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сектора закладів вищої освіти України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». – 

Центральноукраїнський національний̆ технічний̆ університет МОН України, 
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У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуального науково-прикладного завдання, що полягає у розробці теоретичних 

положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-економічних засад державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України. 

Наукове осмислення теоретичного базису державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти в Україні 

дозволило обґрунтувати сутність поняття “дослідницький сектор закладів вищої 

освіти” як сукупності підрозділів закладів вищої освіти (наукові відділи, кафедри 

тощо), що здійснюють та/або організовують наукову, науково-технічну, освітню та 

інноваційну діяльність, трансфер технологій і знань. При цьому під інноваційним 

розвитком дослідницького сектора закладів вищої освіти запропоновано розуміти як 

генерацію сучасних знань шляхом використання новітніх підходів, технологій, 

методик ведення дослідницької та інноваційної діяльності, з подальшою 

комерціалізацією результатів діяльності суб’єктами інноваційних екосистем, так і 

трансфер цих знань в освітній процес задля підготовки фахівців інноваційного типу, 

що дозволяє забезпечити соціально-економічний розвиток держави за рахунок 

створення і реалізації інноваційних товарів і послуг. 

Визначено особливості використання та фактори вибору форм і моделей 

регулювання органами виконавчої влади інноваційного розвитку дослідницького 

сектора закладів вищої освіти.  Класифіковано форми впливу суб’єктів регулювання 

на процеси у сфері діяльності дослідницького сектору закладів вищої освіти щодо 

реалізації ключових напрямів державної наукової та науково-технічної політики, що 
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визначаються напрямами та принципами її практичного втілення, відрізняються за 

ступенем та обсягом участі органів державного управління у розвитку 

перспективних технологій та моделей регулювання інноваційного розвитку. 

Здійснено типологізацію національних моделей регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти за ознаками забезпечення 

лідерства в науці, ступеня участі у реалізації цільових проектів у сфері наукової та 

науково-технічної політики, розвитку інноваційної інфраструктури, сприяння 

процесам сприйняття передових досягнень науково-технічного прогресу, 

координації взаємодії різних секторів науки та технологій, поширення інновацій, 

створення сприятливого середовища їх дифузії, раціоналізації структури економіки, 

домінуючих методів багатоканального фінансування наукових досліджень. 

Проведено компаративний аналіз результативності державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти в контексті 

міжнародних порівнянь та на підставі міжнародних рейтингових оцінювань 

зроблено висновок про середній рівень результативності державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України, 

характеризуючи її як державу-інноватора, що лише формується. Здійснено 

оцінювання інтегрального показника інноваційного розвитку дослідницького 

сектора закладів вищої освіти України на мезоекономічному рівні у розрізі 

компонент збалансованості, інтегративної та результуючої компонент, а також 

блоків показників (освітньо-професійної підготовки, кадрового забезпечення, 

фінансового забезпечення, соціально-економічний, інноваційний), що дозволило 

запропонувати на цій основі диференційовані заходи щодо подолання слабких місць 

територій відповідно до потреб реалізації політики у сфері наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок. 

З урахуванням тенденцій інтернаціоналізації дослідницької діяльності, 

децентралізації процесів її фінансового забезпечення на рівні регіональних 

кластерномережевих структур, у дисертації запропоновано стратегічні напрями 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів 

вищої освіти в Україні, що розглядаються під кутом зору ствердження його у ролі 

“креативного ядра” інноваційних екосистем – територіальних об’єднань 

господарських суб’єктів та інших стейкхолдерів, діяльність яких спрямована на 
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колективні дії у сфері створення потоків знань, підтримку технологічного розвитку 

та комерціалізацію інновацій. 

Розроблено методичні підходи щодо вдосконалення механізму державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора системи закладів 

вищої освіти в Україні, які полягають у дерегулюванні форм прямого 

(адміністративного) впливу на відносини, процеси та організаційні структури, що 

складаються у рамках формування багаторівневої інноваційної екосистеми; 

орієнтуванні на діяльність зі створення гармонійних умов взаємовигідної 

“співконкурентної” взаємодії інноваційних продуктових центрів бізнесу та науки, 

приведення методів державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора закладів вищої освіти у відповідність до вимог нормативних 

актів, які діють у сфері інноваційного підприємництва тощо. 

В роботі обґрунтовано систему показників (рівень автономії стратегічних 

одиниць дослідницького сектора закладів вищої освіти, які є суб’єктом інноваційних 

екосистем,  у дослідницькій компоненті; рівень активності стратегічних одиниць 

дослідницького сектора закладів вищої освіти у питаннях інтеграції освіти і науки; 

стан та рівень справедливої конкуренції між стратегічними одиницями 

дослідницького сектора закладів вищої освіти, які є суб’єктом інноваційних 

екосистем; показники забезпечення тісноти зв’язку між ринком праці та 

стратегічними одиницями дослідницького сектора закладів вищої освіти, які є 

суб’єктом інноваційних екосистем; показники рівня інтеграції закладів вищої освіти, 

стратегічні одиниці дослідницького сектора яких є суб’єктом інноваційних 

екосистем, до вимог світового та європейського освітнього і наукового простору) та 

послідовність здійснення процедур моніторингу результативності державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектору в умовах 

інтеграційних процесів у сфері вищої освіти.  

Наукові положення, висновки і пропозиції, що виносяться на захист, 

сформульовані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення та ідеї, що належать 

автору. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 

можливості використання запропонованих методичних положень та практичних 
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рекомендації для вдосконалення організаційно-економічних засад державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти 

на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях. Впровадження результатів 

дисертаційного дослідження засвідчено відповідними довідками (Інститут 

економіки промисловості АН України, Головне управління статистики у 

Кіровоградській області, Центральноукраїнський національний технічний 

університет). 

Ключові слова: інноваційний розвиток, державне регулювання, заклад вищої 

освіти, дослідницький сектор, стратегія, механізм. 

 

ANNOTATION 

 

Haidoura  Н.М. State regulation of innovative development of the research sector of 

higher education institutions of Ukraine. – Qualifying scientific work with the status of 

manuscript.  

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree (Doctor of 

Philosophy) on specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – 

Central Ukrainian National Technical University Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kropyvnytskyi, 2018. 

In the thesis the theoretical generalization and solution of the actual scientific and 

applied task, which consists in the development of the theoretical provisions, methodical 

approaches and scientific and practical recommendations for improving the organizational 

and economic principles of the state regulation of innovative development of the research 

sector of higher education institutions of Ukraine are given. 

The scientific comprehension of the theoretical basis of the state regulation of 

innovative development of the research sector of higher education institutions in Ukraine 

were allowed to substantiate the essence of the definition "the research sector of higher 

education institutions" as a set of divisions of higher education institutions (scientific 

divisions, departments, etc), which are carrying out and/or organizing the scientific, 

scientific and technical, educational and innovative activities, the transfer of technology 

and knowledge. 

http://www.inndevinc.com/
http://www.inndevinc.com/
http://www.inndevinc.com/
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At the same time, under the innovative development of the research sector of higher 

education institutions it was proposed to understand as the generation of modern 

knowledge through the using of new approaches, technologies, methods of the conducting 

research and innovative activities, with the subsequent commercialization of the results of 

activities by the subjects of innovative ecosystems, and the transfer of these knowledge in 

the educational process in order to train specialists of innovative type, which allows to 

ensure the socio-economic development of the state through the creation and realization of 

innovative goods and services. 

The peculiarities of the using and factors of the forms' choice and models of 

regulation by the executive bodies of innovative development of the research sector of 

higher education institutions are determined. The forms of influence of subjects of 

regulation on the processes in the sphere of activity of the research sector of higher 

education institutions on the realization of key directions of the state scientific and scientific 

and technical policy were classified, which are determined by the directions and principles 

of its practical implementation, differed by the degree and scope of government 

involvement in the development of the advanced technologies and models of regulation of 

innovative development. 

The typology of the national models of regulation of the innovative development of 

the research sector of higher education institutions by the signs of the providing leadership 

in science, the participation degree in the realization of targeted projects in the sphere of 

scientific and technical policy, the development of innovative infrastructure, the facilitation 

of the processes of perception of the advanced achievements in scientific and technological 

progress, the coordination of interaction of the various sectors of science and technology, 

the dissemination of innovations, the creation of a favorable environment for their 

diffusion, rationalization of the structure of the economy, wich are the dominant methods 

of the multi-channel financing of scientific research were done. 

The comparative analysis of the effectiveness of state regulation of innovative 

development of the research sector of higher education institutions in the context of 

international comparisons has been carried out and on the basis of international rating 

evaluations, a conclusion was made about the average level of effectiveness of the state 

regulation of innovative development of the research sector of higher education institutions 

of Ukraine, describing its as an innovative country that is just forming. 

http://www.inndevinc.com/
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The integral indicator of innovative development of the research sector of higher 

education institutions of Ukraine at the mesoeconomic level is conducted in the context of 

the balanced component, integrative and result anted component, as well as the blocks of 

indicators (educational and training, professional support, financial security,, socio-

economic, innovative), which was allowed to propose on this basis the differentiated 

measures to overcome the weak positions of the territories in accordance with the needs of 

the implementation of policy in the field of scientific research and scientific and technical 

(experimental) developments. 

Taking into account the tendencies of the internationalization of the research 

activities, the decentralization of the process of its financial support at the level of regional 

cluster and network structures, in the thesis the strategic directions of the state regulation 

of innovative development of the research sector of higher education institutions in Ukraine 

were suggested, which are considered from the point of view of its approval as the "creative 

core" of innovative ecosystems – the territorial associations of economic entities and other 

stakeholders, the activities of which are aimed to the collective action in the sphere of 

creation of  the knowledge flows, the maintaining of the technological development and 

the commercialization of innovations. 

The methodical approaches for improving the mechanism of the state regulation of 

innovative development of the research sector of the system of higher education institutions 

in Ukraine were developed, which consist in the deregulation of forms of the direct 

(administrative) influence on the relations, processes and organizational structures, which 

are formed within under the framework of the forming of a multilevel innovative 

ecosystem; the orientation towards the activity of creation the harmonious conditions for 

mutually beneficial "co-competitive" interaction of innovative product centers of business 

and science, bringing the methods of the state regulation of innovative development of the 

research sector of higher education institutions in accordance with the requirements of 

normative acts, which are in the sphere of innovative entrepreneurship, etc. 

In the research the system of indicators (level of autonomy of the strategic units of 

the research sector of higher education institutions, which is the subject of innovative 

ecosystems, in the research component; the level of activity of the strategic units of the 

research sector of higher education institutions in issues of integration of education and 

science, the state and level of the fair competition between the strategic units of the research 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/professional+support
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%2C+financial+security%2C
http://www.inndevinc.com/
http://www.inndevinc.com/
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sector of higher education institutions, which are a subject of the innovative ecosystems; 

the indicators of ensuring the tightness connection between the labor market and the 

strategic units of the research sector of higher education institutions which are a subject of 

innovative ecosystems; the indicators of the level of integration of higher education 

institutions, the strategic units of the research sector of which are a subject of innovative 

ecosystems, to the requirements of the world and European educational and scientific 

space) and the sequence of implementation the procedures of monitoring the effectiveness 

of the state regulation of innovative development of the research sector in the context of 

integration processes in the sphere of higher education were substantiated. 

The scientific provisions, conclusions and proposals, which are made for the defense 

are formulated by the author independently. From the scientific works, which were 

published in co-authorship, only the provisions and ideas belonging to the author are used 

in the thesis. 

The practical significance of the thesis’s research is the possibility of using the 

proposed methodological provisions and practical recommendations for improving the 

organizational and economic principles of the state regulation of innovative development 

of the research sector of higher education institutions at the macro, meso- and 

microeconomic levels. The implementation of the thesis’s research was certified by the 

relevant certificates (Institute of Industrial Economics of the Academy of Sciences of 

Ukraine, Main Department of Statistics in Kirovohrad region, Central Ukrainian National 

Technical University). 

Keywords: innovative development, state regulation, higher education institutions, 

research sector, strategy, mechanism. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах зміни парадигми інноваційної архітектоніки, 

переходу національних економік від індустріально-ринкової до інформаційно-

мережевої моделі розвитку інноваційних екосистем, рівень їх 

конкурентоспроможності значною мірою визначається якістю та інноваційністю 

послуг соціального сектору економіки, який у значній мірі проявляється у сфері 

діяльності дослідницького сектора закладів вищої освіти (ЗВО). Необхідність 

становлення інноваційної моделі розвитку сучасної економіки обумовлює 

важливість дослідження проблем удосконалення державного регулювання участі 

дослідницького сектора ЗВО у формуванні інноваційної моделі економіки за умов 

децентралізації управління та одночасного прискорення тенденцій глобалізації й 

інтеграції. Державне регулювання дослідницького сектора ЗВО у складі 

національної інноваційної системи повинне не лише ув’язати в єдиний 

безперервний процес взаємодію акторів “дослідницької спіралі”, але й забезпечити 

ефективне урядування сфер продукування інновацій, їх використання у діяльності 

ЗВО, комерціалізації у реальному секторі економіки, отримання 

мультиплікативних ефектів за рахунок гібридизації варіантів співпраці з 

розширенням загалу стейкхолдерів, залучення альтернативних потоків ресурсів 

інноваційного розвитку, які перебувають у їхньому розпорядженні.  

Сучасні соціально-економічні перетворення в Україні докорінним чином 

змінили управлінські підходи до становлення моделі державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО. Позитивними моментами є 

можливість перетворення традиційних ЗВО у дослідницькі університети, поступова 

децентралізація та можливість багатоканального впливу центральних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, міжнародних 

організацій на процеси організації науково-дослідних та науково-технічних 

(експериментальних) розробок, суттєве розширення фінансового базису здійснення 

науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, паттернів бюджетного 

забезпечення процесів наукової (науково-технічної) діяльності підрозділів 
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дослідницького сектора ЗВО. Проте невирішеними залишаються низка проблем 

щодо державного регулювання діяльності дослідницького сектора ЗВО як цілісної 

системи та їх інноваційного розвитку відповідно до потреб імплементації стандартів 

функціонування єдиного європейського освітнього та дослідницького просторів у 

рамках асоціації України з Європейським Союзом.  

Ґрунтовні дослідження сутності інновацій та інноваційного розвитку, у тому 

числі, дослідницького сектора ЗВО, містяться у працях українських учених 

В. Александрової, О. Амоші, Л. Антонюк, Ю. Бажала, М. Войнаренка, 

А. Гальчинського, В. Геєця, О. Дація, М. Єрмошенка, І. Каленюк, А. Касич,   

Е. Лібанової, О. Левченка, Б. Маліцького, Ю. Макогона, О. Поповича,   

В. Семиноженка, Н. Ушенко, Л. Федулової та ін. Особливості інноваційного 

розвитку дослідницької діяльності закладів вищої освіти розглядаються в роботах 

зарубіжних вчених П. Друкера, Дж. Еванса, С. Кузнеця, Г. Менша,     Е. Роджерса, 

Б. Твісса. Окремим аспектам означеної проблеми присвячено науковий доробок 

Д. Плинокоса, І. Карзун, А. Музиченка, М. Семикіної, О. Ткачук, Л. Червінської, 

Н. Шалімової тощо. 

Віддаючи належне науковим здобуткам з досліджуваної проблематики, слід 

наголосити, що державне регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора закладів вищої освіти є процесом суперечливим, складним, неоднозначним 

та в методичному плані недостатньо розробленим. Високий рівень динаміки 

глобалізаційних і трансформаційних процесів в економіці України, стратегічне 

орієнтування на європейські стандарти розвитку покладаються в основу теоретико-

методичного осмислення та обумовлюють необхідність вироблення ефективних 

форм та методів державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора закладів вищої освіти. Саме цим зумовлено вибір теми, мети та завдань, 

структури викладу результатів дисертаційного дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано у відповідності до плану наукових досліджень  

Центральноукраїнського національного технічного університету, зокрема у межах 

науково-дослідних тем: “Удосконалення механізму державного регулювання 
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зайнятості населення в інноваційному секторі економіки” (номер державної 

реєстрації 0113U003622, 2013 р.), де автором досліджено теоретичні засади 

державного регулювання процесу розвитку дослідницького потенціалу працівників 

наукових підрозділів, трансферу знань як чинника інноваційного розвитку 

дослідницького сектора закладів вищої освіти; “Організаційно-економічний 

механізм забезпечення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних 

закладів на ринку кваліфікованої праці” (номер державної реєстрації 0113U003434, 

2013 р.), під час виконання якої було здійснено кількісне оцінювання інтегрального 

індексу інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти на 

регіональному рівні; “Удосконалення підходів до державного регулювання 

підвищення продуктивності праці та організації професійного розвитку працівників 

в Україні” (номер державної реєстрації 0114U000801, 2014 р.), у якій автором 

сформульовано стратегічні напрями інноваційного розвитку дослідницького сектора 

закладів вищої освіти в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних положень та розробка науково-практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора закладів вищої освіти України. 

Для досягнення мети дослідження поставлено і вирішено такі завдання:  

– узагальнити теоретичні підходи щодо трактування поняття дослідницького 

сектора ЗВО та його інноваційного розвитку;  

– визначити особливості форм і моделей державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО; 

– провести аналіз результативності державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО на міжнародному, макро- та 

мезоекономічному рівнях; 

– запропонувати стратегічні напрями державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні; 

– обґрунтувати організаційно-економічні засади вдосконалення політики 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО; 
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– визначити шляхи модернізації організаційно-економічних засад державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні; 

– розробити систему показників моніторингу рівня ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектору ЗВО в умовах 

інтеграційних процесів.  

Об’єктом дослідження є процес державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 

аспекти вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичні 

методи пізнання, теоретичні положення функціонування мережевої економіки знань 

та методичні засади державного регулювання її дослідницького сектору в контексті 

інноваційного розвитку національної економіки. У процесі дослідження 

використано наукові методи: аналізу, синтезу, наукової абстракції – з метою 

уточнення базових економічних категорій дослідження (п. 1.1); логічного 

узагальнення та класифікації – у ході вивчення засобів державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО, особливостей функціонування 

національних моделей (пп. 1.2, 1.3); порівняльного і статистичного аналізу, 

кореляційно-регресійного аналізу, індексний метод і метод групування – з метою 

проведення компаративного аналізу інтернаціонального досвіду державного 

регулювання інноваційного розвитку, стану та тенденцій інноваційного розвитку 

вітчизняного дослідницького сектора ЗВО (пп. 2.1, 2.2); інтегрального оцінювання – 

задля визначення індексу інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО на 

регіональному рівні (п. 2.3); системно-структурного аналізу – під час розробки 

стратегічних напрямів інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО (п. 3.1); 

індукції та дедукції, експертних оцінок, креативного компонування, абдукції – з 

метою розробки механізму інноваційного регулювання дослідницького сектора ЗВО 

(п. 3.2); методи групування, деталізації оцінних індексів, структурного моделювання 

динамічних процесів – під час розробки системи показників моніторингу рівня 
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ефективності державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО (п. 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти 

України, аналітичні бази даних Міністерства освіти і науки України, Державної 

служби статистики України, інших органів державного та регіонального управління, 

положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних 

учених-економістів, результати власних досліджень та розрахунків автора.  

