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Становлення науки як структур-
ного елементу економічної системи 
відбулося лише на початку двадця-
того століття. У процесі бурхливого 
розвитку науково-технічного про-
гресу суспільство усвідомило винят-
кове значення науки для економіч-
ного розвитку. Науковці відзначають, 
що в умовах глобалізації посилення 
науково-інноваційного потенціалу – 
це шлях до зміцнення суверенітету 
держави, її конкурентоспроможності 
у сучасному світі. [1]. Однак, як свід-
чить вітчизняна практика, сучасна 
наука переживає не найкращі часи, 
оскільки відчуває недостатність фі-

нансування. Наслідком цього є мігра-
ція українських науковців до країн 
Європи, Азії та Америки [2]. Наука в 
Україні, на жаль, найбільше постраж-
дала від дефіциту бюджетних коштів 
починаючи із 90-х років ХХ ст. 

За даними аналітиків середні ва-
лові видатки на наукові дослідження 
та технічні розробки (НДТР) у краї-
нах ОЕСР у 2013 р. становили 2,36 % 
ВВП, а в країнах ЄС – 1,91 % ВВП.  
Крім того, в ОЕСР та ЄС надзвичайно 
мало країн, які інвестують в НДТР 
менше 1 % ВВП (у 2013 р. – 6 та  
3 країни відповідно). Загалом, у  
середньому країни ЄС та ОЕСР за  
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останні роки показують тенденцію 
до збільшення питомої ваги НДТР у 
ВВП, тоді як Україна відстає дедалі 
більше [3].

Наприклад, у 2018 р. витрати на 
виконання наукових досліджень і 
розробок склали лише 0,47 % ВВП. 
Обсяги витрат на виконання НДТР за 
видами робіт наведено на рис. 1.

На рис. 1 відображено стійке 
збільшення обсягів фінансування 
науки у грн, втім, якщо враховувати 
рівень інфляції та девальвацію на-
ціональної валюти, то у доларовому 
еквіваленті все ж спостерігається 
скорочення обсягів такого фінансу-
вання (рис. 2). 

Депресивний стан вітчизняної на-
уки зумовив необхідність започатку-
вання реформи, зокрема щодо меха-

нізмів фінансування наукових розро-
бок. Також залишаються актуальни-
ми пошуки науково обґрунтованих 
шляхів удосконалення фінансового 
забезпечення науки в Україні.

Сталий економічний розвиток 
країни в сучасних умовах світового 
розвитку може бути забезпечений 
новітніми науковими досліджен-
нями і розробками, формуванням 
людського капіталу на основі підви-
щення якості вищої освіти, науковим 
потенціалом й технологічним про-
гресом загалом. На сьогодні іннова-
ційна модель соціально-економічно-
го розвитку передбачає формування 
відповідного наукового потенціалу, 
що зумовлює побудову ефективної 
системи фінансового забезпечення 
науки в Україні.

Рис. 1. Витрати на виконання наукових досліджень  
і розробок за видами робіт, млн грн

Джерело: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Загальні витрати на виконання наукових досліджень
У тому числі на виконання фундаментальних наукових досліджень
У тому числі на виконання прикладних наукових досліджень
У тому числі на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок



“Освітня аналітика України” • 2019 • № 3 (7)

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

87

Відтак постає завдання закладен-
ня підвалин побудови системи фі-
нансового забезпечення науки для 
сталого економічного зростання 
інноваційного типу внаслідок ство-
рення наукомістких виробництв, а 
не тільки на основі функціонування 
сировинних галузей. 

У 2015 р. було прийнято новий 
Закон України «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» [4], яким пе-
редбачалося практично перезаван-
таження всієї системи управління та 
фінансування науки в Україні. З одно-
го боку – це централізація прийняття 
стратегічних рішень у сфері науки, 
а з другого – це ширше залучення 
наукової громадськості до процесу 
формування політики в цій сфері. 
Основними змінами стали: впрова-
дження грантового фінансування че-
рез Національний фонд досліджень; 
базове фінансування наукової діяль-
ності закладів вищої освіти (ЗВО) за 

результатами їх державної атестації; 
новий порядок державної атеста-
ції наукових установ, за підсумками 
якої визначатимуться перспективи 
їх фінансової підтримки; порядок 
проведення конкурсного відбору на-
укових, науково-технічних робіт, що 
плануються до виконання за рахунок 
коштів державного бюджету [5].

