заборонених законодавством

України.
Розмір бюджетного фінансування Національного

фонду досліджень України щорічно визначається у за-
коні України про Державний бюджет України окремим
рядком [1].

Держава забезпечує фінансування Національного
фонду досліджень України згідно з рекомендаціями
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій. Кошти, що розподіляються Національним
фондом досліджень України для підтримки проектів, є
грантами і розподіляються на конкурсній основі.

Порядок конкурсного відбору та фінансування На-
ціональним фондом досліджень України проектів з ви-

конання наукових досліджень і розробок розробляєть-
ся Науковою радою Національного фонду досліджень
України, погоджується Наглядовою радою Національ-
ного фонду досліджень України та затверджується Ка-
бінетом Міністрів України.

Національний фонд досліджень України є некомер-
ційною організацією і не має на меті отримання прибут-
ку. Основними принципами діяльності Національного
фонду досліджень України є:

1. Максимальна відкритість та прозорість.
2. Незалежність та об'єктивність наукової і науко-

во-технічної експертизи проектів з виконання наукових
досліджень і розробок.

3. Дотримання засад доброчесної конкуренції.
Запобігання конфлікту інтересів при виборі членів

органів управління фонду та під час організації конкур-
сного відбору і фінансування проектів з виконання нау-
кових досліджень і розробок.

4. Повага і дотримання авторських та суміжних прав,
а також принципів наукової етики.

Національний фонд досліджень України має право:
1) проводити конкурсний відбір проектів, що фінан-

суватимуться за рахунок грантової підтримки, та визна-
чати умови його проведення;

2) укладати відповідно до законодавства договори
про виконання наукових досліджень і розробок за ра-
хунок грантової підтримки та здійснювати контроль за
їх виконанням;

3) утворювати постійні або тимчасові консульта-
тивні, дорадчі та інші допоміжні органи з питань своєї
діяльності, до яких можуть входити члени наукової та
наглядової рад Національного фонду досліджень Укра-
їни та зовнішні експерти;

4) залучати для проведення наукової і науково-тех-
нічної експертизи проектів з виконання наукових до-
сліджень і розробок провідних вчених, представників
центральних органів виконавчої влади, вищих навчаль-
них закладів, Національної академії наук України, на-
ціональних галузевих академій наук як експертів за їх
згодою;

5) брати участь у міжнародному науково-технічно-
му співробітництві відповідно до законодавства, зокре-
ма у міжнародних двосторонніх та багатосторонніх
міждержавних наукових програмах;

6) надавати платні послуги відповідно до законодав-
ства, зокрема, послуги з оцінювання наукової та науко-
во-технічної діяльності, проведення наукової та науко-
во-технічної експертизи;

7) розробляти програми конкурсів та вимоги до про-
ектів, що подаються на конкурси;

8) здійснювати інші повноваження відповідно до По-
ложення про Національний фонд досліджень України.

Обов'язками Національного фонду досліджень Ук-
раїни є:

1) організація та проведення відкритого конкурсно-
го відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок
грантової підтримки, з обов'язковим проведенням не-
залежної та об'єктивної наукової і науково-технічної
експертизи, у тому числі із залученням іноземних екс-
пертів;

2) забезпечення цільового, ефективного та раціо-
нального використання коштів фонду.
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Національний фонд досліджень України здійснює
такі види грантової підтримки:

1) індивідуальний грант;
2) колективний грант;
3) інституційний грант.
Напрямами грантової підтримки Національного

фонду досліджень України є:
1) виконання наукових досліджень і розробок;
2) розвиток матеріально-технічної бази наукових

досліджень і розробок високого рівня;
3) розвиток наукової співпраці, у тому числі науко-

ва мобільність, організація, проведення та участь у кон-
ференціях, симпозіумах, спільні дослідження універси-
тетів та наукових установ тощо;

4) наукове стажування наукових працівників, аспі-
рантів і докторантів, у тому числі за кордоном;

5) створення, функціонування та розвиток дослід-
ницької інфраструктури;

6) трансфер знань та їх поширення;
7) підтримка проектів молодих вчених;
8) підтримка діяльності, спрямованої на залучення учн-

івської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;
9) популяризація науки;
10) інші напрями, погоджені наглядовою радою

Національного фонду досліджень України [1].
На превеликий жаль, законодавчо визначений та

анонсований урядом [7] і Президентом України [8] На-
ціональний фонд досліджень України ще не створений,
за таких обставин не варто і прогнозувати коли він поч-
не працювати в нормальному режимі.

Основним засобом концентрації науково-технічно-
го потенціалу держави для розв'язання найважливіших
природничих, технічних і гуманітарних проблем та реа-
лізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки є
державні цільові наукові та науково-технічні програми.

Державні цільові наукові та науково-технічні про-
грами формуються і виконуються відповідно до Закону
України "Про державні цільові програми" [1; 9].