Наукова новизна результатів дослідження. Наукові результати, одержані 

автором, полягають у поглибленні теоретико-методичних положень та розробці 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО України як цілісної системи 

заходів впливу центральних та місцевих органів виконавчої влади на структурні 

складові національної економіки, що охоплюють сферу дослідницької діяльності 

ЗВО з метою отримання значимих соціальних та економічних результатів для країни 

і суспільства. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у досягненні таких суттєвих 

результатів:  

удосконалено: 

− понятійно-категоріальний апарат дослідження в частині трактування 

поняття “дослідницький сектор закладів вищої освіти” як сукупності підрозділів 

ЗВО, що інтегровано забезпечують провадження наукової, науково-технічної, 

освітньої діяльності ЗВО за рахунок багатоканального фінансування в умовах 

формування інноваційної моделі економіки. Інноваційний розвиток дослідницького 

сектора ЗВО, на відміну від поширених підходів, включає як генерацію сучасних 

знань шляхом використання новітніх підходів, технологій, методик ведення 

дослідницької та інноваційної діяльності, з подальшою комерціалізацією результатів 

діяльності суб’єктами інноваційних екосистем, так і трансфер цих знань в освітній 

процес задля підготовки фахівців інноваційного типу, що дозволяє забезпечити 

соціально-економічний розвиток держави за рахунок створення і реалізації 

інноваційних товарів і послуг; 
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− систематизацію національних моделей державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО – форм організаційного, 

адміністративно-розпорядчого впливу органів виконавчої влади на відносини, 

процеси та структурні елементи національної економіки, що відбуваються у сфері 

науково-дослідницької діяльності ЗВО, з метою їх упорядкування, збереження та 

оновлення – за сукупністю ознак інноваційної налаштованості, що на відміну від 

традиційних підходів, орієнтовано на системний синтез прогностичних станів 

вітчизняної моделі державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО, яка враховує тенденції рекомбінації характеру 

взаємодій економічних агентів, моделей їх дослідницької активності та взаємин у 

інноваційно насиченому середовищі інноваційних екосистем на засадах 

самоорганізації; 

− методичні положення щодо інтегрального оцінювання результативності 

державного регулювання дослідницького сектора ЗВО на мезоекономічному рівні, 

що, на відміну від діючих підходів, дозволяють на основі обчислення інтегральних 

індексів здійснити його у розрізі компонент збалансованості, інтегративної та 

результуючої компонент, а також блоків показників (освітньо-професійної 

підготовки, кадрового забезпечення, фінансового забезпечення, соціально-

економічний, інноваційний), й відповідно, запровадити на цій основі 

диференційовані заходи щодо подолання слабких місць територій з врахуванням 

потреб реалізації політики у сфері наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок, поширити апробовані методичні підходи 

оцінювання на об’єкти інноваційної інфраструктури, якими виступають сучасні 

ЗВО; 

− організаційно-економічні засади вдосконалення політики державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні, які на 

відміну від традиційних підходів, опираються на результати розроблення 

“стратегічного набору” методів непрямого варіативного регулювання 

перспективного розвитку та оцінювання стратегічної позиції державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО, ідентифікують 
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масштаби його проблемного розвитку, що дозволяє здійснити перехід до практики 

підтримки конкретних інноваційних проектів на основі державного замовлення в 

рамках реалізації програмно-цільового підходу до бюджетного фінансування, 

поступово удосконалювати практику фінансування наукових досліджень та 

науково-технічних (експериментальних) розробок у формі грантів, диверсифікувати 

ризики між сторонами контракту, сприяти розвитку державно-приватного 

партнерства у сфері формування інноваційної інфраструктури з гнучкою 

диференціацією форм для різних стадій виконання науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, забезпечити ефективне інформаційно-консультативне 

супроводження науково-дослідницької діяльності учасників усіх типів та різновидів 

інноваційних екосистем; 

дістали подальшого розвитку: 

 організаційне забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні за умов 

глобальної локалізації інноваційно-мережевої економіки, формування практичних 

засад становлення інноваційних екосистем, що дозволить сприяти їх розвитку з 

урахуванням тенденцій інтернаціоналізації дослідницької діяльності, 

децентралізації процесів її фінансового забезпечення на рівні регіональних 

кластерномережевих структур, оновити формат сприяння та організаційно-

інформативного супроводження органами виконавчої влади процесів модернізації у 

якості повноцінних учасників схем венчурного інвестування, ефективно 

комбінувати у своїй діяльності функції державного управління та державного 

регулювання дослідницького сектора ЗВО на міжнародному рівні, національному та 

регіональному рівнях економіки, а також рівні окремого ЗВО; 

 напрями модернізації механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО, які полягають у дерегулюванні форм прямого 

(адміністративного) впливу на відносини, процеси та організаційні структури, що 

складаються у рамках формування багаторівневої інноваційної екосистеми; 

орієнтуванні на діяльність зі створення гармонійних умов взаємовигідної 

“співконкурентної” взаємодії інноваційних продуктових центрів бізнесу та науки, 
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приведення методів державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО у відповідність до вимог нормативних актів, які діють 

у сфері інноваційного підприємництва; усуненні бюрократичних нашарувань у сфері 

управління інноваційними змінами умов функціонування дослідницького сектора 

ЗВО. Зазначене в цілому забезпечує дотримання вимог спадкоємності, збереження 

елементів цілісності інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО при 

переході до нових станів; 

 методичне забезпечення та організаційна реалізація процесу моніторингу 

зовнішнього середовища дослідницького сектора ЗВО, який на відміну від існуючих 

підходів, всебічно враховує вимоги до визначення механізмів реалізації результатів 

аналізу середовища коригування стратегій, цілеспрямованого впливу на окремі 

елементи організації процесу державного регулювання інноваційного розвитку у 

ході зміни цілей функціонування дослідницького сектора ЗВО. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання запропонованих методичних положень та практичних рекомендації 

для вдосконалення організаційно-економічних засад державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО на рівні канонічних груп 

об’єктів стратегічного державного управління – сукупності засобів реалізації 

секторальної стратегії для дослідницького сектора ЗВО країни в цілому 

(макрорівень), функціональної стратегії для зони інноваційної діяльності 

дослідницького сектора ЗВО (мезорівень) і конкурентної стратегії інноваційної 

діяльності відокремленого структурного підрозділу (кафедри, іншої бази 

резидентури) ЗВО, який є суб’єктом інноваційних екосистем (мікрорівень). 

Пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічних засад державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО враховано у 

діяльності Інституту економіки промисловості АН України (довідка № 127/к-135 від 

05.05.2017 р.). Методологію кількісного оцінювання чинників впливу органів 

місцевого самоврядування на рівень інноваційності науково-дослідної діяльності 

ЗВО державної та приватної форми власності використано у діяльності Головного 

управління статистики у Кіровоградській області (довідка № 10/4-400-15вн від 
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23.08.2017 р.). Основні положення дисертації запроваджено у освітній процес 

Центральноукраїнського національного технічного університету під час викладання 

навчальних дисциплін “Публічне адміністрування”, “Методологія і організація 

наукових досліджень”, “Адміністрування інноваційної діяльності”, “Державне та 

регіональне управління” (довідка № 31-15/2328 від 29.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, самостійно 

виконаним дослідженням, у якому викладено авторський підхід щодо підвищення 

ефективності державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО з метою отримання результатів діяльності світового рівня. Наукові 

результати, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором 

самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті ідеї та положення, що належать дисертанту. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних 

конференціях: “Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-

економічного та інноваційного розвитку” (м. Кіровоград, 17 квітня 2014 р.); 

“Development strategy of science and education” (м. Намур, Бельгія, 30 березня 

2017 р.), “Research: tendencies and prospects” (м. Мехіко, Мексика, 28 квітня 2017 р.), 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Ефективні моделі управління в 

сучасних умовах: теорія і практика” (м. Кіровоград, 17 квітня 2015 р.), “Ефективні 

моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика” (м. Кіровоград, 10-11 

червня 2016 р.), регіональній науково-практичній конференції “Кіровоградщина – 

2025: пріоритети і можливості розвитку”  (м. Кропивницький, 7 червня 2017 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 

13 наукових працях обсягом 6,61 др. арк. (особисто автору належить 7 наукових 

праць обсягом 4,42 др. арк.), з них 3 – публікації у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті – у 

наукових фахових виданнях України, 2 статті – у наукових періодичних виданнях 

інших держав, які включено до міжнародних наукометричних баз даних, 6 – в інших 

виданнях.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

СЕКТОРУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1.1.  Теоретичні основи інноваційного розвитку дослідницького сектору 

закладів вищої освіти 

 

Однією з найбільш характерних ознак науково-технічної революції, що на 

всю потужність розгорнулась у ХХ ст., стало поняття “інновації”. Незважаючи на 

те, що первісне значення цього терміну означало дифузію, проникнення елементів 

однієї культури до іншої, сьогодні сутність інновації розуміють як оновлення, 

перетворення будь-якої діяльності, що викликає заміну одних елементів іншими, 

більш довершеними, доповнює вже наявні елементи новими. Згідно положень 

Рекомендацій Осло, інновація – запровадження до обігу якого-небудь нового або 

оновленого продукту (товару/послуги) або процесу, нового методу маркетингу або 

нового організаційного методу у діловій практиці, організації робочих місць або 

зовнішніх зв’язках [1].  

Набуття річчю нового стану або якості здійснюється саме у вигляді інновації, 

що інколи отримує назву нововведення. Частіше всього, інновація виступає у ролі 

форми зняття протиріччя між потребами споживання, що невпинно зростають, та 

обмеженими можливостями виробництва. В економічній практиці, засобами 

запровадження інновацій вирішуються виробничі та комерційні задачі всіх 

виробничих агентів. Взагалі, загальною ознакою інновації є те, що вона повинна 

бути запроваджена, введена до використання. Хоча ефект від інновації може 

поставати у будь-якому виді, зацікавленість агентів проявляється, переважно, у 

прагненні отримати частку ефекту від кінцевих результатів ІД, бажано у вигляді 

частки майбутнього прибутку від реалізації нововведення. ІД є все наукові, 

технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, що реально приводять до 

здійснення інновації або задумані з такою метою.  
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За ступенем впливу на різноманітні сфери суспільної діяльності, в першу 

чергу, на економічну активність, інновації класифікуються за різними ознаками. 

Засновник інноваційної теорії Й. Шумпетер (1911) розділив інновації – “нові 

комбінації” виробничих факторів, що мотивовані підприємницьким духом – на 

базові та вторинні [2]. Перші реалізують здійснені винаходи і сприяють 

формуванню ряду менш значних (вторинних) інновацій, котрі, в свою чергу, 

формують т. з. “інноваційні пакети” – кластери. Завдяки їх запровадженню перед 

суспільством постають можливості оновлювати ефективні, пов’язані з інноваціями, 

прийоми конкурентних змагань між підприємствами, здійснювати розмежування 

між економічним зростанням – потенційно “кризомістким” процесом рутинного 

збільшення обсягів виробництва та споживання з плином часу, та економічним 

розвитком – появою нових, невідомих раніше економічних феноменів, що 

підрозділяються на основні типи: 

–  продуктові – запровадження продукції з новими властивостями; 

–  технологічні чи процесні – використання нового засобу виробництва, нової 

техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового забезпечення 

виробництва (купівля-продаж); 

–  збутові – освоєння нових ринків збуту; 

–  сировинні – використання нових джерел сировини незалежно від того, 

існували чи не існували ці джерела раніше; 

–  організаційні – зміни в організації виробництва і його матеріально-

технічному забезпеченні. 

Еволюція сучасної теорії інновацій розпочинається з епохи меркантилізму 

(П. Буагільбер, В. Мірабо, А. Серра, Р. Кантільйон, П. Дюпон де Немур), за якої 

розвиток ремісничого виробництва супроводжувався заохоченням винахідництва і 

було зроблено перші кроки щодо захисту авторських прав. Фізіократи (Ф. Кене) 

спочатку об’єднали представників інноваційного процесу (діячі у сфері індустрії, 

торгівлі, ліберальних професій) до окремої групи “безплідного класу”, а потім 

оголосили принцип цінності новітніх речей, що пов’язувався з їх рідкістю, 

унікальністю (Л. Вальрас, П. Мерсьє де ла Рів’єр, А. Тюрго, Е. Кондільяк,                    
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Н. Кондорсе, К. Мальзерб, А. Лавуазьє). Представник класичної англійської 

політичної економії А. Сміт розглядав інновації як результат поділу праці, за якого 

робітник, поглинутий виключно однією операцією, поліпшує процес її здійснення 

за рахунок винаходу або внесення удосконалень у процес щоденного виконання. 

Ж.Б. Сей запропонував використовувати поняття “нематеріального продукту”, що 

мав цінність і корисність матеріального і перебував у приватній власності 

винахідника. Представники цього ж напряму наукової думки Д. Рікардо, Дж. Мак-

Куллох, Д. Мілль, Нассау Сеніор ставили обмінну вартість у залежність не лише 

від кількості та якості праці, але і від рідкості товару. Утопічні соціалісти                     

С. Сісмонді, К. Сен-Сімон, Р. Овен не лише заклали підвалини сучасного розуміння 

теорії криз та інновацій, але чітко пов’язали з інноваціями розвиток промисловості, 

створили первинні принципи та елементи інноваційної інфраструктури. К. Маркс 

та Ф. Енгельс виділили у окремі класи капіталозаощадливі та працезаощадливі 

інновації, встановили їх вплив на розвиток виробничих сил. Розвиваючи концепції 

попередників, маржиналісти ХІХ-ХХ ст. (Г. Госсен, Ж. Дюпюї, А. Курно, І. Тюнен, 

К. Менгер, В.-С. Джевонс) визнали інновації економічним благом, що має 

незаперечну цінність для суспільства. Представники австрійської школи внесли 

вагомий внесок у розвиток теорії інновацій. Окрім Й. Шумпетера та Г. Менша, які 

сформулювали поняття “інновації” у її сучасному розумінні та доповнили її 

теорією циклів продукції, у подальшому Л.Ф. Мізес описав передумови та стимули 

створення інновацій, а Ф. фон Хайек створив концепцію розсіяного знання. 

Представниками гарвардської (Р. Солоу, Р. Дорфман, П. Самуельсон) та чиказької 

(К. Ерроу, П. Ромер, Р. Лукас) наукових шкіл розроблено моделі економічного 

зростання з екзогенним та ендогенним технічним прогресом, в яких 

обґрунтовується значення інновацій як головного двигуна економіки ХХІ сторіччя. 

Послідовники різних напрямів теорії інновацій сформували особисті 

визначення їх сутності, що стало підставою для формування сучасних підходів до 

класифікації та змістовного розуміння явища (табл. 1.1). Підходи представників 

окремих наукових шкіл відрізняються доволі суттєво і можуть бути умовно 

зведеними до декількох основних груп – еволюційний, біполярний, багатомірний.  
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Таблиця 1.1 

Визначення сутності поняття “інновація”  

представниками зарубіжних наукових шкіл 

Автор (рік) Визначення Джерело 

Шумпетер Й.  

 (1930) 

– запровадження нового продукту або модифікація вже 

існуючого; 

– запровадження нового процесу галузевої діяльності 

– відкриття нового ринку 

– розробка нових джерел постачання сировини 

– інші зміни в організаційній діяльності 

[3] 

Друкер П.  

 (1954) 
Одна з двох базових функцій організації [4] 

Говард Дж., Шет Дж. 

(1969) 

Будь-який новий елемент, який доставляється покупцеві, 

незалежно від того, чиє він новим для організації 
[5] 

Мор Л. (1969) Ступень впровадження конкретних нових змін в організації [6] 

Даманпур Ф., Еван В. 

 (1984) 

Визначена за різними методами концепція корисності у 

“широкому” розумінні, що відображає специфічну вимогу та 

характеризує конкретне дослідження 

[7] 

Сіммондс К. 

(1986) 

Нові ідеї, які набувають вигляду: нового продукту або різновиду 

послуг; нового способу використання існуючих продуктів; нових 

ринків поширення існуючих продуктів; нових методів 

маркетингу 

[8] 

Базовий творчий процес [9] 

Даманпур Ф. (1991) Розвиток та адаптація нової ідеї для фірми [10] 

Давенпорт Т. (1991) 
Завершене вирішення поставленого завдання радикально новим 

способом 
[11] 

Еванс Дж. 

 (1991) 

Здатність виявляти нові відносини, бачити речі з нових точок 

зору та формувати нові комбінації з існуючих концепцій 
[12] 

Ковін Дж., Слевін Д. 

 (1991) 

Процес, який забезпечує додану вартість та рівень новизни для 

організації, постачальників та клієнтів за рахунок розроблення 

нових процедур, рішень, продуктів та послуг, використання 

нових способів маркетингу 

[13] 

Ділова рада Австралії 

(2008) 

Адаптація нових або значно покращених елементів з метою 

безпосереднього або опосередкованого створення організацією 

доданої вартості для своїх клієнтів 

[14] 

Гендерсон Дж., Ленц К. 

 (1995) 
Запровадження інноваційної ідеї [15] 

Норія Н., Гулаті Р. 

 (1996) 

Будь-яка політика, структура, метод, процес, продукт або 

ринкова можливість, яку менеджер функціонуючого підрозділу 

повинен сприймати як нову 

[16] 

Роджерс Е. 

 (1998) 
Виробництво нових знань або розповсюдження знань існуючих [17] 

Європейська зелена 

комісія (1999) 

Успішне виробництво, асиміляція або експлуатація новизни в 

економічному або соціальному середовищі 
[18] 

Боер Х., Дьюрінг В. 

 (2001) 

Створення нової комбінації (асоціації) ланцюга (мережі) 

“продукт – ринок – технологія – організація” 
[19] 

Армбрустер Х. (2008) 
Дослідження та розробки, що пов’язані зі створенням нового 

продукту  
[20] 

 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел
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Окремими етапами еволюційного розвитку теорії інновацій є період 

класичної теорії, теорія великих циклів (“довгих хвиль”), неокласична теорія, 

теорія прискорення, теорія технологічних укладів, соціальна теорія інновацій. 

Запропоновані різновиди інновацій сам Й. Шумпетер розглядав у якості 

елементів виробничої функції, акцентуючи увагу на економічному впливі цих змін. 

“Виробнича функція описує кількісну зміну продукту з врахуванням змін усієї 

сукупності факторів впливу на неї. Якщо в сумі факторів ми змінюємо форму 

функції, ми отримуємо інновацію” [2]. В класичній теорії інновація розглядається 

у якості вмотивованої до реалізації підприємцем-новатором нової науково-

організаційної комбінації виробничих факторів, що виступає не лише у якості 

нововведення, але відіграє роль ключового фактора, визначальної виробничої 

функції. Інновації розгортаються в умовах циклічності, динамічного змагання між 

традиційними та оновленими товарами і технологіями в умовах їх постійного 

відтворення.  

Три “хвилі розвитку економіки” (1790-1842 рр.; 1843-1897 рр.; 1898-1949 рр.) 

Й. Шумпетер пов’язував з базовими інноваціями – винаходом парової машини      

Дж. Ваттом (1776 р.); паровозу Дж. Стефенсоном (1829 р.); електричної машини 

М. Фарадеєм (1831 р.) та двигуна внутрішнього згоряння К. Бенця (1879 р.). 