У 2017 році уряд поставив за мету 
створення нової системи управлін-
ня та фінансування науки, що пе-
редбачає: забезпечення ефективної 
взаємодії представників наукової 
громадськості, органів виконавчої 
влади та реального сектору економі-
ки у формуванні та реалізації єдиної 
державної політики у сфері наукової 
і науково-технічної діяльності; збіль-
шення частки грантового фінансу-
вання у загальному обсязі державної 
підтримки наукових досліджень і 
розробок, що сприятиме підвищен-
ню мотивації наукових працівників 

Рис. 2. Витрати на виконання наукових досліджень, млн дол. США 
Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.
gov.ua/.
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до участі у відкритих конкурсних від-
борах проєктів, які фінансуватимуть-
ся за рахунок грантової підтримки 
Національного фонду досліджень, та 
формуватиме реальну альтернативу 
продовженню молодими ученими 
своєї наукової кар’єри за кордоном [6].

Дослідженню проблем методо-
логічних підходів до фінансування 
науки присвячено численні пра-
ці провідних світових вчених, се-
ред яких Дж. Б’юкенен, Дж. Стігліц,  
П. Сэмуэльсон, А. Рубінштейн, Р. Грін-
берг, А. Фішер, А. Ченцов, T. Шульц, 
Р. Херші, Г. Бекер, Ф. Махлуп, П. Дру-
кер, Б. Кларк, Л. Леслі, Г. Холтон, 
Л. Бренскомб тощо.

Проблеми фінансування науки 
знайшли своє віддзеркалення у до-
слідженнях таких українських уче-
них як А. Галаган, В. Геєць, А. Дани-
ленко, З. Зелена, Т. Ілляшенко, І. Ко-
лобердянко, Т. Ландіна, І. Мельничук, 
А. Широков та багато інших. 

Втім перебіг та виклики освітньої 
реформи в Україні особливо актуалі-
зували дослідження теоретико-ме-
тодологічних підходів до механізму 
фінансування науки. Власне ці про-
блеми лежать в основі нашої статті.

Насамперед відзначимо, що пи-
тання фінансування освіти і науки, 
як важливих факторів забезпечення 
економічного зростання, входять до 
кола інтересів багатьох економічних 
шкіл та теорій. Зокрема, теорія еко-
номіки знань, як сукупність теоре-
тичних підходів, поглядів та науко-
вих концепцій, обґрунтовує перехід 
економік розвинутих країн світу до 
інноваційної моделі розвитку з інтен-
сивним використанням нових знань 
та творчої праці переважної більшо-
сті зайнятих на ринку праці. Поняття 
«економіка знань» введено в науко-

вий обіг Ф. Махлупом і П. Друкером у 
1960-х роках. У роботі «Виробництво 
і поширення знань у США» Ф. Махлуп 
встановив, що в 1958 р. у секторі еко-
номіки знань створювалося близь-
ко 29 % ВНП США. До цього сектору 
Ф. Махлуп включив численні види 
людської діяльності, які об’єднав у 
п’ять груп: освіта (44,1 %); наукові 
дослідження та розробки (8,1 %); 
засоби масової інформації (радіо, те-
лебачення, телефон тощо) (28,1 %); 
інформаційна техніка (6,5 %); інфор-
маційні послуги (13,2 %) [7].

Свої теоретичні погляди, що сто-
суються віднесення тих чи інших га-
лузей до сектору економіки знань, 
Ф. Махлуп засновує на таких поло-
женнях: знання – це дещо відоме ко-
мусь; виробництво знань – процес, 
за допомогою якого хтось дізнається 
щось йому до того невідоме, навіть 
якщо це вже відомо іншим [7]. 

П. Друкер, у свою чергу, розглядав 
економіку знань як тип економіки, 
в якому інформація і знання відігра-
ють вирішальну роль та є найваж-
ливішим економічним ресурсом і 
кінцевим продуктом [8]. Це означає, 
що основний зміст господарської ді-
яльності в умовах становлення та-
кої економіки полягає у створенні, 
поширенні та використанні знань. 
Головною формою багатства кожної 
нації в суспільстві знань є інтелек-
туальний і духовний світ громадян, 
котрі забезпечують потік інновацій 
та ефективність інформаційного су-
спільства, а головною формою влас-
ності – інтелектуальна власність. 

