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ВСТУП 

 

 

Розвиток науки і досліджень майже повністю залежить від фінансового 

стану державних наукових програм, вартості підтримки наукових установ, 

підтримки наукових і науково-педагогічних працівників. Досліджуючи стан 

наукових досліджень в Україні, ми, на жаль, бачимо тенденцію до зменшення 

кількості наукових відкриттів та наукових досліджень. І проблема полягає в 

науковому потенціалі, або в нездатності вчених і науковців проводити 

наукові дослідження, тобто в неадекватному здійсненні фінансування 

наукової сфери. Розуміючи цю проблему, багато вчених починають шукати 

різні (недержавні) дослідження витрат ресурсів, але це не вирішує проблему, 

а навпаки посилює її. 

Проблема фінансування науки привернула увагу багатьох місцевих і 

зарубіжних письменників, особливо Б.А. Малицький, І. А. Булкіна, М. С. 

Бургіна, А. В. Жемчужникова та ін. У опублікованих дослідженнях науково-

технічній політиці в Україні велике значення набувають методи 

фінансування науки, тенденції та розвиток науки. Автори детально вивчають 

застосування окремих фінансових галузей у науковій сфері. 

Питання про фінансову науку здійснювали українські вчені О. Амосов, 

В. Геєць, В. Зайчук, В. Кремен, В. Локтев, А. Міністерство освіти і 

наукиаєнко, С. Ніколаєнко, Б. Патон, В. Полохало, В. Семиноженко, С. Юрій. 

Також і зарубіжні колеги, Р. Барро, Д. Вайль, А. Драсен, Р. Лукас, Д. Нортон, 

Д. Ромер, А. Сент. Їх статті зосереджені на реалізації фінансового 

регулювання наукової та науково-технічної діяльності, вдосконалення 

системи розподілу бюджетних коштів на наукові цілі, дослідження 

альтернативних джерел для фінансування наукових досліджень. Проте 

розвиток економіки з низьким рівнем знань вимагає радикальних заходів у 

фінансовій підтримці внутрішньої економіки для того, щоб якісно вийти на 

новий та інноваційний розвиток. 



 

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень щодо 

фінансування науки,  визначення основних проблем фінансування науки 

України на сучасному етапі її розвитку та надання рекомендацій щодо 

вирішення поставленого питання. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 Охарактеризувати призначення та види фінансування наукової 

сфери; 

 Визначити інформаційне забезпечення дослідження системи 

фінансування наукової сфери; 

 Здійснити критичний аналіз публікацій з фінансування наукової 

сфери; 

 Проаналізувати фінансування наукової сфери за бюджетні 

кошти; 

 Проаналізувати динаміку та структуру фінансування наукової 

сфери; 

 Оцінити ефективність державного фінансування наукової сфери; 

 Охарактеризувати зарубіжних досвід щодо державного 

фінансування наукової сфери; 

 Надати методичні рекомендації щодо прогнозування та 

планування видатків на наукову діяльність; 

 Визначити проблеми та шляхи покращення фінансування 

наукової сфери. 

Об’єктом дослідження є фінансування наукової сфери.  

Предметом дослідження є видатки на наукову діяльність, що 

здійснюються в рамках фінансування державного бюджету. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у 

дослідницькому процесі використовувався комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів наукових знань. Впровадження системного підходу, 



індуктивного та дедуктивного методів, аналіз та синтез дозволили врахувати 

фінансування наукової діяльності. Використовуючи метод порівняльного 

аналізу, можна було проаналізувати про основні риси в Україні та країнах 

світу, про відмінності в обігу та види витрат наукової діяльності. На основі 

методу контент-аналізу детально обговорюється нормативно-правове 

забезпечення у сфері фінансування наукової діяльності. Для представлення 

результатів дослідження використовується графічний метод. 

Структура та обсяг магістерської дипломної роботи. Робота 

складається зі вступу, 3 розділів які мають по три підпункти, а також 12 

таблиць та 23 рисунка.  
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