Розвиваючи підходи Й. Шумпетера, М. Кондратьєв розробив теорію 

підвищувальних та понижувальних фаз великих циклів, що межують з кризами, 

поєднавши їх з дослідженнями технічного розвитку виробництва на основі 

науково-технічних відкриттів. Він показав, що відкриття та винаходи спричиняють 

визначальний вплив, але відрізняються від нововведень, які розподіляються у часі 

нерівномірно, з’являються групами і ініціюють підвищувальну фазу економічного 

розвитку. Всі висновки було сформовано у вигляді т. з. “чотирьох емпіричних 

правильностей”, які, в свою чергу, забезпечили можливість виділити три типи 

рівноважного стану та відповідні їх хвилі [21]. Рівновага “першого порядку” 

забезпечується балансом ринкового попиту та пропозиції, відхилення від якого 

породжують короткотермінові циклічні, протягом 3-3,5 років, коливання товарних 

запасів. Рівновага “другого порядку” формується під впливом міжгалузевого 
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переливання капіталу в обладнання у процесі формування цін виробництва, 

відновлюючись протягом циклів середньої тривалості. Рівновага “третього 

порядку” забезпечується балансом основних капітальних благ – споруд, будівель, 

інфраструктури, рівня кваліфікації робочої сили в межах технічного устрою 

виробництва. Урівноваження капітальних благ відбувається у ході реалізації 

конкретного способу виробництва. Порушення та відновлення найбільш 

ґрунтовної рівноваги здійснюється різкими поштовхами, відображають динаміку 

науково-технічної революції та загальний перебіг науково-технічного прогресу, 

знаменуючи зміну великих циклів кон’юнктури. Таким чином, інновації, 

виступаючи каталізатором підвищувальних тенденцій, одночасно засвідчують 

завершення попередньої “хвилі”, що підпорядковується закономірностям великого 

циклу. Інноваційний зріз “теорії довгих хвиль” М. Кондратьєва широко дослідили 

у своїх роботах Саймон Кузнець [22], Герхард Менш [23], Альфред Кляйнкнехт 

[24], Джейкоб Ван Дуійн [25]. У ході розвитку цього напряму теорії інновацій було 

сформовано ще декілька концепцій, які досліджують динаміку окремих факторів, 

що приймаються за причину довгих хвиль: теорія перенакопичення в капітальному 

секторі (Фрімен); цінові теорії (Ростоу, Беррі); монетарні (Дельбеке, Шокерта, 

Корпінен, Батра); соціологічні (Перес-Перес, Міллендорфер, Скрепанті, Ольсен, 

Вібе, Гаттеї, Сільвер, Вайдліх); інтеграційний підхід (Йос Дельбеке); теорії 

військових циклів (Гольдстайн) [26]. В останньому томі свого “Часу світу” 

Ф. Бродель узагальнює синхронізацію різноманітних циклів, виводячи формулу 

для їх розрізнення за іменами економістів: Кітчін (3-4 роки) – Жюгляр (10 років) – 

Кузнець (20 років) – Кондратьєв (50 років) – Модельськи-Томпсон (100 років) – 

Снукс (400 років) – Белл-Несбіт-Ямагучі (1000 років) – Шпенглер-Тойнбі-

Гумільов-Тоффлер (1200 років) [27]. 

Неокласичні теорії інновацій здійснюють їх оцінювання, поєднуючи воєдино 

класичне визначення їх сутності, а також елементи теорії “довгих хвиль”. Так,          

Б. Твісс [28] пропонує розуміти інновацію як процес набуття винаходом або новою 

ідеєю економічного змісту. М. Калецький [29] висловлює парадоксальну думку про 

створення інноваціями, одночасно, своєрідного підґрунтя розбалансованого, 
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ациклічного, “стрибкоподібного” розвитку економіки в довготривалій перспективі, 

разом із закладанням об’єктивних підвалин для скорочення тривалості спадів 

виробництва та подовженням тривалості періодів підйому економічного розвитку. 

Г. Менш [30] пояснює це особливостями розгортання у часі базових інновацій, 

виникненням ситуацій “технологічного пату” та стагнації в економіці. Реалізація 

базових інновацій викликає до життя виникнення нових підприємств, життєві 

цикли яких виявляються взаємопов’язаними. З часом, по мірі насичення ринку, 

старіння нововведень, поступового скорочення норми прибутку у реальному 

секторі економіки, зниження інвестиційної активності, відбувається перетікання 

капіталу до фінансової сфери, де наростаючий об’єм операцій викликає зниження 

норми спекулятивного прибутку. Реверсивне повернення коштів до реального 

сектору економіки природним чином стимулює пожвавлення інноваційної 

діяльності на новому рівні розвитку НТП. Базові нововведення, за Г. Меншем, не 

зачіпають основну технологічну схему виробництва, а лише покращують якість 

предмету або незначно змінюють елементи технологічного процесу з метою 

заощадження певних ресурсів. Псевдо нововведення вносять зміни під впливом 

короткотермінових коливань споживчих уподобань/переваг.  

Прихильники теорії інноваційного прискорення (“Silicon Valley Syndrome”, 

“ефект Медичі”) декларують унікальність західного підприємництва, вважаючи 

лише його найбільш новаторським, сміливим, ризиковим, таким що є збудником 

розвитку галузей “третьої довгої хвилі” – комп’ютерної техніки та технології, 

програмного забезпечення, що покладається у основу 6-го інноваційного 

технологічного устрою життєвого циклу економіки на базі NBIC-конвергенції 

(нано-, біо-, інфо-, когнітивної наук) [31-33]. 

Соціальна теорія інновацій (дослідження К. Фріменом зайнятості як наслідку 

інноваційної діяльності та “перемикача” економічної активності [34]; теорія 

усунення перешкод на шляху інновацій у результаті співпраці творчих груп 

“владних” (адміністрація) та “кваліфікованих” (фахівці) стимуляторів Є. Вітте; 

вивчення впливу сукупності освітніх та кваліфікаційних факторів на економічний 

розвиток в процесі накопичення знань Е. Денісона [35]) базується на пріоритизації 
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людських відносин в управлінні інноваційною діяльністю. Дослідження проблем 

особистості, рівня освіти, соціально-психологічних та організаційних факторів 

дозволяє її послідовникам здійснити виділення окремої групи носіїв інновацій. 

В межах двополюсного принципу розрізняється два підходи – превалюючий 

об’єктний (з виділенням “власне об’єкту інновацій” (нової техніки, технології) та 

“інноваційного об’єкту-утиліти” (нової споживної якості, що здатна задовольнити 

суспільні потреби з більшим економічним, науково-технічним, соціальним, 

екологічним корисним ефектом)), з розумінням інновації як кінцевого підсумку 

запровадження нововведення (О. Фолом’єв, Е. Гейгер, В. Рубе, С. Менделл,              

Д. Енніс, Ф. Янсен, П. Завлін, Л. Гохберг, М. Яндієв, Е. Денісон, Р. Фатхутдінов,    

Д. Соколов, А. Тітов, М. Шабанов), а також відтворювальний процесний (з 

виділенням власне процесного, процесно-утилітарного та процесно-фінансового 

різновидів), який пропонує розуміти інновацію як діяльність з реалізації ідеї та її 

перетворення в готовий результат (Б. Санто, Й. Шумпетер, К. Фрімен, Х. Хартман, 

Б. Твісс, Д. Тісс, Т. Йорд, В. Лапін, В. Мединський, Ф. Валента, Л. Водачек,               

О. Пригожин, Ф. Ніксон, Ю. Морозов).  

Полівимірний принцип реалізує комплексний підхід до інновації, яку в межах 

підходу трактують як “нову технологію”, “наукомістку продукцію”, 

“високотехнологічну продукцію”, як результат (С. Бешелєв, С. Валдайцев,                

М. Молчанов, Е. Уткін, О. Кулагін), систему (М. Лапін, Л. Водачек), зміну та 

процес. 

У вітчизняній літературі, що присвячена питанням дослідження сутності 

інновацій, відзначимо праці В. Александрової [36], О. Амоші [37], Л. Антонюк [38], 

Ю. Бажала [39], О. Біловодської [40], М. Войнаренка [41], О. Волкова [42],                  

А. Гальчинського [43], В. Геєця [44], Т. Гринько [45], С. Гуткевича [46], О. Дація 

[47], М. Єрмошенка [48], С. Захаріна [49], С. Ілляшенка [50], А. Касич [51],                  

А. Кузнєцової [52], Е. Лібанової [53], Б. Маліцького [54], Ю. Макогона [55],               

А. Мокія [56], Н. Поліщук [57], О. Полінкевич [58], О. Поповича [59],                              

Г. П’ятницької [60], О. Саліхової [61], В. Семиноженка [62], Л. Федулової [63],        

Д. Черваньова [64], А. Чухна [65] та інших (табл. 1.2). Проблеми інноваційного 

розвитку ЗВО досліджують І. Каленюк, О. Левченко [355], Н. Ушенко [159], 

І. Карзун [160] та ін. 
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Таблиця 1.2 

Визначення сутності поняття “інновація”  

представниками вітчизняних наукових шкіл 

Автор Визначення Джерело 

1 2 3 

В. Александрова 

Науково-технічні розробки, що спираються на результати 

досліджень і досвід виробничої практики і завершуються 

виробництвом нових матеріалів, продукції, обладнання, 

впровадженням нових процесів, систем і послуг, а також 

удосконаленням всього того, що вже використовується у 

виробництві 

[36] 

О. Амоша 

Результат реалізації технологічного ланцюжка “фундаментальна 

наука та ефективна освіта – система підготовки кадрів та 

підвищення їх кваліфікації – прикладні розробки та винаходи, 

дослідні зразки, нові технології – використання – впровадження, 

одержання результатів, прибутку – вкладення частини прибутку в 

науку й освіту” 

[37] 

Л. Антонюк 

Нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка вноситься 

суб’єктом господарювання у власну діяльність із метою 

підвищення своєї конкурентоспроможності на внутрішньому і на 

зовнішньому ринках 

[38] 

Ю. Бажал 

Елемент економіко-формуючого процесу, сприйняття якого 

визначається специфікою діяльності організації (ступенем 

інтегрованості технологічного процесу та можливістю його 

вдосконалення), місткістю ринку та перспективами продукту, 

фінансовим становищем, наявністю технологічної бази для 

впровадження нововведень, ринковою стратегією, 

підприємливістю та гнучкістю керівництва, віком 

[39] 

О. Біловодська 

Процес послідовного перетворення ідеї в товар, для якого є 

характерним: невизначеність шляхів досягнення мети і високі 

ризики; неможливість детального планування й орієнтації на 

варіантні прогнозні оцінки; необхідність переробки значних 

масивів науково-технічної інформації в процесі прийняття 

управлінських рішень; необхідність подолання опору в сфері як 

сформованих економічних відносин, так і інтересів учасників 

інноваційних процесів 

[40] 

М. Войнаренко 

Продукт послідовного проходження станів “формування попиту на 

інновації – розробка інновацій на основі внутрішньої або 

зовнішньої технологічної бази – впровадження на ринок 

(отримання нових товарів чи послуг – конкурентної переваги)” 

[41] 

О. Волков Процес послідовного перетворення ідеї на товар [42] 

А. Гальчинський 
Визначальний атрибут економічної рівноваги, засіб реалізації 

нових стратегій розвитку 
[43] 

В. Геєць 

Інструмент принципової зміни економічної організації 

суспільства, матеріально-технічної бази виробництва та 

економіко-господарських функцій держави 

[44] 

Т. Гринько 

Зміна процесу або об’єкта, що викликає суспільний ефект – 

прискорене зростання продуктивності факторів виробництва, їх 

обсягів та структурні зрушення  

[45] 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

О. Дацій 
Каталізатор прогресу, двигун та ідея розвитку, що узгоджується з 

постійним відновленням та вдосконаленням 
[46] 

М. Єрмошенко 

Спосіб прояву та реалізації інтелектуального капіталу, який 

трансформується у технологічні, маркетингові технології, методи і 

ноу-хау в умовах відкритого інформаційного суспільства та 

економіки знань 

[47] 

С. Захарін 

Форма відтворення діяльності ринково орієнтованих суб’єктів 

господарювання, за якої відбувається цілеспрямоване інвестування 

коштів у створення інноваційних благ (продуктів, послуг, 

технологій) з метою формування позитивних інноваційно-

технологічних змін 

[48] 

С. Ілляшенко 

Засіб оновлення і, одночасно, мета організаційної діяльності, що 

передбачає формування сприятливого середовища з формуванням 

механізмів управління змінами, знаннями, мотивації персоналу, 

фінансування, випереджального розвитку, управління 

специфічними ризиками, формування інноваційної культури та 

організації інноваційної діяльності 

[49] 

А. Касич 

Нововведення, основний спосіб підприємницької діяльності, 

державне регулювання якого базується на: розвитку спроможності 

країни сприймати на мікрорівні технології, отримані в результаті 

міжнародного трансферу (за рахунок співпраці та входження до 

транснаціональних корпорацій, стратегічних альянсів, фінансово-

промислових груп); узгодженні зусиль усіх суб’єктів та учасників 

інноваційного процесу (шляхом формування національних 

технологічних платформ); забезпеченні фінансування 

інноваційного процесу на ранніх стадіях (за рахунок використання 

бізнес-ангельського, “посівного” фінансування), створенні малих 

форм інноваційної діяльності (стартапів, спінофів); формуванні 

багаторівневої системи венчурних фондів 

[50] 

А. Кузнєцова 

Предмет інноваційної діяльності, фінансування якої оцінюється за 

показниками загальних витрат на здійснення, обсягу реалізованої 

продукції, співвідношення між ними, річних приростів оцінних 

показників 

[51] 

Е. Лібанова 

Основний засіб розвитку структурних складових людського 

потенціалу: соціально-демографічного, соціально-економічного, 

діяльнісного та соціокультурного 

[52] 

Б. Малицький 

Зміст діяльнісного підходу з метою послідовної реалізації новацій 

(нововведень) у технологічній, а також пов’язаних сферах 

(управління, маркетинг, навчання персоналу, фінанси), які 

впливають на кінцевий результат інноваційного процесу 

[53] 

Ю. Макогон 

Один з найбільш ефективних чинників забезпечення соціально-

економічного розвитку макро-, мезо- та мікрооб’єктів, активізації 

їх діяльності на основі покращення інвестиційного клімату 

[54] 

А. Мокій 

Засіб стимулювання процесів інфраструктурного оновлення та 

комплексного соціально-економічного розвитку регіонів на основі 

реалізації інструментів подолання розриву між ланками 

інноваційного процесу (освіта – наука – виробництва) 

[55] 
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Продовження табл. 1.2 

Н. Поліщук 

Результат закінчених наукових досліджень і розробок або інших 

науково-технічних досягнень у формі нового або вдосконаленого 

продукту, що реалізується на ринку, нового або вдосконаленого 

технологічного процесу, що використовується у практичній 

діяльності, а також у пов’язані з цим додаткові наукові 

дослідження і розробки 

[56] 

О. Полінкевич 

Нова ідея, рішення, нововведення, об’єкт впровадження, який 

комплексно використовує систематичні технічні розробки, 

науково-технічні програми, що спрямований на вдосконалення 

процесу діяльності та його результатів при застосуванні у 

виробництві та управлінні  

[57] 

О. Попович 

Нововведення, які з’являються у процесі реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки – науково, економічно та 

соціально обґрунтованих напрямів ДіР, які визначають головні 

орієнтири НТР і отримують особливу підтримку держави в 

інтересах досягнення або утримання високого рівня наукових 

розробок та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки 

[58] 

Г. П’ятницька 

Нововведення, розробленню та впровадженню яких сприяє 

інноваційна культура, накопичені знання, досвід, особливості 

поведінки та взаємовідносин персоналу, порядки в організації та 

інші структурні елементи інтелектуальних ресурсів підприємства 

[59] 

О. Саліхова 
Головна умова розвитку національних високотехнологічних 

виробництв 
[60] 

В. Семиноженко 
Основний засіб виробництва продукту економіки знань як основи 

постіндустріального розвитку країни 
[61] 

Л. Федулова Один з важливих засобів реалізації технологічної політики країни [62] 

Д. Черваньов 

Економічна категорія, яка відображає відносини, пов’язані з 

довгостроковим авансуванням грошових, майнових та 

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької діяльності, в їх основні та обігові фонди, а також 

у науково-технічний розвиток, якісне вдосконалення виробничої 

бази та освоєння випуску нових видів продукції від моменту 

авансування до реального відшкодування й отримання прибутку 

або соціального ефекту 

[63] 

А. Чухно 

Продукти інтелектуальної діяльності, які покладаються в основу 

удосконалення виробничих сил, в основі яких лежать 

інформаційно-інтелектуальні технології, знання  

[64] 

 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел 

 

У випадку реалізації будь-якого з перелічених підходів, основними 

функціями інновацій визнаються: розвиваюча (розвиток інтелектуальних 

здібностей людини, створення умов для подальшого творчого зростання); 

регулятивна (підвищення якості продукції, зниження витрат на виробництво 
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сприяє підтриманню балансу між попитом та пропозицією, виробництвом і 

споживанням, зростанню якості життя); відтворювально-заощаджувальна 

(інновація розглядається як джерело розвитку, одночасно, нововведення, яке 

спрямовується на скорочення витрат енергії, живої праці і отримання більших 

результатів, залучення до використання нових продуктивних сил, підвищення 

ефективності праці та діяльності); інвестиційна (реалізація проектів здійснюється з 

метою отримання прибутку для послідуючих інвестицій) та стимулююча (інновація 

є джерелом отримання підприємницького прибутку, засобом укріплення 

конкурентних переваг та захоплення нових ринків за рахунок підвищення якості 

виготовлених продуктів, наданих послуг, зростання рівня виробництва і 

споживання, сприяння підвищенню рівня життя). 