Нового працівника П. Друкер вва-
жав розробником знань (knowledge 
worker), а гарантією його зайнято-
сті – постійне навчання. Завданням 
нової науки в суспільстві знань є все-
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бічне сприяння інноваціям – систем-
ному та організованому застосуван-
ню знань у виробництві самих знань, 
унаслідок чого вони стають продук-
тивними [9]. В цьому суспільстві 
найважливішим економічним ресур-
сом є нове знання. У своїй концепції 
П. Друкер висуває теорію підприєм-
ництва, що багато в чому збігається 
з теорією Й. Шумпетера. Він не пов’я-
зує інновації з новими технологіями, 
що вимагають великих капіталов-
кладень і тривалого процесу впрова-
дження, на які здатні лише корпора-
ції (теорія Дж. Гелбрейта). Інновація 
для П. Друкера – це в першу чергу 
нові форми організації бізнесу, при-
чому як зовнішньої організації (нові 
ринки, нові застосування товарів 
тощо), так і внутрішньої організації 
[9].

Питання фінансування науки 
досліджувалися американськими 
вченими, котрі запропонували три 
основні теоретичні підходи до її ви-
рішення. Ці підходи ґрунтуються на 
особливому концептуальному ба-
ченні ролі науки в процесі розвитку 
суспільства та передбачає різні ор-
ганізаційно-економічні механізми її 
фінансового забезпечення, зокрема 
фундаментальних наукових дослі-
джень. У межах кожного підходу від-
різняються склад учасників фінан-
сових відносин; джерела й форми 
фінансування наукових досліджень; 
методика визначення обсягів фінан-
сування.

Перший теоретичний підхід, 
що отримав назву ньютонівського 
(Newtonian Science), ґрунтується на 
безумовній значущості фундамен-
тальної науки, яка має розвиватися 
та фінансуватися без взаємозв’язку 
з подальшим практичним упровад-

женням її результатів. Так, із точки 
зору розвитку суспільства в части-
ні отримання нового результату не 
важливо, чи буде економічний ефект 
від нових знань. Можливо резуль-
тати фундаментальних досліджень 
матимуть суто наукове значення і 
не принесуть користі для практич-
ної діяльності. Втім, кожне наукове 
відкриття рано чи пізно сприятиме 
трансформації суспільноекономіч-
ного життя, а також може через де-
сятки років стати підґрунтям для 
подальших наукових досліджень та 
відкриттів [10]. 

Дослідники Л. Бренскомб, Дж. Хол-
тон, Г. Соннерт зазначають, що необ-
хідність безумовного фінансування 
фундаментальних досліджень пов’я-
зана з неможливістю заздалегідь 
передбачити, в якій сфері фундамен-
тальна наука забезпечить у кінце-
вому підсумку позитивний соціаль-
но-економічний ефект, а також роз-
виток успішних прикладних дослі-
джень і розробок. За такого підходу 
наука вважається важливою у своєму 
чистому вигляді як процес (наукова 
діяльність), що сприяє прирощенню 
знань. З огляду на це обґрунтовуєть-
ся необхідність фінансування макси-
мальної за обсягом і широтою охо-
плення кількості фундаментальних 
досліджень [10].

Другий підхід, названий на честь 
відомого англійського філософа і 
державного діяча Ф. Бекона беконів-
ським (Baconian Science), розглядає 
науку як діяльність, яка сприяє от-
риманню практично цінних нових 
знань. Прихильники цього підходу 
наголошують, що важливим є не 
фундаментальна наука сама по собі,  
а той практичний результат, який 
вона забезпечить. За такого підхо-
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ду фінансування фундаментальних 
досліджень вимагає планування ви-
трат на їхнє проведення, а також ви-
значення можливостей проведення 
прикладних наукових досліджень і 
розробок. З позицій цього підходу 
при вирішенні питань фінансування 
пріорітетними мають бути ті нау-
кові проєкти, які пов’язані з діяль-
ністю суб’єктів господарювання та 
потенційно можуть забезпечити на-
уково-технічних прогрес та впрова-
дження інновацій. та повинні тільки 
ті фундаментальні наукові проєкти, 
для яких заздалегідь можна вказати 
можливі напрямки практичного ви-
користання їх результатів [11].

Третій підхід (джефферсонів-
ський – Jeffersonian Science [11], наз-
ваний на честь американського пре-
зидента Т. Джефферсона), поєднує 
перші два підходи. Відповідно до 
цього підходу для фундаментальної 
науки неможливо заздалегідь вказа-
ти конкретні напрямки практичного 
використання результатів фунда-
ментальних досліджень, як це про-
понує беконівській підхід. Водночас 
фундаментальні дослідження мають 
бути спрямовані на вирішення пев-
них соціально-економічних та тех-
нологічних проблем, а не тільки суто 
наукових. 