Державне замовлення на найважливіші науково-
технічні (експериментальні) розробки та науково-тех-
нічну продукцію формується центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері наукової і науково-технічної
діяльності, у вигляді переліку, що затверджується Кабі-
нетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Для визначення наукових і науково-технічних робіт,
що плануються до виконання за рахунок коштів держав-
ного бюджету, та виконавців таких робіт може застосо-
вуватися механізм конкурсного відбору [5].

Грантова підтримка наукової і науково-технічної
діяльності за рахунок коштів державного бюджету зап-
роваджується з метою підвищення рівня наукових досл-
іджень і науково-технічних (експериментальних) розро-
бок, розвитку науково-технічного потенціалу та підви-
щення рівня конкурентоспроможності закладів спеціал-
ізованої освіти наукового профілю (наукових ліцеїв, на-
укових ліцеїв-інтернатів), наукових установ та вищих на-
вчальних закладів, збереження та розвитку матеріально-
технічної бази для провадження наукової і науково-тех-
нічної діяльності, наукового стажування наукових праці-
вників, у тому числі за кордоном, організації та прове-
дення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, кон-

курсів наукової творчості, інших науково-комунікативних
заходів та заходів з популяризації науки.

Грантова підтримка надається на безоплатній та
безповоротній основі центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері наукової і науково-технічної діяль-
ності, іншими центральними органами виконавчої вла-
ди, до сфери управління яких належать бюджетні нау-
кові установи, університети, академії, інститути, Націо-
нальною академією наук України, національними галу-
зевими академіями наук, Національним фондом дослі-
джень України (далі — грантонадавачі). Грантова
підтримка може надаватися кількома грантонадавача-
ми на основі співфінансування [1].

Грантова підтримка надається виключно на кон-
курсній основі. У конкурсі на отримання гранту на збе-
реження та розвиток матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної діяльності,
організацію та проведення конференцій, симпозіумів,
наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших
науково-комунікативних заходів та заходів з популяри-
зації науки можуть брати участь лише наукові установи
та вищі навчальні заклади, включені до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, а також заклади спеціалізованої освіти нау-
кового профілю (наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати).

Порядок надання грантової підтримки наукової і на-
уково-технічної діяльності за рахунок коштів держав-
ного бюджету визначається Кабінетом Міністрів Украї-
ни.

Обладнання та устаткування, придбане за рахунок
грантової підтримки в рамках виконання наукової (нау-
ково-технічної) роботи, після завершення роботи зали-
шається у власності виконавця.

Здійснюючи державну підтримку міжнародного нау-
кового та науково-технічного співробітництва, Мініс-
терство освіти і науки України як центральний орган ви-
конавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері наукової і науково-технічної
діяльності [6], визначає порядок та проводить держав-
ну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм
і проектів, що виконуються в рамках міжнародного нау-
ково-технічного співробітництва українськими вченими,
а також грантів, що надаються в рамках такого співро-
бітництва. У такому випадку, надходження в іноземній
валюті за міжнародно-технічними програмами і проек-
тами звільняються від обов'язкового продажу на
міжбанківському валютному ринку України. Оплата ви-
датків, пов'язаних з реалізацією міжнародно-технічних
програм і проектів, що їх виконують державні наукові
установи та вищі навчальні заклади, здійснюється у пер-
шочерговому порядку в повному обсязі, при цьому строк
перерахування зазначених коштів органами Державної
казначейської служби України не може перевищувати
одного дня з дня реєстрації фінансових зобов'язань.

Для надання державної підтримки науковим уста-
новам незалежно від форми власності, діяльність яких
має важливе значення для науки, економіки та вироб-
ництва, створюється Державний реєстр наукових уста-
нов, яким надається підтримка держави. Наукові уста-
нови включаються до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави, строком
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до п'яти років у межах строку, визначеного за резуль-
татами державної атестації [1].

Наукові установи, включені до Державного реєст-
ру наукових установ, яким надається підтримка держа-
ви:

1) користуються податковими пільгами відповідно
до законодавства України;

2) не можуть змінювати наукову і науково-технічну
діяльність на інші види діяльності;

3) зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від
своєї діяльності спрямовувати на провадження науко-
вої та (або) науково-технічної діяльності та розвиток
матеріально-технічної бази, необхідної для проведен-
ня наукових досліджень і науково-технічних (експери-
ментальних) розробок.

ВИСНОВКИ
Отже, не дивлячись на наявність багатьох розпоряд-

ників державних коштів, проблема фінансування нау-
кових досліджень залишається невирішеною. Основним
фактором, який впливає на даний процес є низька част-
ка коштів, що передбачені в бюджеті, в порівнянні з
ВВП. У зв'язку з цим всі наукові дослідження повинні
мати альтернативні джерела фінансування, в тому числі
й за рахунок грантових пропозицій інших країн.
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