Значною різноманітністю відрізняються різновиди інновацій, які окремими 

авторами класифікуються за характерними ознаками. Узагальнення сучасних 

підходів до універсальної класифікації інновацій дає змогу виокремити ті з них, які 

поширюються на сферу ДР ІР ДС ЗВО (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Класифікація інновацій у сфері ІР ДС ЗВО 

Класифікаційна ознака Різновиди інновацій 

Рівень поширеності одиничні; дифузні 

Охоплення частки ринку локальні; системні; стратегічні 

Ступень  

новизни 

радикальні, революційні; комбінаторні, такі, що 

функціонують на основі вихідного фундаментального 

наукового принципу; удосконалювальні, 

модифікаційні; нові для галузі в світі; нові для галузі в 

країні; нові для даного закладу (групи закладів) 

впливу на предметну 

сферу 

базові; покращувальні; псевдоінновації 

Рівень 

впливу на  

процес діяльності розширювальні; заміщувальні; покращувальні 

фактори діяльності глобальні; комплексні; локальні 

Галузь застосування 
технологічні; організаційно-технологічні; економічні; 

маркетингові; соціальні; екологічні; інформаційні 

Причини виникнення стратегічні; реактивні 

Характер задоволення потреб 

такі, що створюють нові потреби; такі, що 

задовольняють наявні потреби іншим способом; такі, 

що задовольняють наявні потреби більш ефективним 

способом 
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Продовження табл. 1.3 

Місце в системі 

на вході організаційної структури (зміни у виборі та 

використанні сировини, матеріалів, машин і 

обладнання, робочої сили, інформації тощо); на виході 

організаційної структури (послуги, вироби, технології, 

інформація тощо); у системному устрої діяльності 

організаційної структури (управлінському, 

виробничому, технологічному) 

Спадкоємність 
заміщувальні; скасувальні; поворотні; відкриваючі; 

ретрозапровадження 

Механізм здійснення одиничні; дифузійні 

Ступень розповсюдження завершені і незавершені; успішні і неуспішні 

Ступень матеріалізації 
матеріалізовані (тверді); нематеріалізовані (м’які, 

управлінські) 

Отриманий результат Н(НТ)Р 
науковий; технічний; технологічний; 

конструкторський; інформаційний 

Технологічні параметри продуктові; процесні 

Сфера прикладання продуктові; ринкові; інновації-процеси 

Темп здійснення 
швидкі; уповільнені; наростаючі; рівномірні; 

стрибкоподібні; затухаючі 

Масштаб здійснення 
трансконтинентальні; транснаціональні; регіональні; 

значні; середні; дрібні; крупні; малі 

Результативність 
високі; низькі; стабільні; впроваджені повністю; 

впроваджені і мало використані; не впроваджені 

Особливості процесу ІР внутрішні організаційні; міжорганізаційні 

Джерело ініціативи пряме соціальне замовлення; результат винаходу 

Рівень оригінальності 

характеру змін 

оригінальні (творчі); неоригінальні (такі, що 

наслідують, повторюють) 

Ступень складності 
непов’язані (розрізнені); пов’язані (колективний 

результат) 

Соціально-психологічні умови 

впровадження 

усвідомлювані рефлекторно; упроваджені без 

тривалого обмірковування 

Стадія життєвого циклу Н(НТ)Р 

стратегічний маркетинг у сфері Н(НТ)Р; 

організаційно-технологічна підготовка Н(НТ)Р; 

здійснення Н(НТ)Р (включаючи тактичний 

маркетинг) 

Частота застосування разові; повторювані 

Направленість результатів  
інновації у вигляді наукового інструментарію; 

інновації-процеси; інновації-продукти 

Форма нововведення 

відкриття, винаходи, патенти; раціоналізаторські 

пропозиції, ноу-хау; товарні знаки, товарні марки, 

емблеми; нові документи; процеси, конструкції, 

структури, методи 

 

Роль в процесі Н(НТ)Р 
основні; доповнюючі 

 



 

 

38 

Продовження табл. 1.3 

Масштаб розповсюдження 

інновації, які стали основою для галузі, у якій 

виробляється однорідний продукт; інновації, які 

застосовуються у всіх галузях та сферах 

Рівень інтенсивності (порядок) 
нульовий; перший; другий; третій; четвертий; п’ятий; 

шостий; сьомий 

Ступень використання наукових 

знань 

засновані на фундаментальних знаннях; засновані на 

наукових дослідах з обмеженою галуззю 

застосування; засновані на досвіді у обмеженій сфері 

наукових знань; засновані на комбінації різних типів 

знань; засновані на використанні одного продукту в 

різних галузях; засновані на побічних результатах 

різних програм; засновані на вже відомій технології 

Можливість планування 

життєвого циклу 

втілення революційної для виробничих сил наукової 

ідеї, яка закріплюється у їхньому складі у якості 

нового невід’ємного елементу (об’єкт прогнозу); 

якісні зрушення в окремих елементах виробничих 

сил, які означають зміну поколінь техніки за 

збереження початкового фундаментального 

принципу (об’єкт довгострокового характеру); 

кількісні зміни, покращення окремих параметрів 

(об’єкт поточного і перспективного планування) 

Спосіб розроблення експериментальний; прямий 

Рівень управління 
національний; галузевий; територіальний; первинної 

ланки управління 

Об’єкт управління 
продукція; процеси; виконавці; управлінська 

діяльність 

Ступень охоплення ЖЦ НДДКР, освоєння і застосування; НДДКР, теоретичні 

Призначення,  

мета зростання  

ефективність реалізації; ефективність виробництва; 

покращення умов праці; підвищення якості продукції 

Ініціатор планування централізовані; локальні; спонтанні 

Масштаб ефекту застосування, 

зростання рівня ефективності 

виявлення нових галузей застосування (10-100 і 

більше разів); використання нових принципів 

функціонування (2-10 разів); створення нових 

конструктивних рішень (5-10%); оптимізація окремих 

параметрів (2-5%) 
 

Джерело: складено автором на основі узагальнення літературних джерел [65-70] 

Друге офіційне видання Рекомендацій Осло виокремлює ТППІ (рис. 1.1). 

Запроваджені ТППІ є наслідком ІД – наукових, технологічних, організаційних, 

фінансових та комерційних дій, що реально призводять до здійснення інновацій або 

задумані з цією метою. Окремі види ІД є інноваційними самі по собі, інші не мають 

таких якостей, проте необхідні для здійснення інновацій. Різновидом інноваційної 
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діяльності також є ДіР, що не пов’язані напряму з підготовкою якої-небудь 

конкретної інновації. 

 

Інновації 

 

Неінновації 

максимальні середні мінімальні 

виробничого  

рівня 

рівень поширення 

весь світ 
країна,  

регіон 
виробництво 

Інноваційні 

продукти та 

інноваційні 

технологічні 

процеси 

Абсолютно 

нові 

продукти     

процеси 

виготовлення 

продуктів 

    

процеси 

постачання 
    

Суттєві 

технологічні 

покращення 

продуктів     

процесів 

виготовлення 

продуктів 

    

процесів 

постачання 
    

       

Інші 

інновації 

Нововведення 

або 

покращення 
організаційні     

Неінновації 

Несуттєві  

зміни,  

зміни без  

новизни, 

інші  

креативні 

покращення 

продуктів     

процесів 

виготовлення 

продуктів 

    

процесів 

постачання 
    

організаційні     

 

Рис. 1.1. Основні типи та градація рівня новизни при визначенні ТППІ 

Джерело: [3] 

 

Новим продуктом прийнято вважати товари та послуги, що суттєво 

відрізняються за характеристиками та призначенням від продуктів, що 

виготовлялись підприємством раніше.  

Продуктовою інновацією вважається розробка нового способу використання 

продукту, що підпав під незначні зміни технічних характеристик; покращення вже 

існуючих продуктів за рахунок зміни в матеріалах, компонентах та інших 

характеристиках виробів, що покращують їх властивості; значні удосконалення в 

способах надання послуг, доповнення вже існуючих послуг новими функціями або 

характеристиками. 
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Процесні інновації полягають у запровадженні технологічних нових або 

значно вдосконалених методів виробництва/доставляння продукції. Зміст 

інновацій полягає у використанні для організації процесу 

виготовлення/переміщення абсолютно нових або значно поліпшених виробів, що 

не є можливим за умови використання традиційних технологій, фактично, означає 

підвищення ефективності процесів [71]. 

Будь-яка інновація виступає наслідком комплексної активності і передбачає 

обов’язкове використання спеціальних управлінських технологій, які 

концентруються навколо інноваційної дослідницької діяльності (ІДД) (рис. 1.2). 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Елементи ІДД як крос-функціональної активності 

Джерело: [72] 

Третє офіційне видання Рекомендацій Осло базується на всебічному 
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Маркетинг Виробництво 

Дослідження і 

розробки Продуктовий 

інжиніринг 

Управління 

матеріальним 

забезпеченням 

Процесний інжиніринг 



 

 

41 

забезпечення)/доставляння (обладнання, програмне забезпечення, технології 

постачання вихідних матеріалів, проміжної продукції всередині підприємства, 

кінцевої продукції, допоміжні види діяльності) продукту, мають за мету зниження 

його собівартості або витрат з доставляння, підвищення якості, виробництво або 

постачання нових чи суттєво покращених зразків. У сфері послуг процесною 

інновацією вважається такий різновид її надання, який за характеристиками або 

способами використання є принципово новим або якісно поліпшеним у 

технологічному розумінні. Останнє охоплює кардинальні зміни в організації 

процесу надання послуг, а також у використанні результатів досліджень та 

розробок, не включаючи, при цьому, до свого складу часткові організаційні або 

управлінські зміни – перехід на передові методи управління, запровадження 

суттєво змінених організаційних структур, реалізацію нових або значно змінених 

напрямів економічної стратегії підприємства (організації, установи), 

запровадження стандартів якості (наприклад, ISO 9000); 

– маркетингових, що передбачають запровадження значних змін у дизайні, 

упакуванні продукту, його розміщенні на ринку з використанням нових каналів 

збуту, просуванні на ринок з використанням нових концепцій або призначенні ціни 

з використанням нових стратегій ціноутворення для товарів/послуг підприємства; 

– організаційних, що включають запровадження нового організаційного 

методу в діловій практиці підприємства, організації робочих місць або зовнішніх 

зв’язків з метою скорочення адміністративних/оперативних витрат, підвищення 

продуктивності праці службовців, розширення доступу до нетоварних активів або 

зменшення витрат постачання [1]. 

Не є інноваціями призупинення використання якого-небудь процесу 

виробництва/доставляння продукції, методу маркетингу, організації або продажу 

продукту; просте переміщення або розширення капіталу; зміни, що відбуваються 

виключно з-за варіації цін на фактори виробництва; адаптації до запитів 

споживачів; регулярні сезонні та інші циклічні зміни; продажі нової або значно 

покращеної продукції для підприємства. 
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Створення і використання інновацій проходить певний інноваційний цикл. 

Інноваційний цикл – послідовність у часі рівноцінних етапів, які представляють 

собою сукупність функціонально розрізнених видів діяльності на кожному з них 

(рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Етапи інноваційного циклу 

Джерело: [72] 
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Під ІР, на відміну від ІДД, дослідники розуміють якісну зміну продуктів, 

технологій, інвестицій з розширення ринкових можливостей на основі інновацій 

продуктового та процесного типу. Характерною особливістю ІР є інтенсивне 

використання абдукції – пізнавальних процедур формулювання гіпотез (рис. 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Абдуктивний процес інноваційного розвитку 

Джерело: [75]  

 

Абдуктивний процес відбувається в межах функціонування складних 

нелінійних моделей ІР на рівні організації, які постійно модернізуються [59].  

ІР ДС ЗВО у значній мірі пов’язується з удосконаленням управляючої 

підсистеми, що передбачає комплексне упорядкування змістовних процесів, що 
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функціонування дослідницького сектора системи закладів вищої освіти окремих 

країн світу, про що буде йти мова у наших подальших дослідженнях (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Елементи управління ДіР у процесі ІР ДС ЗВО 
Джерело: [76] 
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Якщо вважати інноваційною предметну діяльність зі створення, 

розповсюдження та відтворення новацій в економічному середовищі, то вона має 

характерні особливості для наукових організацій та ЗВО. На відміну від ІД 

промислових підприємств, ІД НУ орієнтовано на створення та запровадження 

інновацій засобами наукової діяльності. Інакше кажучи, ІД НУ вважається ІД в 

умовах функціонування наукової (переважно наукової) установи. 

Це означає, що для ІД НУ є притаманними унікальні, характерні лише для 

наукових установ фактори формування інновацій – кількісно оцінювані субіндекси 

особливостей функціонування НУ, характеристик людського капіталу, 

інфраструктури, маркетингових навичок та вмінь, навичок та вмінь ведення 

бізнесу, а також субіндексів показників їхнього прояву – особливостей 

виробництва знань, можливостей нарощування сили їхнього впливу, каналів 

поширення, рівня творчості у процесі виробництва, щорічне оцінювання яких у 

глобальних масштабах вже протягом тривалого часу здійснюється науковцями 

знаних бізнес-шкіл, ВОІВ [77]. 

Отже, змістовний аналіз сутності інновацій засвідчив, що у сучасному 

розумінні їх слід розглядати як процес постійного інтерактивного оновлення, 

переформатування традиційної послідовності технологічних процесів, що полягає 

у заміні складових елементів діяльності з метою розв’язання суперечностей між 

бажаним та реальним станом об’єкту управління. 

Тому, поняття “дослідницький сектор закладів вищої освіти” запропоновано 

трактувати як сукупність підрозділів ЗВО (наукові відділи, кафедри тощо), що 

здійснюють та/або організовують наукову, науково-технічну, освітню та 

інноваційну діяльність, трансфер технологій і знань, мають за мету паралельне 

впровадження наукової та дослідницької компонент у процесі забезпечення якості 

вищої освіти, різнобічно враховують інтереси та запити стейкхолдерів, 

комерціалізують інноваційно-продуктову діяльність, приймають активну участь у 

формуванні інноваційних екосистем національного, регіонального, галузевого, 

секторального, технологічного, корпоративного рівнів. 
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1.2. Державне регулювання діяльності дослідницького сектору закладів 

вищої освіти  

Частково обумовлений, але нелінійно пов’язаний зі зростанням масштабів 

господарювання, розвиток національної економіки України може бути реалізовано 

лише в умовах успішного функціонування НІС – об’єднання компонентів у складі 

підприємницького конкурентного середовища та дослідницького сегменту, а також 

механізму їх взаємодії, що функціонує з метою, по-перше, трансферу знань, їх 

розповсюдження та трансформації у інновації для підприємців, по-друге, 

орієнтування дослідників на задоволення інноваційних потреб розвитку 

виробництва. Головним завданням дослідницького сегменту є реалізація наукової 

діяльності як соціально значущої сфери людської діяльності, функцією якої є 

вироблення й використання теоретично систематизованих об’єктивних знань про 

дійсність у процесі організації доцільно орієнтованої (суспільними завданнями й 

потребами, сформульованими стратегіями наукового пошуку) творчої діяльності з 

постановки, вибору й розв’язання проблем духовного й практичного освоєння 

світу. 

Державна система управління наукою в умовах функціонування НІС, яка має 

на меті вироблення стратегічних рішень і реалізацію тактичних заходів щодо 

здійснення фундаментальних та прикладних досліджень, підвищення рівня їх 

ефективності, вибору найбільш перспективної тематики, інформаційного 

забезпечення, економічного стимулювання, передбачає регулювання діяльності 

чотирьох основних секторів наукової діяльності: 

 державного – організацій та установ, які забезпечують управління 

державою і задоволення потреб суспільства в цілому (державне управління, 

оборона, громадський порядок, охорона здоров’я, культура, дозвілля, соціальне 

забезпечення) у складі національних та місцевих органів; неприбуткових 

організацій, які у повному обсязі або частково фінансуються державою (за 

виключенням закладів вищої освіти), що зайняті обслуговуванням уряду і не 
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переслідують завдання отримання прибутку, а залучені до дослідницької 

діяльності, яка стосується громадських та адміністративних функцій;  

 підприємницького – організацій та підприємств, основну діяльність яких 

орієнтовано на виробництво продукції та послуг з метою продажу (відмінних від 

послуг сектора вищої освіти), у тому числі тих, які перебувають у власності 

держави; приватних неприбуткових організацій, у т. ч. зайнятих обслуговуванням 

згаданих вище; 

 вищої освіти – університетів та інших навчальних закладів, незалежно від 

джерел фінансування та правового статусу; науково-дослідницьких інститутів, 

експериментальних станцій, клінік, які перебувають під безпосереднім контролем 

або управлінням/асоційовані з ЗВО; організації, які безпосередньо обслуговують 

вищу освіту (організації системи МОН України) – креативного ядра, нуклеарного 

актора процесу генерації нового знання [78-90];  

 приватного неприбуткового (некомерційного) – приватних організації, які 

ставлять за мету отримання прибутку (професійних спілок, об’єднань, асоціацій, 

громадських, благодійних організацій, фондів); окрім фондів, які більше, ніж на 

50% фінансуються державою, що віднесені до державного сектору; приватних 

індивідуальних організацій, а також зарубіжного у складі організацій, які 

перебувають за межами політичних кордонів країни, міжнародних організацій 

(крім комерційних підприємств), які враховуються лише у якості джерел 

фінансування національних НДіР, які класифіковано за згаданими чотирма 

секторами науки. 

Безпосередню наукову діяльність в українській державі здійснюють окремі 

підрозділи ієрархічної організаційної системи науки: 

 науково-дослідні і проектні установи та центри Національної Академії 

наук України; 

 науково-дослідні установи системи галузевих академій наук; 

 науково-дослідні підрозділи та кафедри ЗВО (інститутів, академій, 

університетів); 
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 науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні та інші 

установи міністерств і відомств; 

 науково-дослідні, проектні установи і центри при промислових 

підприємствах та об’єднаннях; 

 науково-дослідні, конструкторські, технологічні та інші установи і центри, 

створені на комерційній основі. 

Очолює структуру організаційної системи науки МОН України – головний 

орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та 

організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, 

пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми 

власності [91].  

У відповідності до зазначених у Положенні про МОН України основних 

завдань діяльності, центральний орган державного управління використовує 

важелі адміністративного і громадського контролю, кадрові, планово-фінансові, 

інформаційні, мобілізаційні, безпекові важелі під час формування та реалізації 

державної політики у сферах, що належать до його компетенції. 

У якості стратегічних напрямів діяльності держави у процесі реалізації нею 

регуляторної функції може бути визначено:  

 створення та реалізація законодавчої бази та правового поля вільного 

розвитку суб’єктів економічного процесу, що поєднується з контролем дотримання 

ними нормативно-правових актів;  

 створення та забезпечення умов здійснення сумлінної конкуренції 

засобами регулювання цінової політики;  

 вибіркове стимулювання виробників стратегічно важливих товарів 

(послуг); 
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 здійснення ефективної соціальної політики засобами регулювання рівня 

зайнятості населення, розподілу ресурсів і доходів між індивідами;  

 проведення ефективної державної політики адаптації суб’єктів діяльності 

до зміни кон’юнктури на ринках, в т. ч. створення сприятливих умов для активізації 

виробничої діяльності. 

МОН у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 

установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і 

службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, 

дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів 

України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, 

відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з 

підприємствами, установами та організаціями. В межах повноважень, 

передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, 

постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих 

відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України 

видає, організовує та контролює виконання наказів – регуляторних актів, які 

розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням 

вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності” [92]. 

Нормативно-правові регуляторні акти МОН, які підлягають державній 

реєстрації в установленому законодавством порядку, видані в межах повноважень, 

прийняті з дотриманням принципів та послідовних процедур забезпечення 

реалізації державної регуляторної політики (статті 4, 5 Закону “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”), є 

обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності та громадянами. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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Перелік стратегічних цілей державної політики у сфері Н(НТ)Д, реалізація 

яких покладається на МОН України, отже деталізується у переліку основних 

завдань його діяльності (стаття 3 Положення про МОН України), наводиться у 

Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність”:  

 забезпечення наукового обґрунтування процесу визначення стратегічних 

завдань розвитку економіки та суспільства; 

 досягнення високого рівня розвитку науки і техніки; 

 примноження національного багатства на основі використання Н(НТ)Д; 

 створення умов для досягнення високого рівня життя кожного 

громадянина, його фізичного, духовного та інтелектуального розвитку шляхом 

використання сучасних досягнень науки і техніки; 

 зміцнення національної безпеки на основі використання Н(НТ)Д; 

 створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 

сфері Н(НТ)Д; 

 забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості; 

 сприяння розвитку Н(НТ)Д у підприємницькому секторі; 

 інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і НТ(Е)Р розробок у 

світовий науковий та ЄДП [93].  

Теоретичне узагальнення змісту поняття “інноваційний розвиток 

дослідницького сектора закладів вищої освіти” дозволило запропонувати 

визначення сутності державного регулювання як організаційного, адміністративно-

розпорядного впливу на відносини, процеси та структурні елементи національної 

економіки, що охоплюють сферу науково-дослідної діяльності ЗВО під час їх 

упорядкування, збереження та інноваційного оновлення форм, здійснюється на 

основі владних повноважень держави, створює умови для тривалого та 

безпроблемного функціонування дослідницького сектора ЗВО задля отримання 

значущих соціальних та економічних результатів відповідно до потреб економіки і 

суспільства. Державне регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО здійснюється універсальними методами впливу органів виконавчої 

влади на його об’єкт у формі прямого і непрямого впливу (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Форми та засоби регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО у системі 

державного регулювання сфери наукової та науково-технічної діяльності 

Джерело: узагальнено автором на основі [91-93; 95; 96] 

5
1
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З метою досягнення цілей стратегічного управління у обраній сфері держава, 

керуючись принципами ДР та управління Н(НТ)Д, забезпечує:  

 соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та 

ефективного використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи 

державну підтримку суб’єктів Н(НТ)Д; 

 створення сучасної наукової інфраструктури і системи інформаційного 

забезпечення Н(НТ)Д, інтеграцію освіти, науки і виробництва; 

 підготовку кадрів у сфері Н(НТ)Д ЗВО, закладами післядипломної освіти, 

НУ, а також спеціалізованими загальноосвітніми навчальними закладами, які 

взаємодіють між собою та з НУ; 

 підвищення престижності Н(НТ)Д, підтримку та заохочення молодих 

вчених; 

 фінансування та матеріальне забезпечення ФНД та ПНД; 

 організацію прогнозування тенденцій науково-технічного розвитку на 

довгостроковий та середньостроковий періоди; 

 підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних 

цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію ресурсів для їх 

реалізації; 

 створення ринку Н(НТ)П та впровадження досягнень науки і техніки в усі 

сфери суспільного життя; 

 правову охорону інтелектуальної власності та створення умов для її 

ефективного використання; 

 організацію і проведення статистичних спостережень у сфері Н(НТ)Д; 

 проведення Н(НТ)ЕВ, нових технологій, техніки, результатів досліджень, 

Н(НТ)ПР і програм тощо; 

 стимулювання Н(НТ)Т, винахідництва шляхом застосування фінансово-

кредитних, податкових інструментів; 

 пропагування наукових та науково-технічних досягнень, винаходів, нових 

сучасних технологій, внеску України у розвиток світової науки і техніки; 

 встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими державами для інтеграції 

вітчизняної та світової науки, входження у світовий науковий та ЄДП [14]. 
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Застосування фінансово-кредитних та податкових інструментів здійснюється 

для створення економічно сприятливих умов для ефективного провадження Н(НТ)Д, 

забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за рахунок усіх 

джерел до 3 відсотків ВВП (показника, визначеного Лісабонською стратегією ЄС) 

[94] і полягає у звільненні державних НУ та ЗВО від сплати ввізного мита та ПДВ з 

наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, 

реактивів, зразків, наукової літератури, що ввозяться в Україну для забезпечення 

власної Н(НТ)Д (крім підакцизних товарів). 