Отже, джефферсонівський підхід 
розглядає найбільш пріоритетні на-
прямки фундаментальних наукових 
досліджень виходячи з потенційно 
можливої вигоди від цих досліджень 
для розвитку всього суспільства, а не 
тільки самої науки. Він є більш гло-
бальним в порівнянні з вузькоспеці-
алізованим беконівським підходом, а 
також є більш корисним у порівнянні 
із ньютонівським підходом. В даний 
час прикладом успішної реалізації 

цього підходу є діяльність Націо-
нальної академії наук України, яка є 
одночасно великим науковим цен-
тром, що проводить фундаментальні 
дослідження, які передусім спрямо-
вані на розв’язання практичних за-
вдань економіки. 

Переваги та недоліки кожного з 
підходів до визначення напрямів фі-
нансування науки наведено в табл. 1.

Ньютонівський підхід передбачає 
чи не єдине джерело фінансування 
фундаментальних наукових дослі-
джень – бюджетні ресурси. Замовни-
ком досліджень виступає держава, 
а виконавцями – державні установи 
та університети. Для задоволення 
потреби в фінансових ресурсах на 
реалізацію фундаментальних науко-
вих проєктів загальний обсяг фінан-
сування має бути досить значним, 
що можуть собі дозволити тільки 
розвинуті країни із традиційно знач-
ними видатками на науку. Для країн 
із хронічним бюджетним дефіцитом 
(таких як Україна) характерним є 
обмеження фінансування окремих 
фундаментальних наукових проєктів 
внаслідок нестачі бюджетних асиг-
нувань на їх реалізацію. При цьому 
відбір пріоритетних фундаменталь-
них наукових проєктів також буде 
ускладнено, що обумовлює недо-
статню ефективність такого підходу 
до фінансового забезпечення фун-
даментальних наукових досліджень, 
зокрема для України, оскільки на 
відміну від беконівського, ньютонів-
ський підхід не прив’язаний до необ-
хідності практичного впровадження 
результатів досліджень, отже, зро-
стає ризик фінансування далеко не 
найперспективніших проєктів. 

Фундаментальні наукові дослі-
дження, результати яких не розв’язу-
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ють нагальних суспільних проблем, 
можуть бути законсервовані на довгі 
роки. Такий підхід до фінансування 
науки більш характерний для розви-
нутих країн в рамках розвитку уні-
верситетської науки.

У контексті беконівського підходу 
до фінансування фундаментальних 
наукових досліджень замовником 
досліджень виступає, як правило, 
держава, але можуть виступати й 
підприємницькі структури. Можли-
вий варіант спільного державно-при-
ватного фінансування науково-до-
слідних проєктів на різних етапах їх 
реалізації. Зазвичай на етапі фінан-
сового забезпечення фундаменталь-

них досліджень першочергова роль 
у фінансуванні належить державі. 
Втім, оскільки цей підхід передбачає 
об’єднання фундаментальних до-
слідницьких проєктів з наступними 
прикладними дослідженнями і роз-
робками, то на етапі фінансування 
прикладних досліджень фінансові 
ресурси вкладають і комерційні ком-
панії для того, щоб отримати пере-
важне право на наукові відкриття та 
нові технології з метою випереджен-
ня конкурентів. 

Виконавцями фундаментальних 
досліджень в рамках вказаного під-
ходу є не тільки наукові установи, а 
й університети, промислові лабора-

Т а б л и ц я  1 
Переваги та недоліки теоретичних підходів до фінансування науки

Підхід Зміст Переваги Недоліки
Ньютонівський Визначає доцільність фі-

нансування якомога біль-
ше фундаментальних нау-
кових досліджень

Дає змогу охопити та про-
фінансувати велику кіль-
кість різних наукових фун-
даментальних досліджень

Не враховує майбутньо-
го практичного впрова-
дження результатів нау-
кових фундаментальних 
досліджень. Орієнтоване 
виключно на бюджетне 
фінансування та державну 
підтримку

Беконівський Визначає доцільним фі-
нансування тільки тих 
фундаментальних науко-
вих досліджень, результа-
ти яких вірогідніше будуть 
впроваджені у практичну 
діяльність суб’єктів госпо-
дарювання

Пов’язує фінансування 
фундаментальних науко-
вих досліджень з майбут-
німи прикладними дослі-
дженнями та розробками. 
Має переваги у процесі 
розвитку ДПП у науковій 
сфері

Суттєво обмежує наукові 
сфери проведення фун-
даментальних наукових 
досліджень комерційним 
характером фінансування