Основоположними принципами ДР Н(НТ)Д проголошено: 

 єдність науково-технічного, економічного, соціального та духовного 

розвитку суспільства; 

 ефективне поєднання централізації та децентралізації управління у Н(НТ)Д; 

 додержання вимог екологічної безпеки; 

 визнання свободи наукової творчості; 

 збалансованість розвитку ФНД і ПНД та НТ(Е)Р; 

 використання досягнень світової науки, можливостей міжнародного 

наукового співробітництва; 

 свободу поширення відкритої науково-технічної інформації; 

 відкритість для міжнародного науково-технічного співробітництва, 

забезпечення інтеграції української науки у світовий науковий та ЄДП із 

забезпеченням захисту інтересів національної безпеки; 

 визнання певного обґрунтованого ризику отримання негативного 

результату у провадженні Н(НТ)Д [93]. 

Фінансове забезпечення Н(НТ)Д здійснюється з метою стимулювання НДДКР 

та інновацій за рахунок бюджетних коштів (щорічно визначається у законі України 

про Державний бюджет у розмірі не менше 1,7 відсот ка ВВП), коштів установ, 

організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, 

інших джерел, не заборонених законом.  

Загальна сума бюджетних коштів на здійснення Н(НТ)Д використовується з 

метою:  
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 базового фінансування ОДНУ державної форми власності, проведення 

наукових досліджень та НТ(Е)Р університетів, академій, інститутів у межах 

видатків, які передбачені у кошторисах на зазначені цілі; 

 фінансування на конкурсній основі окремо обумовленого переліку наукових 

і науково-технічних програм та проектів, що спрямовані на реалізацію пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, проведення ПНД, розвитку матеріально-

технічної бази для проведення Н(НТ)Д за результатами використанням процедур 

Н(НТ)Е або закупівлі; 

 фінансування програм сприяння розвитку ВОНУ шляхом реалізації 

інвестиційних та інноваційних проектів за порядком, що затверджується Кабінетом 

Міністрів України; 

 конкурсного фінансування шляхом надання грантів для виконання цільових 

проектів, здійснення розробок високого рівня, наукового стажування НПП, що 

здійснюється за результатами відбору фахівцями НФДУ із застосуванням процедур 

закупівлі; 

 конкурсного фінансування шляхом надання індивідуальних, колективних, 

інституційних грантів для виконання цільових проектів, здійснення розробок 

високого рівня, наукового стажування НПП, що здійснюється за результатами 

відбору замовниками без застосування процедур закупівлі. 

Трансфер і поширення технологій та інформації, що здійснюється у формі 

передавання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, які створені 

за рахунок коштів державного бюджету, виплата винагороди творцям за 

використання зазначених об’єктів здійснюються у порядку, встановленому Законом 

України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” [95]. 

В основу ДР ІР ДС ЗВО, що лише за певних умов набуває ознак довершеної 

системності і функціонує як багаторівнева, ієрархічна, частково саморегульована, 

потребуюча прогнозування та регулювання довгострокового економічного розвитку 

сукупність взаємопов’язаних елементів, покладається процес планомірного 

розвитку ДС у складі комерційної, маркетингової та інвестиційної складових їх 

цілісного інноваційного потенціалу, а також сукупність методів розв’язування задач 

розробки стратегії, механізмів, інструментів та форм розвитку дослідницької 

активності з можливістю отримання результатів світового рівня та їх подальшого 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/143-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/143-16
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використання у профільній (освітній) діяльності. У ході ефективного регуляторного 

втручання реалізуються можливості коригувати напрям, швидкість реалізації і 

характер цільових орієнтирів розвитку ДС ЗВО як об’єкту управління, відбувається 

їх оцінювання з точки зору відповідності потребам задоволення економічних 

інтересів зацікавлених сторін діяльності. 

Принципові засади державного регулювання діяльності ДС ЗВО – державні 

гарантії соціально-правового статусу вчених, наукових працівників; повноваження 

суб’єктів регулювання та управління; форми і методи регулювання та управління – 

визначаються Конституцією України, положеннями Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”.  

Окремі аспекти проблеми впорядковуються відповідними положеннями 

Кодексом законів про працю, Земельним, Податковим, Бюджетним, Господарським 

кодексом України, Законом України “Про вищу освіту”, Законом України “Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, Законом України 

“Про державні цільові програми”, Законом України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування”, Законом України “Про запобігання корупції”, 

Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування”, Законом України “Про здійснення державних 

закупівель”, Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, Законом України 

“Про науково-технічну інформацію”, Законом України “Про наукову і науково-

технічну експертизу”, Законом України “Про оплату праці”, Законом України “Про 

освіту”, Законом України “Про особливості правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх 

майнового комплексу”, Законом України “Про очищення влади”, Законом України 

“Про природно-заповідний фонд України”, Законом України “Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки”, Законом України “Про управління об’єктами 

державної власності”, Регламентом Верховної Ради України, Статутом Національної 

академії наук України, Порядком проведення державної атестації наукових установ, 

Положенням про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій, Положенням про національний 

науковий центр, Положенням про Національну раду з питань розвитку науки і 

технологій, Положенням про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять 
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національне надбання, Типовим положенням про наглядову раду, Типовим 

положенням про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, Типовою 

формою контракту з керівником державної наукової установи, Методичними 

рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової 

установи. 

Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері Н(НТ)Д, згідно 

положень Закону, виступають Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Національна Рада України з питань розвитку науки і технологій, 

Національний фонд досліджень України, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері Н(НТ)Д (МОН 

України), інші центральні органи виконавчої влади, місцеві ради, місцеві органи 

виконавчої влади зі встановленим Конституцією та законодавством України 

переліком повноважень. 

Ієрархічно впорядковані повноваження суб’єктів регулювання та управління у 

сфері Н(НТ)Д поширюються: 

 рівень Верховної Ради України – на здійснення державного регулювання 

діяльності, затвердження основних засад і напрямів державної політики у сфері 

Н(НТ)Д; затвердження пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та 

загальнодержавних програм науково-технічного розвитку держави [93];  

 рівень Кабінету Міністрів України – на забезпечення реалізації державної 

науково-технічної політики, розвитку і зміцнення науково-технічного потенціалу 

держави; затвердження Положення про Національну раду України з питань розвитку 

науки і технологій та її персонального складу; подання Верховній Раді України 

пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

забезпечення розроблення, затвердження і виконання державних цільових наукових 

і науково-технічних програм; забезпечення взаємодії центральних органів 

виконавчої влади з суб’єктами регулювання та управління питань розвитку науки і 

технологій; розгляд рекомендацій Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій та прийняття за ними рішення; затвердження порядку 

формування та використання коштів Національного фонду досліджень України на 

основі пропозицій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій; 

затвердження Голови Національного фонду досліджень України; заснування грантів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF/paran10#n10
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та премій Кабінету Міністрів України у сфері Н(НТ)Д та визначення порядку їх 

надання; вживання заходів до вдосконалення державного регулювання та 

управління, здійснення інших повноважень у сфері Н(НТ)Д [93]; 

 рівень Національної ради України з питань розвитку науки і технологій – на 

підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування 

засад державної політики у сфері Н(НТ)Д; підготовку пропозицій щодо визначення 

пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації; підготовку пропозицій 

щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та ЄДП з 

урахуванням національних інтересів; підготовку пропозицій щодо засад 

функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових 

наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації НУ, 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань; розгляд та надання 

висновків щодо проектів концепцій державних цільових наукових та науково-

технічних програм і проектів таких програм; надання Кабінетові Міністрів України 

рекомендацій щодо формування державного бюджету в частині визначення 

загальних обсягів фінансування Н(НТ)Д та його розподілу між базовим та 

конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення 

структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду 

досліджень; заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої 

влади, Національного фонду досліджень, Національної академії наук, національних 

галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що 

провадять Н(НТ)Д або є замовниками наукових досліджень і розробок, про стан 

використання коштів на Н(НТ)Д та отримані результати і внесення пропозицій за 

результатами їх розгляду; підготовку та оприлюднення щорічної доповіді про стан і 

перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності, а також про 

стан виконання Україною пріоритетів ЄДП та надання пропозицій щодо плану їх 

реалізації на наступний рік; підготовку пропозицій щодо принципів створення та 

стратегії розвитку ДДІ, системи державних ключових лабораторій; взаємодію в 

установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних 

організацій; ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі 

науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи рішень 

центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а також 
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проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм і 

проектів таких програм; подання пропозицій щодо принципів наукової етики та 

механізмів контролю за їх дотриманням; розроблення, разом з представниками 

реального та фінансового секторів економіки та іншими зацікавленими сторонами, 

пропозицій щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових 

досліджень; надання рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проектів і 

програм міжнародної технічної допомоги у сфері Н(НТ)Д; подання пропозицій щодо 

розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні; розроблення пропозицій 

щодо стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської молоді до 

Н(НТ)Д [96]; 

 рівень Міністерства освіти і науки України – розроблення засад наукового і 

науково-технічного розвитку України та подання відповідних пропозицій Кабінету 

Міністрів України та Президенту України; організацію взаємодії з Національною 

радою України з питань розвитку науки і технологій; координування процесу 

реалізацію іншими центральними органами виконавчої влади, Національною 

академією наук України та національними галузевими академіями наук державної 

політики у сфері Н(НТ)Д; розроблення спільно з Національною радою України з 

питань розвитку науки і технологій пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

та внесення відповідних пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України у 

встановленому законодавством порядку; забезпечення розвитку загальнодержавної 

системи науково-технічної інформації; керівництво системою наукової і науково-

технічної експертизи; забезпечення інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий 

простір та ЄДП із збереженням і захистом національних пріоритетів; здійснення 

керівництва системою державної атестації наукових установ; координування 

міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення дотримання і 

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що 

належать до його компетенції; формування тематики державного замовлення на 

найважливіші НТ(Е)Р та Н(НТ)П, здійснення фінансової підтримки виконання 

державного замовлення на найважливіші НТ(Е)Р та Н(НТ)П; здійснення фінансової 

підтримки Н(НТ)Д ЗВО, що належать до сфери його управління; забезпечення 

реєстрації та обліку НДДКР; забезпечення реалізації міжнародних науково-

технічних програм і проектів відповідно до міжнародних договорів; розроблення 
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проектів міждержавних програм для забезпечення виконання укладених 

міжнародних договорів у сфері Н(НТ)Д; укладання відповідно до законодавства 

міжнародних договорів про співробітництво у сфері Н(НТ)Д; забезпечення 

виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних 

організаціях у сфері Н(НТ)Д; взаємодію в установленому порядку з відповідними 

органами іноземних держав і міжнародних організацій [93]; 

 рівень інших центральних органів виконавчої влади – здійснення 

управління у сфері Н(НТ)Д відповідних галузей; визначення, спільно з МОН, 

напрямів розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу відповідних 

галузей, спрямування і контролю діяльність наукових установ, що належать до 

сфери їх управління; залучення НУ та ЗВО (за їх згодою) до розв’язання проблем 

науково-технічного розвитку, участь у визначенні пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних 

програм і державного замовлення у сфері Н(НТ)Д; розроблення, спільно з МОН, 

програм науково-технічного розвитку відповідних галузей та заходів з їх виконання, 

організування їх виконання; сприяння розробленню, освоєнню та виробництву 

сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових 

високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного 

забезпечення [93]; 

 рівень Національного фонду досліджень України – грантову підтримку 

ФНД у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук; ПНД і 

НТ(Е)Р за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки [93]; 

 рівень місцевих рад та місцевих органів виконавчої влади – забезпечення 

виконання державних цільових наукових та науково-технічних програм; 

організування розроблення та виконання регіональних (територіальних) програм 

науково-технічного розвитку; сприяння розвитку інфраструктури Н(НТ)Д регіону; 

залучення відповідних наукових установ (за їх згодою) до розв’язання проблем 

науково-технічного розвитку регіону [93]. 

Розвиток науково-технічного, інноваційного елементу економіки – науки, 

освіти, наукомістких галузей високотехнологічного матеріального та 

нематеріального виробництва, світових ринків технологій – перетворився сьогодні у 

визначальний фактор динамічного економічного розвитку сучасної держави.  
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Сукупність перелічених елементів доцільно розглядати у діалектичній єдності, 

у якості елементів інноваційного сегменту національної економіки – сукупності 

видів суспільної діяльності, що не беруть прямої участі у створенні матеріальних 

благ, але продукують неуречевлені споживчі вартості, що є необхідними для 

функціонування матеріального виробництва – одночасно, у якості окремої фази 

матеріального виробництва, а також, особливої сфери суспільного розподілу праці, 

що забезпечує реалізацію продукту наукових досліджень в матеріальному 

виробництві.  

У національній доповіді “Інноваційна Україна 2020” відзначається, що 

сьогодні відбувається етап інтенсивного розгортання інноваційної сутності людини, 

який у глобальному масштабі виражається у переході від відтворювального типу 

розвитку, який полягав у постійному відтворенні умов стабільного розвитку 

суспільства, до динамічного. Такий тип динаміки характеризується переважанням 

мінливості над стабільністю, безперервністю якісних змін, процесуальним (на 

відміну від ступеневого), характером турбулентного розвитку технологічних і 

соціально-економічних процесів [97]. 

Ідентифікований сьогодні перехід від індустріально-ринкової до 

інформаційно-мережної економіки, поєднуючи у єдиному процесі невизначені, 

розбалансовані, конфліктні, кризомісткі, біфуркаційні та перманентно нестабільні 

закономірності та змішані форми розвитку, притаманні різним технологічним 

укладам категорії якості, кількості, міри та діалектичного стрибка, вимагають від 

ОДУ динамічно враховувати у своїй регулятивній політиці щодо Н(НТ)Д 

архітектонічні закономірності у співвідношенні відтворення та інновацій; етапи 

періодизації у розвитку інноваційності; тенденції трансформаційних змін елементів 

інноваційної політики держави; зміну ролі держави на різних етапах створення 

інноваційної системи; особливості антициклічного регулювання економіки, 

згладжування та пом’якшення наслідків циклічних коливань економічної 

кон’юнктури; рівень розвитку фінансового інструментарію комерціалізації 

інновацій; рівень розвитку національного ринку венчурного капіталу; ступень 

інституційного облаштування ринкового середовища на ліберально-демократичних 

засадах; орієнтири трансформації національної постіндустріальної промислової 

політики на засадах реалізації ключових компонентів сучасної промислової 
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стратегії; специфіку функціонування механізму налагодження комплементарної 

взаємодії ринкових суб’єктів реалізації приватних інтересів та ОДУ щодо 

забезпечення інтересів суспільства в цілому. 

Закономірностями інноваційної архітектоніки обумовлюється:  

 необхідність підтримання належного темпу зростання інновацій, який 

забезпечує загальний рівноважний стан національної економіки в умовах її 

свідомого і передбачуваного інноваційного порушення; 

 докладання необхідних зусиль із усереднення, просторової локалізації 

рівноважного стану, забезпечення перебування у рамках середніх значень та 

загального тренду;  

 потреба у динамічному структуруванні, забезпеченні пропорційності між 

стабільними та динамічними елементами системи, яка дозволяє зберегти стан 

загальної рівноваги [98]. 

У процесі періодизації розвитку інноваційності виділяється три масштабних 

етапи: 

 період простого відтворення розвитку доіндустріального суспільства на 

засадах використання спорадичних недомінантних інновацій; 

 період системного використання розрізнених інновацій, які зумовлюють 

послідовність технологічних переворотів в межах існуючих суспільних форм 

індустріально-ринкового господарства з тривалим періодом екстенсивного 

поширення нововведень; 

 період суцільного переважання визначаючих траєкторію суспільного 

розвитку кардинальних інновацій над простим відтворення старої якості в умовах 

формування інформаційно-мережевої економіки, який, одночасно, формує численні 

ризики дестабілізації, конфліктів, фрагментації, розпаду особистості та суспільства 

[97]. 

Традиційним набором елементів інноваційної політики держави є: 

законодавче забезпечення; формування і підтримка розвитку інноваційної 

інфраструктури; прогнозування і планування інноваційного розвитку; захист 

інтелектуальної власності; підтримка розвитку науки і освіти; пільгове 

оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну діяльність 

(податкові та амортизаційні пільги); державна фінансова підтримка науково-
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дослідної діяльності та інноваційної господарської діяльності; формування 

сприятливого організаційного середовища [99].  

До інструментів підтримки інноваційної діяльності також можуть бути 

віднесені державні гарантії (створення заставних фондів для стимулювання 

інвестицій), заходи державного протекціонізму у питаннях розробки, виробництва 

та використання високотехнологічної продукції (пайова участь державного капіталу 

у створенні інноваційної інфраструктури, реалізація інноваційних проектів у межах 

ДПП) [100]. 

Трансформація ролі та міри участі держави у формуванні інституційного 

середовища розгортання інноваційних процесів відбувається у такій послідовності: 

панівна роль держави у фінансуванні наукових досліджень – альтернативне 

балансування участі суспільного сектору (органів державного управління) та 

приватного сектору (приватні інвестиції) – домінуюча роль бізнес-сектору у 

фінансуванні інновацій з використанням державними інституціями переважно 

непрямих методів стимулювання інноваційної діяльності [101-103]. При цьому слід 

враховувати, що кардинальна зміна технологічних укладів може природним чином 

поєднуватись з подальшою актуалізацією модернізованих, але традиційних для 

економіки країни, галузей забезпечення життєдіяльності, задоволення потреб в 

комунікаціях, видобування ресурсів та виробництва засобів виробництва.  

Організаційне забезпечення функціонування в Україні системи спеціальних 

інститутів інноваційного розвитку – інноваційних центрів, техніко-

впроваджувальних промислово-виробничих та туристсько-рекреаційних особливих 

економічних зон, наукових та науково-навчальних центрів, інноваційних бізнес-

інкубаторів, центрів інновацій та трансферу технологій, субконтракції, розвитку 

дизайну, енергозбереження, центрів комерціалізації інтелектуальної власності, 

інноваційно-технологічні кластерів, консалтингових фірм, венчурних фондів, 

індустріальних та технопарків – повинно супроводжуватись широким поширенням 

нових та оновленого типу банківських установ – передовсім, інноваційних банків, 

універсальних та спеціалізованих банків розвитку, експортно-імпортного банку, 

державних венчурних та лізингових компаній, інноваційних фондів, фондів і 

агентств регіонального розвитку – ключових ланок у процесі продукування та 

комерціалізації інновацій [101]. 
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Потужним продуцентом доступних джерел фінансування інноваційної 

діяльності, ключовим елементом широкого спектру доступних джерел їх базового 

фінансового забезпечення, покликані стати венчурні фонди підтримки соціально та 

економічно ефективних проектів державного та регіонального рівнів [104-108]. 

Рівень та якість інституційного облаштування ринкового середовища має за 

мету формування якісного регуляторного середовища сприяння реалізації 

підприємницьких ініціатив для тих, хто зайшов на ринок, а також вільного виходу з 

нього [109].  

Свій відбиток на регулятивну політику органів державного управління у сфері 

ІД накладають особливості реалізації національної промислової політики після 

підписання у 2014 р. Угоди з ЄС. Зростання рівня конкуренції на внутрішньому 

ринку, формування нових умов для українських експортерів на ринках країн ЄС, 

нові умови торгівлі пожвавлюють середовище здійснення інноваційних процесів, 

вимагають оновленого налаштування елементів їх інституційного забезпечення, 

реалізації стратегічного підходу до інноватизації очікуваних структурних 

трансформацій, врахування особливостей перерозподілу влади від національної 

держави на користь ТНК, міжнародних організацій, регіональних об’єднань 

різноманітного характеру. Матричний устрій діяльності інноваційного типу 

передбачає гнучку здатність органів державного управління налаштувати 

середовище “…безперервних змін одних команд на інші за принципом модульності, 

кожну з яких вмонтовано в матрицю взаємодії, де по горизонталі послідовно 

вибудовані складові науково-технічної, інноваційної та промислової політики, а по 

вертикалі – характеристики окремих організаційно усталених структур, у тому числі 

і представлених міжнародними суб’єктами, з якими відбувається співпраця, далі іде 

держава з її регіональними суб’єктами та бізнес-структури, що здійснюють 

інноваційну діяльність. Крім того, як свідчить досвід, кожен з елементів такої 

матриці може бути представлений своєю матрицею” [97, с. 32].  

Отже, наведене у попередньому розділі дослідження, який присвячено 

узагальненню теоретичних підходів до вирішення проблеми забезпечення 

інноваційного розвитку ДС ЗВО, визначення змісту категорії ІР ДС ЗВО дозволило 

сформулювати визначення сутності поняття “дослідницький сектор закладів вищої 

освіти” як сукупності підрозділів ЗВО, що інтегровано забезпечують провадження 
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наукової, науково-технічної, освітньої діяльності ЗВО за рахунок багатоканального 

фінансування в умовах формування інноваційної моделі економіки. Інноваційний 

розвиток дослідницького сектора ЗВО включає як генерацію сучасних знань шляхом 

використання новітніх підходів, технологій, методик ведення дослідницької та 

інноваційної діяльності, з подальшою комерціалізацією результатів діяльності 

суб’єктами інноваційних екосистем, так і трансфер цих знань в освітній процес задля 

підготовки фахівців інноваційного типу, що дозволяє забезпечити соціально-

економічний розвиток держави за рахунок створення і реалізації інноваційних 

товарів і послуг. 

ДС ЗВО є принципово важливим елементом інноваційного сегменту 

національної економіки – конгломерату окремих видів суспільної діяльності, що не 

беруть прямої участі у створенні матеріальних благ, але продукують неуречевлені 

споживчі вартості, що є необхідними для функціонування реального сектору 

економіки – одночасно, у якості окремої фази матеріального виробництва, а також 

особливої сфери суспільного розподілу праці, що забезпечує реалізацію продукту 

наукових досліджень в матеріальному виробництві. З іншого боку, ДС ЗВО 

виступають суб’єктом регулятивного впливу зі сторони ОДУ. Державне 

регулювання економіки – цілеспрямований та активний вплив органів управління на 

функціонування, розвиток та розширене відтворення цілісної економічної системи 

шляхом використання економічних законів і вирішення економічних суперечностей 

на основі використання сукупності форм та методів управління. 

При цьому, сутність державного регулювання розвитку ДС ЗВО – внутрішній 

зміст впливової діяльності суб’єкта регулювання – отримує вираз у єдності 

застосування усіх різноманітних та суперечливих форм переведення об’єкту впливу 

з фактичного стану функціонування до більш ефективного.  

Явище державного регулювання ДС ЗВО – конкретний вираз сутності 

регулювання, зовнішня, безпосередньо дана форма його існування – проявляється у 

владних функціях держави, які конкретизуються у формах та методах регулятивного 

впливу суб’єкту на об’єкт (ДС ЗВО) з використанням наступних каналів зв’язку: 

розроблення стратегічних рішень, забезпечення сприятливого середовища 

функціонування суб’єктів регулювання, розподіл фінансових коштів, стимулювання 

НДДКР та інновацій, трансфер та поширення технологій і інформації.  
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1.3. Моделі державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектору закладів вищої освіти  

 

Предметним проявом особливостей ДР ІР ДС ЗВО виступають конкретні 

моделі його реалізації.  

Як було встановлено у попередніх дослідженнях, ДР ІР ДС ЗВО здійснюється 

на основі універсальних методів – засобів впливу владних органів на його об’єкт:  

 прямого адміністративного впливу у формі регулятивних приписів зі 

статусом обов’язкового виконання, що має за мету оперативне отримання 

економічного результату (платежі, відрахування, закупівлі тощо);  

 непрямих методів створення умов для самостійного вибору об’єктами 

управління варіантів дій, що відповідають стратегічній меті наукової (науково-

технічної) політики держави (програмування, інформування, тощо). 

Використання тієї або іншої конкретної форми прямого, непрямого або 

проміжного варіанту регулювання владними органами ІР ДС ЗВО визначається у 

залежності від позиціонування ними ступеня та обсягу участі у розвитку 

перспективних технологій, а також зацікавленості у їх поширенні у 

підприємницькому секторі національної економіки (рис. 1.7).  

Основні різновиди національних моделей ДР ІР ДС ЗВО, попри всі 

відмінності, об’єднані єдиною метою реалізації. 

 Їх використання має гарантувати реалізацію завдань ефективного 

реформування і передбачають реорганізацію системи управління дослідницькою 

діяльністю, перетворення університетів у інноваційно активні конкуруючі установи, 

які ефективно та динамічно пов’язані з ринком праці, адаптовані до вимог світового 

і європейського освітньо-наукового та дослідницького простору, в перспективі 

повноцінно інтегрують з ними, здатні забезпечити досягнення поставленої мети: 

забезпечити безумовне лідерство в науці, реалізацію цільових проектів, що 

охоплюють всі стадії науково-виробничого процесу; сприяти розвитку інноваційної 

інфраструктури, адаптації досягнень світового науково-технічного прогресу; 

забезпечувати поширення інновацій, створювати сприятливе інноваційне 

середовище для раціоналізації структури національної економіки у відповідності до 

вимог постіндустріальної моделі її функціонування. 
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Рис. 1.7. Моделі ДР ІР ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення літературних джерел [111; 124; 128; 134; 

142-144; 146; 151; 152; 162] 

 

Безумовним лідером на міжнародному ринку науково-дослідницьких 

розвідок протягом тривалого часу залишаються США. На початок XXI сторіччя 

вони виступають єдиною країною, що має можливість здійснювати НДД за усім 

спектром напрямів розвитку науки та техніки.  

В американському суспільстві вкорінене ставлення до науково-технічного 

комплексу як особливої підсистеми НІС, що розвивається за властивими лише 
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науці та техніці законами, результатом функціонування якої є генерування нових 

ідей, знань та технологій, котрі у подальшому трансформуються іншими 

суспільними підсистемами в нові товари та послуги, форми і методи виробництва 

(рис. 1.8).  

В США функціонує 3400 університетів та коледжів, проте дослідження 

зосереджено в межах університетської науки. 10 провідних університетів 

виконують 17% усіх робіт, 100 найбільших університетів освоюють 80% усіх 

витрат на науку в СВО. Дослідження та розробки практично відсутні на межами 

235 найбільших ЗВО. Закон про конкурентоспроможність США (Creating 

Opportunities to meaningfully promote excellence in technology, education and science 

Act – COMPETES Act 2007) [100] започаткував сучасну стратегічну політику 

інноваційного розвитку, що акцентує увагу федеральної влади на сприянні 

проведенню фундаментальних та прикладних досліджень університетами та 

державними науково-дослідними лабораторіями, реалізації податкових кредитних 

програм, організації системи підготовки наукових та інженерних кадрів. 

Напередодні прийняття Закону, у 2006 р. на потреби регіонального 

економічного розвитку з федерального бюджету було виділено 76,6 млрд. доларів, 

з яких 28,9 млрд. доларів (38,9%) виділялось на розвиток НДДКР, при цьому, за 

відсутності скоординованої стратегії, кошти виділялись 14 різними федеральними 

агентствами у рамках 250 не пов’язаних між собою програм [112, с. 25].  

У 2011 р. Закон було змінено у новій редакції і підписано Президентом США 

Б. Обамою. Характерними особливостями реалізації стратегічної політики США у 

сфері НДД протягом останньої каденції цього президента були: 

– сприяння конкурентоспроможності країни в галузі науки, техніки, 

інженерії та математики (STEM) освітніми засобами шляхом створення 

Об’єднання педагогів-наставників НТІМ, а також вільного об’єднання державних 

та некомерційних груп “100K in 10” (з метою підготови 100000 висококласних 

вчителів з перелічених предметів, створення 1000000 кваліфікованих робочих 

місць протягом 10 років); 
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Рис. 1.8. Організаційний устрій управління НІС США 

Джерело: [111] 
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– збереження високого рівня інтенсивності фінансування НДДКР [113-116] з 

одночасним секвеструванням – автоматичним скороченням бюджету з метою 

зниження дефіциту – обсягів фінансування дослідницьких університетів за рахунок 

федеральних асигнувань (від 5,1% до 7,3%), інших грантів, рівня передбачуваності 

підтримки інноваційних екосистем зі сторони уряду [117], стали приводом для 

прогнозу Національної Ради з питань науки щодо пошуку дослідницькими 

університетами нових джерел фінансування зі сторони промисловості, значного 

підвищення залежності від тимчасових контрактів та позаштатних працівників, 

запровадження нових технологій навчання, котрі дозволяють збільшувати розмір 

аудиторії; 

– переорієнтація значної кількості дослідників на отримання науково-

педагогічних посад призвело до того, що різке зростання кількості пост 

докторальних стипендій (150% протягом 2000-2012 рр.) не забезпечило 

послідовного та всебічного навчання та професійного розвитку дослідників, 

призвело до стагнації НДД дослідницьких університетів; 

– продовження патентної та ліцензійної стратегії федерального уряду в 

традиціях закону Бея-Доула (1980 р.), згідно якого дослідницьким університетам  

дозволяється залишати за собою права на інтелектуальну власність, створену у 

процесі НДДКР, що вивело окремі з них на новий якісний рівень у сфері формування 

місцевих інноваційних екосистем шляхом інтенсивного формування бюро 

комерціалізації технологій для підтримки проектів “start up”, інкубаторів для 

викладачів-винахідників у справі підтримки зароджених в результаті проведених 

досліджень компаній та технологій; 

– переорієнтації частини компаній високотехнологічних галузей на більш 

ефективну, з точки зору здійснення НДДКР, співпрацю з ЗВО [41], на шляху яких, 

щоправда, виникає значна кількість бар’єрів та перешкод – фінансового, кар’єрно-

публікаційного, етичного характеру [119]; 

– орієнтація федеральних асигнувань на перспективні розробки, створення 

Ради управління “Партнерства у сфері перспективних виробничих технологій” 2.0 

(АМР 2.0), заклик до формування системи пов’язаних інституцій –

Загальнонаціональної мережі виробничих інновацій, прийняття Закону “Про 
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відновлення американського виробництва” з обсягами фінансування 2,9 млрд. 

доларів; 

– посилення контролю зі сторони Конгресу США над системою розподілення 

грантів, що фінансуються за рахунок Національного наукового фонду (ННФ) 

(National Science Foundation – NSF), шляхом запровадження системи формування 

сповіщень про конкурс з письмовим обґрунтуванням, в якому має зазначатись, яким 

саме чином грант відповідає одній з семи груп “національних інтересів”, що 

перелічено в законопроекті COMPETES Act 2015 (підвищення економічної 

конкурентоспроможності США; покращення здоров’я та добробуту американського 

суспільства; підготовка національних кадрів у сфері STEM, що є конкурентною на 

міжнародному ринку; підвищення рівня наукової освіченості та залучення 

громадськості до науки і техніки в США; розширення співпраці між науковою 

спільнотою та промисловістю країни; забезпечення національної оборони країни; 

сприяння прогресу науки в США).  

– ННФ, з бюджетом витрат 7,5 млрд. доларів у 2016 фінансовому році, 

здійснив: фінансування 1883 коледжів, університетів, інших наукових інституцій; 

оцінювання 49300 заявок на фінансування шляхом перевірки конкурентних переваг; 

виплату 11900 конкурсних винагород; розгляд 225000 наданих пропозицій; пряму 

підтримку 362000 осіб, що пов’язані з фондом (дослідники, постдокторанти, 

тренери, вчителі, студенти); починаючи з 1952 р. підтримку 53000 студентів шляхом 

надання дослідницьких стипендій за рахунок коштів фонду [120]. Підсумки 

діяльності ННФ щороку підводяться у прес-релізах за стандартами Національного 

Комітету з питань науки, космосу та технологій [121] і висвітлюються у сесійному 

звіті Конгресу [122]. 

Складність, систему підпорядкованості, органів ДР ІР ДС ЗВО наочно 

демонструє організаційна структура управління науковими дослідженнями, які 

здійснюються в системі діяльності Міністерства (департаменту) оборони США як 

найбільшого споживача державних фінансувань на потреби НДДКР (рис. 1.9).  

Загальне управління НДД у системі функціонування Міністерства оборони 

США здійснюється командуванням з питань досліджень, розвитку та інженерного 

обслуговування (U.S. Army Research, Development and Engineering Command – 

RDECOM) [123].  



 

 

71 

 

Рис. 1.9. Організаційна структура ДР ІР ДС військових ЗВО США 
Джерело: [124] 
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Деталізація та конкретизація тематики НДД здійснюється в рамках реалізації 

Стратегії управління дослідженнями та забезпечення лідирування (Research 

Management & Leadership Strategy – RMLS) Армійської дослідницької Лабораторії 

(Army Research Laboratory (ARL)).  

RMLS передбачає скоординоване управління чотирма сегментами НДД: 

 – “На першому місці – люди” (People First),  

 “Відкритий кампус” (Open Campus),  

 “Технічна стратегія” (Technical Strategy),  

“Співпраця з діловими колами” (Business Acumen) – у ході складання плану 

імплементації Стратегії (Implementation Plan) та дворічного плану її реалізації 

(Biennial Performance Plan).  

За прогнозами аналітиків, кардинальні кроки адміністрації Президента США 

Д. Трампа, які безпосередньо відносяться до особливостей асигнування НДДКР, 

стосуватимуться: 

– скорочення окремих частин Програми надання візи H-1B, яка дозволяє 

роботодавцям залучати іноземних працівників за спеціальними професіями;  

– переорієнтування програм NASA (відмова від освоєння космосу людиною, 

вихід з Паризької конвенції по зміні клімату);  

– скасування окремих положень Закону про нейтралітет інтернету;  

– одномоментної репатріації прибутків корпоративних клієнтів з-за кордону;  

– впровадження вільної ринкової політики у сфері охорони здоров’я;  

– посилення системи загального контролю та контролю кібербезпеки [125]. 

За прогнозом 2017 року загальний обсяг витрат США на НДДКР повинен 

зрости на 2,9% (до 527,5 млрд. доларів США), що на 1% більше очікуваного темпу 

інфляції на рівні 1,9% у 2017 році.  

У формуванні політики використання коштів НДД особлива роль відводиться 

Національній Академії наук США (НАН США) – об’єднанню трьох академій (наук, 

інженерної та медичної), на яку покладається виконання ролі незалежного аналітика 

та консультанта з питань вирішення складних суспільних проблем та прийняття 

відповідальних політичних рішень.  

Центральний уряд та уряди окремих штатів є головними постачальниками 

коштів для здійснення ФНД, що становлять близько 60% загального обсягу 
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фінансування. ФНД здійснюються за такими напрямами: галузі науки (комп’ютерні, 

науки про навколишнє середовище, науки про життя, математика, фізика, 

психологія, суспільні науки, загальні науки) (79%), інженерні дослідження (авіація, 

біологія, біомедицина, хімія, електротехніка, електроніка, механіка, 

матеріалознавство, загальне машинобудування) (16%), інші напрями (бізнес, 

менеджмент, комунікації, освіта, гуманітарні, юридичні дослідження, соціальні 

науки, мистецтво) (5%). Модераторами ФНД за рахунок ВВНДД США виступають 

Національний інститут здоров’я/ Державний департамент охорони здоров’я та 

соціальних послуг (NIH/HHS) (46% ВВНДД), а також NSF (13,5%) [125]. 

Високий рівень розвитку фундаментальної науки і підготовки наукових 

кадрів, що стали наслідком розпочатих ще в кінці ХХ століття реформ ДР ІР ДС 

ЗВО Великої Британії, сприяв позиціонуванню країни на зовнішніх ринках в якості 

локації проведення висококласних досліджень. Наукова сфера розглядається в 

якості основного “капіталу” королівства, має розгалужену складну структуру (рис. 

1.10), а досягнення вчених в різноманітних галузях знань дають можливість 

утримувати позиції світового лідирування в сфері НДДКР. 

Маючи співвідношення ВВНДДКР/ВВП у 2009 р. 1,75% до 1,63% у 2013 р., 

частку витрат, що фінансується за рахунок приватного бізнесу 46,5%, Об’єднане 

Королівство Великої Британії перебуває на другому місці після США за науковою 

продуктивністю (на 4% світового дослідницького контингенту припадає 6% 

наукових статей, 12% цитування, 16% найбільш цитованих статей) [126].  

Країна, до декларації виходу з ЄС, лідирувала серед країн асоціації у 

питаннях підготовки наукових кадрів, в отриманні грантів ERC, яка фінансує на 

загальноєвропейському рівні проривні наукові дослідження. Очікується, що 

Об’єднане Королівство витратить у 2017 році 48,2 млрд. доларів на здійснення 

НДДКР, що становитиме  2,3% ВВП країни, або 11,2% очікуваних у країнах ЄС-28 

витрат на НДД [125].  

Свідченням доцільної організації та здійснення ДР ІР ДС ЗВО Великої 

Британії є те, що 29 університетів країни входять до топ-200 кращих університетів 

світу за рейтингом Times Higher Education (THE) World Ranking [127]. До всього 

зазначеного, протягом останніх років ЗВО країни є головними постачальниками 

фінансових коштів для інших інституцій системи НДД. 
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Рис. 1.10. Структурний устрій дослідницької системи Об’єднаного Королівства Великої Британії 

Джерело: [128] 
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Інтенсивність НДДКР британських компаній, що входять до переліку 50 

лідируючих за їх обсягом у світі (“ГлаксоСмітКляйн” – 13,1, “АстраЗенека” – 17,2 – 

всі “Фармацевтична продукція та біотехнології”), відповідно – до 40 кращих в 

країнах ЄС (“ГлаксоСмітКляйн”, “АстраЗенека”, “Королівський банк Шотландії” – 

банківська справа, “Роял Датч Шелл” – нафтогазові продукти, “Дельфі”), 

вимірюється їх сумою, що віднесені до чистого обсягу продажів, є надзвичайно 

високою [125].  