Джеффер сонів
ський

Визначає доцільним фі-
нансування фундамен-
тальних наукових дослі-
джень, які забезпечують 
вирішення як наукових, 
так і соціально-економіч-
них, технологічних при-
кладних проблем

Пов’язує фінансування 
фундаментальних науко-
вих досліджень із необхід-
ністю досягнення не тіль-
ки наукових, але й суспіль-
но значимих практичних 
результатів

Незначною мірою обмежує 
фінансування фундамен-
тальних наукових дослі-
джень, які не матимуть 
практичної цінності

Cкладено за: Branscomb L., Holton G., Sonnert G. Packard and Sloan Foundations. Science for 
society: Cutting edge basic research in the service of public objectiveness. A blueprint for 
intellectually bold and socially beneficial science policy, 2001. URL: http:// www.cspo.org/
products/reports/scienceforsociety; Jefferson Science Fellowship Program. URL: http://
sites.nationalacademies.org/PGA/Jefferson/.
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торії та інші дослідницькі організації, 
які укладають контракти із замов-
никами наукових досліджень. Тобто, 
можна дійти висновку, що контрак-
тна форма фінансування науки (бе-
конівський підхід) є переважною. 
Контрактне фінансування якісно 
відрізняється від прямого бюджет-
ного фінансування, тому що більшою 
мірою орієнтоване на реалізацію 
конкретного наукового проєкту та 
отримання відповідного наукового 
результату. Отже, для того, щоб отри-
мувати необхідний обсяг фінансових 
ресурсів, наукові установи мають по-
стійно укладати нові контракти на 
наукові дослідження, що забезпечує 
їм можливість займатися науковою 
діяльністю загалом (зокрема фунда-
ментальною наукою). Контрактне 
фінансування стимулює наукові уста-
нови до модернізації застарілого об-
ладнання, залучення найбільш тала-
новитих та відомих вчених, оскільки 
все це дозволяє виграти конкурс на 
отримання контракту (гранту тощо). 
Таким чином контрактне фінансуван-
ня фактично відображає ринковий 
механізм відсіву неефективних нау-
кових установ шляхом конкуренції. 

Водночас контрактне фінансу-
вання може привести до наукового 
відставання країни у сферах, які є 
недостатньо перспективними з точ-
ки зору замовників. Так було в США 
в післявоєнні роки, коли найбільш 
значні контракти укладалися на 
проведення наукових досліджень 
військової спрямованості між мініс-
терством оборони, комісією з атом-
ної енергії і НАСА з одного боку і 
великими науковими установами 
та університетами – з іншого. В ре-
зультаті наукові установи та універ-
ситети спрямували свої дослідницькі 

програми відповідно до потреб вій-
ськово-промислового комплексу, що 
призвело до відставання американ-
ської суспільної науки [12].

У свою чергу, джефферсонівський 
підхід до фінансування фундамен-
тальної науки дає змогу усунути 
значні фінансові обмеження, викли-
кані конкретною практичною спря-
мованістю беконівського підходу. За-
мовником фундаментальних науко-
вих досліджень найчастіше виступає 
держава. Однак на відміну від нью-
тонівського підходу держава в да-
ному випадку має на меті не просто 
утримання наукових установ, а сти-
мулювання їх до виконання суспіль-
но значущих наукових досліджень. 
Виконавцями фундаментальних до-
сліджень є як наукові установи, так 
і окремі вчені, дослідницькі групи, 
університети. Основною формою 
бюджетного фінансування наукових 
установ за такого підходу є субсидії 
на реалізацію довгострокових нау-
кових програм (досліджень). Наукові 
дослідження в такому контексті ма-
ють певне тематичне спрямування 
та значимі соціально-економічні ре-
зультати. В іншому випадку це буде 
ньютонівський підхід з його особли-
востями. 

Крім фінансування наукових про-
грам держава створює фонди фінан-
сової підтримки конкретних дослід-
ницьких проєктів, що реалізуються 
окремими вченими і науковими ко-
лективами. Визначення найбільш 
пріоритетних і перспективних про-
єктів здійснюється в результаті кон-
курсів, що проводяться органами 
управління цих фондів. Переможці 
конкурсів отримують гранти на реа-
лізацію своїх проєктів. Для наукової 
установи отримання її співробітни-
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ком гранту не тільки дає змогу мо-
дернізувати наявне обладнання, а й 
підвищує імідж самої наукової уста-
нови. 