Разом з тим, основною проблемою Великобританії, як і інших країн Західної 

Європи, є розрив між рівнем наукових досліджень і рівнем інноваційного розвитку 

на рівні національної економіки, що багато в чому пояснюється порівняно низькими 

витратами приватного бізнесу на НДД. В результаті країна відстає за показником 

інтенсивності НДДКР (близько 1,8% ВВП в 2000-і рр.) не тільки від середнього 

показника по ОЕСР (2,4%), але і по ЄС (2,1%), а також від своїх основних 

конкурентів [129]. 

На подолання ситуації, що склалася, наприкінці 2014 р. коаліційний уряд 

Великої Британії оприлюднив десятирічну стратегію наукового та інноваційного 

розвитку країни [126], де підкреслюється, що наука та інновації залишаються 

пріоритетними незважаючи на складні економічні умови і є запорукою 

довгострокового економічного зростання країни.  

Уряд визначив 6 основних напрямків досягнення мети “створення в країні 

найбільш сприятливого середовища для науки і бізнесу” на найближче десятиліття: 

розробка пріоритетів; “вирощування” наукових талантів; інвестиції в наукову 

інфраструктуру; державна підтримка наукових досліджень; прискорення 

інноваційного процесу; участь в глобальній науковій та інноваційній кооперації. 

Реалізація кожного з перерахованих напрямів ґрунтується на наступних 

принципах: досягнення наукового переваги; швидкість реагування на нові виклики; 

інтенсифікація співпраці між науковими дисциплінами, секторами, інститутами, 

фахівцями і країнами; усвідомлення важливості територіального фактора при 

розміщенні науково-дослідних об’єктів; відкритість і включення до світових 

інноваційних процесів [130]. Уряд, як і раніше, буде слідувати “принципам 

Холдейна” при фінансуванні та організації НДД (рішення щодо фінансуванню 

індивідуальних дослідницьких заявок приймаються на основі експертних оцінок 
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наукової спільноти [131] в рамках відпущених державних коштів, а не міністерством 

або фінансовим агентством). 

Слід зазначити, що нову стратегію була розроблена слідом за оновленням 

промислової стратегії (зі спеціальними розділами, що присвячені питанням 

інформаційної економіки; міжнародної освіти; наук про життя; досліджень проблем 

атомної енергетики; професійних послуг, у тому числі у сфері наукових досліджень; 

технологій; навичок) [132]. Ці сфери розвитку країни тісно пов’язані між собою. 

Розробка Стратегії в області науки і інновацій ґрунтується на “Баченні наукових 

досліджень в Великій Британії” – документу про перспективи розвитку 

дослідницької інфраструктури країни до 2021 р., яке включає довгострокові сценарії 

фінансування мегапроектів фундаментальних досліджень, у тому числі в рамках 

“Інноваційного союзу”, “Горизонту-2020”, і “дорожню карту” [133].  

Сьогодні у Франції, яка планує вийти на рівень ВВНДДКР/ВВР 3% у 2020, 

здійснено перехід на систему середньо термінових контрактів, у основу яких 

покладено погоджені зі сторони уряду та університетів плани інституційного 

розвитку в межах реалізації принципів функціонування НІС республіки (рис. 1.11).  

Особливістю організації системи НДД у Франції є те, що переважна 

більшість досліджень (63,4%) виконуються підрозділами приватних компаній 

(“Санофі-Авентіс”, “Алкатель-Лусент” входять до переліку 50 лідерів світових 

витрат на НДДКР), при цьому всі інституції НІС спонсорують дослідницькі 

установи урядових органів управління. 

ЗВО республіки беруть активну участь у виконанні 34 зобов’язань та 

запланованих результатів реалізації програми створення одного з флагманських 

проектів РП “Європа-2020” – “Інноваційного союзу”, призначенням якого є 

усунення перешкод для інновацій – надлишково дорогого патентування, 

фрагментації ринку, повільного визначення стандартів та нестачі кваліфікації 

[135]. Якщо ЄС залишається найбільш потужним постачальником наукових 

публікацій у світі, та частка Франції стабільно залишається достатньо високою – 

третє місце в межах ЄС у 2005 р. – 52476 публікацій, те ж саме у 2014 р. з кількістю 

публікацій 65086.  
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Рис. 1.11. Структурний устрій НІС Франції 
Джерело: [134] 
 

В цілому, країна має потужну інфраструктуру, що задовольняє потребам 

здійснення та розвитку наукових досліджень (рис. 1.12).  

При цьому, рівень НДДКР ділового сектору є нижчим, ніж в країнах-

аналогах, що стало підставою для розробки нової промислової політики 

запобігання “деіндустріалізації” Президента Н. Саркозі (2007-2012).  

Уряд президента Ф. Олланда (2012-2017) частково переглянув систему 

податкових пільг для досліджень, що здійснюються компаніями, в свою чергу, 

розробив політику на підтримку економічного розвитку та створення нових 

робочих місць за умов стабільно високого безробіття, особливо, серед молоді. 

Сьогодні у Франції повним ходом відбуваються реалізація другого етапу 

плану “нової індустріалізації”, що запропонована Президентом Е. Макроном. 
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                                                                                                                                                        в межах Франції     за межами Франції 
МІСЦЕВА ВЛАДА                                                        ДЕРЖАВА – бюджетні дослідницькі кредити МММОДД* 

Субсидії, оголошення тендерів, механізми            Операційне субсидії = фінансування НДР за рахунок міністерства             
оподаткування                                                     Інтервенційні кредити = фінансові механізми                                                       Європейський Союз 
Економічна діяльність – інтервенційні позики                                                                                                                               Фінансування проектів  

 
ПУБЛІЧНІ ОРГАНИ ФІНАНСУВАННЯ НДР                                 КОРПОРАТИВНІ ОРГАНИ ФІНАНСУВАННЯ НДР 

ANR, AERES, ADEME, ANRS тощо                             PRES, конкуруючі кластери, RTRA тощо                                                                                 

     

   

 

 

 
КОМПАНІЇ У ФРАНЦІЇ                        ГРОМАДСЬКІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ                   ВИЩА ОСВІТА ТА НДР                          ЗАКОРДОННІ КОМПАНІЇ 

 

  компаній                      організацій                         установ                                           

  

 

 

 
                                        
                                    силами: 

Внутрішні витрати на НДД              – національних установ зі здійснення НДД               Зовнішні витрати на НДД                   – зарубіжних компаній      

                                                                                 – національних закладів вищої освіти                                                                                       – міжнародних компаній      

                                                                                  – національних компаній                                                                                                            – іноземних осіб      

                                                                                 – національних фінансових установ           

Примітки: МММОДД* – міжміністерська місія освітньої та дослідницької діяльності; ANR – Національне дослідницьке агентство; AERES – агентство 

оцінювання освітньої та дослідницької діяльності; ADEME – агентство оточуючого середовища та енергії; ANRS – Національне агентство досліджень СНІД та 

вірусного гепатиту; PRES – Центр наукових досліджень та вищої освіти; RTRA – розвинуті тематичні дослідницькі мережі 

Рис. 1.12. Система фінансового забезпечення та провадження НДД у Франції 

Джерело: складено автором на основі  [134] 
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Програма передбачає інтенсифікацію зусиль за дев’ятьма напрямами 

діяльності: “Нові ресурси”, “Стабільні міста”, “Екологічна мобільність”, “Транспорт 

майбутнього”, “Медицина майбутнього”, “Економіка даних”, “Розумні речі”, 

“Цифрова конфіденційність”, “Розумна їжа” [136]. 

Однією з ключових цілей програми є реалізація оновленого підходу до 

організації взаємодії між наукою, вищою освітою та підприємницьким сектором. 

Вперше об’єднані у одному законодавчому акті проблеми розвитку освіти та науки 

[137] стали продовженням лінії, започаткованої законом про свободи та права 

університетів [138]. Закон передбачає розробку двох деталізованих національних 

стратегій – в галузі вищої освіти (La stratégie nationale de l’enseignement supérieur, 

StraNES) зі створенням спеціального комітету управління та дослідницької (Stratégie 

nationale de recherche – France Europe 2020, SNR [139]) зі створенням органів 

управління – Стратегічної Ради з науки (Conseil Stratégique de recherche) та Комітету 

управління (Comité opérationnel, ComOp).  

Синергетичний ефект поєднання стратегічних цілей двох програм покликаний 

забезпечити досягнення наступних ефектів у частині ДР ІР ДС ЗВО:  

 достатність ресурсів для розвитку ДС ЗВО;  

 реформування форми та змісту освітніх програм підготовки наукових 

кадрів;  

 обмеження переліку наукових та технологічних пріоритетів [140]; 

 підтвердження стратегічної ролі держави у визначенні основних напрямів 

НДДКР та розробці програм у процесі співпраці з громадськими та приватними 

структурами;  

 закріплення зв’язків зі стратегією “Горизонт-2020”;  

 сприяння ФНД як основі для розвитку науки високого рівня;  

 сприяння інноваціям, трансферу технологій, експертній підтримці 

державної політики, розвитку наукової, технічної та індустріальної культури.  

Бенчмаркінг національної дослідницької системи передбачено здійснювати у 

порівнянні з аналогічними системами Німеччини, Об’єднаного Королівства Великої 

Британії та Японії. 
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Одночасно, проводиться лінія на поступову зміну структури державної 

підтримки науки та диверсифікацію джерел її фінансування [128; 140]. 

В системі державного устрою ФРН освіту віднесено до компетенції урядів 

земель, котрі володіють повною автономією у питаннях розвитку системи освіти і 

управління діяльністю ЗВО, утримують їх у своїй юрисдикції і практично повністю 

фінансово забезпечують. З федерального бюджету кошти виділяють на будівництво 

гуртожитків та підтримання студентів. Фактичне перебування системи освіти під 

управлінням земель, одночасно, обумовило не лише різноманітність моделей 

реформування, але і виявило загальні принципи та напрями перетворень в частині 

фінансового забезпечення діяльності університетів.  

З середини 1990-х років здійснюється перехід до формування бюджетів 

університетів на основі якісних показників: чисельності та тривалості навчання 

випускників; додаткових надходжень з недержавних джерел; кількості захищених 

дисертацій; чисельності студентів першого ступеню навчання (1-4 семестри); 

кількості ставок наукового персоналу.  

Фінансування розрізняється на базове та додаткове (здійснюється з метою 

організування наукових досліджень, реалізації інноваційних програм (проектів)) і 

регламентується окремими інституціями в рамках функціонування національної 

структури управління НДД (рис. 1.13). 

Німеччина сьогодні вкладає близько 2,8% свого ВВП в НДД. Наприклад, в 

2014 році загальний обсяг державного фінансування НДДКР склав 84,4 млрд. євро 

при рівні ВВП 3032,8 млрд. євро. При цьому, внесок державних установ становив 

28,9% загальної суми фінансування, приватного бізнесу – 65,8%, приватних 

неприбуткових організацій (ПНО) – 0,3%, офшорних закордонних інституцій – 5%. 

Особливістю устрою федеральної системи НДД ФРН є повна незалежність від неї 

НП ЗВО, а також неучасть у її функціонуванні ПНО – ні на стадії формування 

фондів, ні на стадії їх освоєння. 

Одночасно, ФРН вкладає близько 1,1% ВВП в систему вищої освіти. Так, в 

2010 р. державні вкладення у ЗВО склали 23,3 млрд. євро. Із загальної суми 85,4% 

(19,9 млрд. євро) склало фінансування окремих федеральних земель, 14,6% (3,4 

млрд. євро) – внесок центрального уряду. На ці кошти здійснювалось 

функціонування 387 університетів з чисельність студентів близько 2,4 млн. осіб. 
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Рис. 1.13. Структура управління науковими дослідженнями в ФРН 

Джерело: складено автором на основі  [141-143] 
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З загальної кількості університетів 110 є класичними або установами з 

аналогічним статусом (теоретичні та фундаментальні дослідження); 221 – 

університетами прикладних наук (“Fachhochschulen”), що досліджують проблеми 

бізнесу, соціальної діяльності, ландшафтний дизайн; 56 – коледжі мистецтв або 

музики (театр, музика, література, кіно, медіа ресурси, художній дизайн, 

архітектура, масові комунікації) [144]. 

Моніторинг результативності ІД у ФРН здійснюється, починаючи з 2010 р., 

за посередництва “Інформаційної шкали Інноваційного союзу”. Станом на 2017 р., 

для її формування використовуються чотири основних типи показників (рамкові 

параметри, інвестування, інноваційна активність, внесок), що включають до свого 

складу двадцять сім параметрів інновацій.  

Сьогодні в ФРН в рамках ДР ІР ДС ЗВО здійснюється упорядкування 

фінансових потоків системи НДД, успішно реалізуються програми фінансування 

піонерних досліджень, особливе місце серед яких займає діяльність в рамках 

функціонування Європейської ради наукових досліджень, конкретно – його 

першого напряму “Передова наука” – з бюджетом 13,1 млрд. євро (рис. 1.14).  

Розподіл асигнувань з державного бюджету ФРН за соціально-економічними 

цілями у 2013 р. (загальний обсяг – 14,981 млрд. євро) склав (у порядку зменшення, 

%): промислове виробництво та технології – 12,6; оборона – 6,3; енергетика – 5,2; 

політичні та соціальні системи, структури та процеси – 5,1; охорона здоров’я – 5,0; 

дослідження та використання космічного простору – 4,6; екологія – 2,8; сільське 

господарство – 2,8; використання Землі – 1,7; транспорт, телекомунікації, інша 

інфраструктура – 1,5; культура, відпочинок, релігія, ЗМІ – 1,2; освіта – 1,1.  

В результаті, ВВНДДКР, що фінансуються із загальних університетських 

фондів, становили 25,3%, за рахунок інших джерел – 19,8%. 

Пріоритетами ДР ІР ДС ЗВО ФРН є сприяння переведенню економіки на 

цифрові технології в рамках т. з. “Четвертої промислової революції”, посилення 

зв’язку з наукою у помірно високотехнологічних галузях, реалізація Стратегії 

високих технологій в галузі охорони здоров’я, харчування, кліматичної і 

енергетичної безпеки, зв’язку і мобільності. 
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інституційні зв’язки між фондами;             фінансування проектів (лише федеральний уряд та промисловість); 

Рис. 1.14. Фінансові потоки дослідницької системи ФРН 

Джерело: [145] 

Європейський Союз, 

європейські науково-

дослідницькі інституції 

та організації 

 

ФУНДАЦІЇ 

Федеральний уряд 

Федеральні науково-

дослідницькі  

установи 

Промисловість 

Уряди земель 

Наукові 

дослідження в 
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компаніях 

Університети 

Державні науково-

дослідницькі  

установи 
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Приватні науково-
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50 : 50 

Товариство Макса Планка 

50 : 50 

Товариство Фраунгофера 

90 : 10 

Асоціація Гельмгольця 

90 : 10 
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Вісім років поспіль, протягом 2010-2017 рр., Швейцарія очолює список 144 

країн, що входять до Звіту про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього 

економічного форуму. Особливо це стосується СВО, навчання та інновацій. 

Одночасно, країна є лідером Європейської шкали інновацій [146], випереджаючи 

за показниками не лише країни ЄС, інших членів ЄАВТ, але й ключових світових 

гравців – Японію, Республіку Корея, США. Сім з дванадцяти університетів 

Швейцарії постійно включаються до переліку 200 найкращих ЗВО згідно 

Академічного рейтингу університетів світу. Країна має найвищий світовий 

рейтинг за кількістю проектних пропозицій на одного жителя [147], довершену 

систему фінансування грантів, котра вважається найбільш престижною для 

підтримання ФНД [148].  

Особливостями ДР ІР ДС ЗВО Швейцарії є: всебічне врахування обставин 

одночасної діяльності ВНЗ світового рівня та наукомістких ТНК, котрі самостійно 

працюють на кінці ланцюга створення доданої вартості в межах невеликої 

географічної зони; володіння дослідниками необхідної для Н(НТ)Д високої 

кваліфікації; чітке розділення діяльності між приватним сектором та ОДУ; значні 

обсяги ВВНДДКР в умовах стабільної політичної системи; максимально повне 

використання локаційних переваг розташування.  

Відповідно до Федерального закону про фінансування та координацію СВО 

(HEdA), центральний уряд разом з кантонами відповідає за координацію, якість та 

конкурентоспроможність Н(НТ)Д ЗВО (рис. 1.15). З цією метою реалізуються 

принципи координаційної політики в галузі вищої освіти, насамперед, шляхом 

визначення спільних органів управління, забезпечення якості та акредитації, 

фінансування ЗВО/інших установ СВО, порядок розподілу фінансування на 

особливо витратні проекти та надання державних коштів. Однак, закон 

застосовується виключно до університетів кантонів та університетів прикладних 

знань (УПЗ). Окремий закон про Федеральний технологічний інститут (ETHAct) 

[149] регламентує функціонування домену ETH у складі двох федеральних 

технологічних інститутів та чотирьох НДІ, що відповідають за підготовку 

студентів/фахівців з Н(НТ)Д, їх постійний розвиток, розширення наукових знань. 
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Рис. 1.15. Модель фінансування НДД в Швейцарській Конфедерації 

Джерело: [128; 150; 151] 
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Сучасний стан фінансування ДС ЗВО не є характерним для країни, адже 

переживає наслідки національного референдуму 2014 р. про обмеження міграції, 

внаслідок якого Європейська комісія виключила Швейцарію з більшості 

європейських науково-дослідницьких програм, а також призупинила її участь, у 

якості повноправного члена, в мегапроектах “Горизонт-2020” та “Еразмус+”. 

Авторитетні представники наукової думки [152-158], розглядаючи 

різноманітні аспекти міжнародної практики ДР ІР ЗВО, виокремлюють шість 

ключових позицій, які відіграє у цьому процесі держава, особливо виділяючи при 

цьому значення прискореного розвитку їх наукових підрозділів: визначення 

структури/розміру СВО; моніторинг та регулювання чисельності студентів шляхом 

визначення обсягів фінансування державного замовлення на підготовку необхідної 

кількості фахівців; забезпечення рівноправного доступу претендентів на 

отримання вищої освіти; визначення ролі приватних ЗВО (ПЗВО) і засобів їх 

регулювання; раціональний розвиток потенціалу у сфері Н(НТ)Д досліджень на 

базі визнаних університетів; розробка національної стратегії розвитку СВО з 

гарантією того, що державою здійснюється фінансування випуску фахівців з 

навичками, які мають високу якість і є затребуваними на ринку праці [156]. 

Для встановлення ступеня результативності заходів ДР ІР ДС ЗВО в 

масштабах національної економіки, нами узагальнено досвід азійських країн у 

сфері здійснення аналізу та оцінювання особливостей регулювання процесів із 

використанням моделей рейтингового оцінювання (МРО) конкурентних позицій 

ПЗВО, що орієнтовані на інноваційний розвиток (табл. 1.4).  