Загалом джефферсонівський під-
хід не тільки соціально орієнтує 
наукові дослідження, але і створює 
можливості для збільшення фінан-
сування наукової діяльності за раху-
нок недержавних джерел. Основним 
методом планування бюджетних ви-
трат на проведення фундаменталь-
них наукових досліджень в рамках 
джефферсонівського підходу є про-
грамно-цільовий. При цьому всі про-
грами підтримки наукових установ 
поділяють на три основні групи: на-
уково-дослідні програми, програми 
надання грантів на реалізацію окре-
мих наукових проєктів, програми з 
надання соціально значущих послуг 
(в галузі освіти, охорони здоров’я 
тощо).

Аналізуючи методичні підходи до 
фінансування науки у розвинутих 
країнах, можна зробити висновок 
про переважання джефферсонівсько-
го підходу. Методи фінансування нау-
ки та наукових досліджень в провід-
них країнах світу наведено в табл. 2.

Слід зауважити, що для подаль-
шого удосконалення механізму фі-
нансування науки в Україні доцільно 
забезпечити оптимізацію держав-
них наукових установ з урахуванням 
справедливої оцінки їхньої наукової 
діяльності; збільшення бюджетного 
фінансування фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень, 
які забезпечуватимуть інноваційний 
розвиток національної економіки; 
здійснення розподілу бюджетних 
коштів на конкурсних засадах; забез-
печення доступності (консультацій-
на підтримка у складанні та поданні 
проєктних заявок) державних науко-
вих установ до грантового фінансу-
вання з боку зарубіжних донорських 
структур.

Зазначимо, що для розбудови в 
Україні оптимальної моделі фінан-
сування наукових досліджень необ-
хідно відштовхуватися від загальної 
стратегії розвитку науки в державі, 
а також від того, які наукові резуль-
тати ми хочемо отримати у підсумку. 
І незважаючи на концептуальні від-
мінності в розглянутих теоретичних 
підходах до побудови фінансового  
забезпечення науки необхідно від-

Т а б л и ц я  2
Методи фінансування науки та наукових досліджень в зарубіжних країнах
Країна Метод фінансування Характеристика методу

Японія Фінансування з приватного сектору На частку приватного сектора припадає від 50 до 
70 % загального фінансування науки 

Німеччина Фінансування з приватного сектору Виконує від 60 до 75 % всіх наукових досліджень і 
розробок, фінансує понад 70% наукових робіт

Франція Фінансування за рахунок державного 
бюджету з частковим використанням
допомоги філантропів

Фінансування здійснюється із державного бюдже-
ту – 87 %, за рахунок допомоги філантропів – 10 %

США Фінансування за рахунок державного 
бюджету з використанням допомоги 
приватного сектору

Доля фінансування науки із державного бюджету 
коливається в діапазоні від 55 до 75 % 

Джерело: Ландіна Т. В., Мельничук І. І. Проблеми фінансування науки в Україні та шляхи 
її вирішення. Інноваційна економіка. 2013. № 5. С. 18–20.  
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значити, що найбільш оптимальною 
є така система фінансування, яка 
враховувала б у комплексі інтере-
си фундаментальної та прикладної 
науки, освіти та держави в цілому, 

оскільки саме такий системний під-
хід є основоположним у побудові су-
часної економіки знань – економіки 
інноваційного типу. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  
OF A SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT FOR SCIENCE

Abstract. The article studies the problems of financial support for science in Ukraine. 
Theoretical approaches to the development of the system of financial support for science are 
analyzed, as well as three main theoretical approaches to the financing of science. Each of 
these three theoretical approaches is based on a particular conceptual vision of the role of 
science in the development of society, and each approach defines its own principles for the 
funding of scientific research. All these considered approaches involve different organizational 
and economic mechanisms for financial support, including basic scientific research. Within 
each approach, the composition of participants in financial relationships is different, as well 
as sources and forms of research funding and the method of determining the volume of 
financing. It is concluded that in order to develop an optimal model of research funding in 
Ukraine, it is necessary to start with the general strategy for science development in the 
country, as well as what scientific results we want to obtain. And despite the conceptual 
differences in the theoretical approaches to the development of financial support for science, 
it should be noted that the most optimal is a system of financing, which would take into 
account the comprehensive interests of fundamental and applied science, education, industry 
and the state. Such a systematic approach is fundamental in the development of the modern 
knowledge economy – an economy of innovative type.
Keywords: financing of science, financing of basic and applied scientific researches, budget 
expenditures, knowledge economy.
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