МРО ґрунтується на уточненні та конкретизації показників рейтингів, що 

пов’язані з ІР ДС ЗВО (The Global Competitiveness Report, The Global Innovation 

Index, European Innovation Scoreboard, Doing Business, QS HESS Ranking, Bloomberg 

Innovation Index), їх адаптації та поширенні на новий клас об’єктів, якими 

визначено інноваційно орієнтовані ЗВО (із використанням принципових засад 

визначення інноваційної активності за методологією розрахунку субіндексу 

Research Performance Ranking індексу RUR, Шанхайського академічного рейтингу, 

THE World University Ranking Version, Thomson Reuters, Webometrics) [355; 358]. 
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Таблиця 1.4 

Засоби та зміст ДР діяльності ПЗВО окремих країн Азії 

Країна 
Регулювання 

Засоби Зміст 

Афганістан 

Закон про регулювання вищої 

освіти (2006), супроводжуючі 

закони і методичні рекомендації 

Регулювання державної вищої освіти та запровадження 

реєстраційних/ліцензійних критеріїв та вимог 

Проект методики оцінювання 

результатів діяльності ЗВО 

Визначення вимог та гарантій надання приватними 

ЗВО базових послуг у сфері освіти  

Статус комерційних ЗВО Розширення прав та удосконалення діяльності 

Шрі Ланка 

Функціонування під наглядом 

Інвестиційного комітету 

Забезпечення діяльності декількох закордонних 

провайдерів послуг вищої освіти  

Розрізнення некомерційних та 

комерційних ЗВО 

Забезпечення функціонування  

обох різновидів ЗВО 

Малайзія 

Закон при приватну вищу освіту 

(1996) 
Детальне регулювання приватних ЗВО 

Статус комерційних ЗВО Розширення прав та удосконалення діяльності 

Державно-приватне партнерство 

(ДПП) 

Паралельне функціонування закордонних 

університетів та національних коледжів, які 

здійснюють діяльність за провідної регулюючої ролі 

зарубіжних провайдерів освітніх послуг 

Тайланд 

Закон при приватну вищу освіту 

(1969) 

Регулювання приватних ЗВО засобами обмеження 

діяльності у порівнянні з державними 

Регулювання зі сторони 

міністерства 

Регулювання та методичне забезпечення дотримання 

вимог Закону про приватну освіту (обмеження та 

регламентація діяльності ПЗВО)  

Подвійний статус приватних 

ЗВО 

Не припускається комерціалізація ЗВО, але 

дозволяється досягнення “30 відсотків доходу” з 

метою ліцензування та заохочення інвестицій 

Китай 

Загальне регулювання 

Носить обмежений характер і припускає достатній 

рівень конкуренції. Варіює для різних  

провінцій та періодів навчання 

Подвійний статус приватних 

ЗВО 

Не припускається комерціалізація ЗВО, але 

дозволяється досягнення “раціонального рівня 

доходу”; дозволяється комерціалізація тренувальних 

установ 

Закон про приватну освіту (2002) 

Обов’язковою є діяльність наглядової ради ЗВО з 

чисельністю не менше 5 осіб; установа 

ідентифікується з іменем голови наглядової ради 

ДПП 

Паралельне функціонування закордонних 

університетів та національних коледжів, які 

здійснюють діяльність за провідної регулюючої ролі 

зарубіжних провайдерів освітніх послуг 

Індонезія 
Загальні правила Урядові гарантії високого ступеня незалежності  

Статус приватних ЗВО 
Безпосередній дозвіл на функціонування і 

розширення мережі закладів Філіппіни 
 

Джерело: [161] 

Змістовне перетворення НДД сукупності ЗВО на оновлених засадах під час 

діяльності ОДУ у сфері ІР ДС ЗВО досліджених азійських країн передбачає чітке 

визначення засобів гарантування високого рівня якості вищої освіти (табл. 1.5).  
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Таблиця 1.5 

Засоби гарантування якості діяльності ПЗВО окремих країн Азії 

Країна 
Методи гарантування якості 

Засоби Зміст 

Афганістан 

Гарантування якості та проведення 

акредитація зі сторони Національної 

агенції забезпечення якості вищої освіти 

(НАЗЯВО) 

ЗВО здійснюють самооцінювання процесу 

забезпечення якості  

освітніх послуг 

Шрі Ланка Акредитація НАЗЯВО 
Незначна кількість ЗВО,  

що присвоюють кваліфікацію фахівця 

Малайзія Забезпечення якості 

Заклади повинні отримати дозвіл на діяльність 

від Національного акредитаційної Ради; 

державні університети підлягають регулярним 

процедурам аудиту НАЗЯВО 

Тайланд Забезпечення якості та акредитація 

Приватні ЗВО підлягають процедурі 

обов’язкової акредитації зі сторони НАЗЯВО 

кожні п’ять років; державні та приватні ЗВО 

послуговуються аналогічними стандартами  

Китай Акредитація 

Підвищення рівня автономії та легітимності 

(одночасно з якістю діяльності) для кількості 

ЗВО, що постійно скорочується 

 

Джерело: [161] 
 

На окрему увагу заслуговують особливості альтернативних підходів до 

фінансування діяльності ЗВО у країнах Азії: 

1. Державні університети фінансуються виключно через державний бюджет. 

Модель державного фінансування вищої освіти за рахунок податкових надходжень 

функціонує у багатьох країнах континентальної Західної Європи, а також у 

Великобританії (протягом більшої частини ХХ століття). У деяких варіантах цієї 

моделі університетів здійснюють збір цільових коштів, наприклад, для реєстрації та 

експертизи, харчування та проживання, забезпечуючи при цьому безкоштовне 

навчання. Так, наприклад, в Шрі-Ланці державні університети надають безкоштовну 

освіту, але студенти повинні платити символічну плату за реєстрацію та іспити, а 

також за поселення в студентських гуртожитках. 

2. Друга модель фінансування вищої освіти реалізується за рахунок 

комбінування витрат уряду та внесків студентів. Ступінь поділу витрат і субсидій у 

різних країнах, а іноді навіть усередині країн, суттєво різниться. У Південній Азії ця 

модель зустрічається в Індії, де студенти платять за вищу освіту, хоча вартість 
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навчання субсидується урядом Індії, а також у Відкритому університеті Шрі-Ланки, 

де студентами покривається частина вартості навчання.  

3. Третя модель фінансування вищої освіти за дуальним підходом до оплати 

навчання. У випадку її реалізації частина студентів навчається в державних 

університетах безкоштовно, в той час як можливість навчатись на платних місцях 

надається тим студентам, до яких висуваються мінімальні вимоги для вступу, які не 

отримують необхідної кількості балів для навчання за рахунок бюджету, але можуть 

заплатити за нього власними коштами. Підхід використовується у ряді колишніх 

комуністичних країнах, включаючи Китай.  

4. Четверта модель фінансування вищої освіти поєднує в собі можливості 

безкоштовного навчання і платного освоєння окремих програм. У випадку реалізації 

цієї моделі деякі ЗВО та освітні програми доступні без плати за навчання, в той час 

як за інші стягується плата. Остання група, як правило, містить більше ринкових 

інститутів і програм, чиї випускники мають чудові економічні перспективи. У 

Південній Азії Шрі Ланка використовує таку модель післявузівської освіти в 

державних університетах, коли для деяких аспірантів і дослідників навчання 

пропонується безкоштовно, в той час як інші аспіранти вносять плату за навчання. 

5. П’ята модель фінансування вищої освіти передбачає відтермінування плати 

за навчання. Студенти мають можливість здійснити оплату свого навчання після 

того, як вони завершили свої дослідження і знайшли роботу. Деякі розвинені країни, 

включаючи Австралію і Англію, використовують елементи цієї моделі фінансування 

вищої освіти. Модель може бути ризикованою для країн, що розвиваються, які не 

мають культури погашення кредитів на навчання. Крім того, в країнах, що 

розвиваються, випускників важко відстежити, особливо якщо вони працюють за 

кордоном, так що погашення кредитів на навчання може бути серйозною 

проблемою. 

6. Шоста модель фінансування вищої освіти полягає у стягненні вступних 

внесків за навчання від студентів в університетах. Цілий ряд розвинених країн, а 

також країн, що розвиваються, таких як Англія, Китай, Малайзія, Таїланд, США і 

В’єтнам, використовують цю модель. Модель забезпечує університетам значну 

автономію, включаючи можливість встановлювати зарплату викладачам, а також 

призначати чисельність співробітників на розсуд ЗВО. Вона також може забезпечити 
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значну гнучкість в плані відкриття нових курсів і програм навчання. Крім 

задоволення традиційних аналітичних потреб ОДУ, моніторинг та аудит показників 

функціонування ДС ЗВО також виступає елементом регулювання діяльності ЗВО на 

мезоекономічному рівні – регіональних освітніх комплексів, громадських об’єднань 

університетів (наприклад, гуманітарних, технічних), інноваційно-освітніх кластерів 

(ІОК), технопарків, технологічних платформ тощо. 

Суттєвою особливістю азійського досвіду державного регулювання ІР ДС ЗВО 

є поліваріантні методи ДПП у СВО. Конкретні заходи сприяння системі ДПП країн 

Азії можуть успішно використовуватись у процесі ДР ІР ДС ЗВО України.  

Отже, необхідними умовами ефективного управління процесно-

орієнтованим підходом до нарощування інвестиційної привабливості діяльності ДС 

ЗВО, що у повній мірі відповідає сучасним реаліям обмеженого фінансування за 

рахунок коштів державного бюджету України та необхідності краутфандингу за 

рахунок коштів приватних інвесторів може бути визначено: використання 

обов’язкових процедур оцінювання загальної ефективності кожної новації, що 

розроблена ЗВО; розрахунок комерційної ефективності для ЗВО в цілому та її 

конкретних розробників; визначення організаційно-економічного механізму 

запровадження новації; встановлення рівня комерційної ефективності 

інвестиційного проекту для замовника; оцінювання ступеня ймовірності 

реалізування варіантів підтримки ІП; написання бізнес-плану реалізації потенційно 

прибуткового процесу інвестування комерційної новації.  

Певні особливості притаманні процесам ДР ІР ДС ЗВО для випадку участі 

ЗВО у розвитку технологічних платформ (ТП). Концентруючи інтелектуальні 

зусилля та фінансові кошти фінансових агентів – бюджетних установ та фінансово-

промислових груп/приватних структур – на пріоритетних, “фокусних” технологіях, 

що розвиваються в рамках ТП, ОДУ отримують можливість непрямого регулювання 

їх діяльності шляхом застосування фінансових методів, важелів, нормативно-

правового впливу та інформаційно-методичного забезпечення. Основним 

механізмом залучення коштів інвесторів недержавного сектору при цьому виступає 

ДПП, значний позитивний досвід використання якого зосереджено в азійських 

країнах.  
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Фінансовий механізм комерціалізації результатів інноваційної діяльності для 

випадку участі ЗВО у діяльності інноваційно-освітніх кластерів (ІОК), як на стадії 

реалізації НДДКР, так і на стадії “start up”, передбачає створення інноваційного 

виробничого підприємства з розмежуванням джерел залучення і повернення коштів. 

Особливості фінансового механізму регулювання участі ЗВО у функціонуванні ІОК 

визначаються особливостями методів залучення коштів. Такою ж різноманітністю 

відрізняються варіанти їх повернення. 

Аналіз міжнародного досвіду використання національних моделей 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО дозволив 

констатувати, що напрямами їх реалізації в сучасних умовах є такі: забезпечення 

безумовного лідерства, реалізації цільових проектів, що охоплюють всі стадії 

науково-виробничого процесу; сприяння розвитку інноваційної інфраструктури, 

адаптації у діяльності дослідницького сектора ЗВО досягнень світового науково-

технічного прогресу; забезпечення поширення інновацій, створення сприятливого 

середовища розвитку інноваційних екосистем на рівні національної економіки. 

Систематизація національних моделей державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО – форм організаційного, 

адміністративно-розпорядчого впливу органів виконавчої влади на відносини, 

процеси та структурні елементи національної економіки, що відбуваються у сфері 

науково-дослідницької діяльності ЗВО, з метою їх упорядкування, збереження та 

оновлення – за сукупністю ознак інноваційної налаштованості, дозволила 

акцентувати увагу на доцільності системного синтезу прогностичних станів 

вітчизняної моделі державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО, яка враховує тенденції рекомбінації характеру 

взаємодій економічних агентів, моделей їх дослідницької активності та взаємин у 

інноваційно насиченому середовищі інноваційних екосистем на засадах 

самоорганізації. 
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Висновки до розділу 1 

 

В результаті дослідження теоретико-методичних основ державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої 

освіти України зроблено такі висновки: 

1. Змістовний аналіз сутності інновацій засвідчив, що у сучасному розумінні 

їх слід розглядати як процес постійного інтерактивного оновлення, 

переформатування традиційної послідовності технологічних процесів, що полягає у 

заміні складових елементів діяльності з метою розв’язання суперечностей між 

бажаним та реальним станом об’єкту управління. 

2. У роботі сформульовано трактування поняття “дослідницький сектор 

закладів вищої освіти” як сукупності підрозділів ЗВО, що здійснюють та/або 

організовують наукову, науково-технічну, освітню та інноваційну діяльність, 

трансфер технологій і знань, мають за мету паралельне впровадження наукової та 

дослідницької компонент у процесі забезпечення якості вищої освіти, різнобічно 

враховують інтереси та запити стейкхолдерів, комерціалізують інноваційно-

продуктову діяльність, приймають активну участь у формуванні інноваційних 

екосистем різного рівня функціонування. 

3. Сутність поняття “державне регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора закладів вищої освіти” визначено як сукупність заходів 

впливу на відносини, процеси та структурні елементи національної економіки, що 

охоплюють сферу науково-дослідної діяльності ЗВО під час їх упорядкування, 

збереження та інноваційного оновлення форм, здійснюється на основі владних 

повноважень держави, створює умови для тривалого та безпроблемного 

функціонування ДС ЗВО задля отримання значущих соціальних та економічних 

результатів відповідно до потреб економіки і суспільства.  

4. Встановлено, що державне регулювання інноваційного розвитку ДС 

сектора ЗВО здійснюється універсальними методами впливу органів виконавчої 

влади на його об’єкт у формі прямого і непрямого впливу.  
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5. Доведено, що ДС ЗВО є принципово важливим елементом інноваційного 

сегменту національної економіки – конгломерату окремих видів суспільної 

діяльності, що не беруть прямої участі у створенні матеріальних благ, але 

продукують неуречевлені споживчі вартості, що є необхідними для 

функціонування реального сектору економіки – одночасно, у якості окремої фази 

матеріального виробництва, а також особливої сфери суспільного розподілу праці, 

що забезпечує реалізацію продукту наукових досліджень в матеріальному 

виробництві.  

6. Сутність державного регулювання інноваційного розвитку ДС ЗВО 

отримує прояв у єдності застосування усіх різноманітних та суперечливих форм 

переведення об’єкту впливу з фактичного стану функціонування до більш 

ефективного. Конкретний вираз сутності явища регулювання, зовнішня, 

безпосередньо дана форма його існування проявляється у владних функціях 

держави, які конкретизуються у формах та методах регулятивного впливу суб’єкту 

на об’єкт з використанням каналів зв’язку: розроблення стратегічних рішень, 

забезпечення сприятливого середовища функціонування суб’єктів регулювання, 

розподіл фінансових коштів, стимулювання НДДКР та інновацій, трансфер та 

поширення технологій і інформації.  

7. Обґрунтовано висновки про придатність використання адекватної моделі 

державного регулювання інноваційного розвитку ДС ЗВО в залежності від 

позиціонування органами виконавчої влади ступеня та міри участі у розвитку 

перспективних технологій, а також зацікавленості у їх поширенні у 

підприємницькому секторі національної економіки. 

8. Аналіз міжнародного досвіду використання моделей регулювання 

інноваційного розвитку ДС ЗВО дозволив констатувати, що стратегічними 

напрямами їх реалізації в сучасних умовах є такі, що сприяють створенню 

середовища розвитку інноваційних екосистем на рівні національної економіки. 

Основні положення та висновки першого розділу висвітлені в публікаціях 

автора [105; 152; 355; 358]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕКТОРУ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Компаративний аналіз міжнародного досвіду регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектору закладів вищої освіти   

 

Порівняння міжнародних індексів інноваційного розвитку ДС ЗВО за 

країнами дозволяє зробити висновок, що його тенденції суттєво відрізняються у 

різних країнах, а для України характеризується незначним впливом на розвиток 

економіки. Констатовано, що впливові міжнародні рейтингові оцінювання свідчать 

про середній рівень результативності державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО України, характеризуючи її як державу-

інноватора, що лише формується (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Міжнародні індекси результативності інноваційного розвитку 

 дослідницького сектора ЗВО України 

Показник Джерело Значення Рік 

Глобальний індекс 

конкурентоспроможності 

The Global  

Competitiveness Report 

81 місце /  

4,11 балів із 5,86 
2017/2018 

Глобальний  

інноваційний індекс 

The Global  

Innovation Index 

50 місце /  

37,62 балів із 67,69 
2017 

Європейське  

інноваційне табло 

European Innovation 

Scoreboard 
28,9 балів з 164,6 2016 

Індекс легкості  

ведення бізнесу 
Doing Business 2016 

76 місце /  

65,75 балів із 86,55 
2018 

 

Джерело: складено автором за даними міжнародної статистики 
 

Сучасний стан та тенденції ДР ІР ДС ЗВО в цілому описуються 

особливостями управління специфічною для кожної країни комбінацією 

індустріальних, державних та академічних інвестицій у сферу НДД. Обсяги 

інвестицій в НДДКР визначаються, передовсім, економічною ситуацією країни, яка 
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характеризується її ВВП, а також його частиною, що виділяється для здійснення 

наукових досліджень.  

Джерелом відомостей про розподіл сукупних витрат на НДД в світовому 

масштабі є щорічні публікації фактичних даних та оновлених прогнозів таких 

організацій, як Американська Асоціація сприяння науці (American Association for 

the Advancement of Science), Баттель (Battelle), Глобальні інновації 1000 (Booz & 

Co. Global Innovation 1000), Міністерство науки та технологій Китаю (China 

Ministry of Science and Technology), Китайська Академія наук (Chinese Academy of 

Sciences), Делоіт (Deloitte Touche Tohmatsu), Організація економічних досліджень 

(Economist Intelligence Unit), Європейська дослідницька комісія (European 

Commission Research), Європейська асоціація управління промисловими 

дослідженнями (European Industrial Research Management Association (EIRMA)), 

Європейське товариство інформаційного обслуговування НДД (European Union 

Community R&D Information Service (CORDIS)), Індустріальний дослідницький 

інститут (Industrial Research Institute (IRI)), Міжнародний валютний фонд 

(International Monetary Fund), Японська урядова агенція наук та технологій (Japan 

Science and Technology Agency), ОЕСР (Organization for Economic Cooperation & 

Development (OECD)), видання Часопису НДД (R&D Magazine,), дослідницький 

підрозділ служби національної безпеки (RAND National Security Research Division), 

Асоціація Шонфельда (Schonfeld&Associates), Томсон Рьойтерс (Thomson Reuters), 

Світовий банк (The World Bank), Організація Об’єднаних націй з питань освіти, 

науки та культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)), Національна наукова фундація США (U.S. National Science 

Foundation), Палата відновлення підзвітності та прозорості діяльності США (U.S. 

Recovery Accountability and Transparency Board), Комісія США з безпеки та обміну 

(U.S. Securities&Exchange Commission (EDGAR database)), Офіс науки та 

технологій Білого дому (White House Office of Science&Technology Policy), 

Світовий економічний Форум (World Economic Forum), Центральне розвідувальне 

управління США (Central Intelligence Agency).  

http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
http://www.eiu.com/
http://www.eirma.org/
http://www.imf.org/
http://www.saibooks.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.recovery.gov/
http://www.recovery.gov/
http://www.weforum.org/
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Так, згідно прогнозів видання Industrial Research Institute (IRI), у 2017 році 

обсяги витрат на НДД у світі сягнуть позначки 2066,3 млрд. доларів, що 

становитиме 1,72% від більше ніж 120 трлн. доларів США ВВП всього загалу країн-

членів ООН, що розраховується за методологією оцінювання за ПКС (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Обсяги інвестування у НДД провідних країн світу у 2017 р. та 

частка ВВН(НТ)Р у їх ВВП (прогноз) 

Джерело: [162, с. 4] 

Незважаючи на те, що США продовжують залишатися країною, яка здійснює 

найбільш масштабні інвестиції в НДД протягом останніх 50 років, їх частка у 

глобальних витратах продовжує зменшуватися внаслідок більш високих темпів 

економічного зростання в Азії. Соціальні потрясіння в багатьох країнах третього 

світу та країнах з напруженою економічною ситуацією продукують певний застій 

у темпах інвестування в НДДКР, які не в повній мірі відображають порівняно вищу 

динаміку розвитку країн Північної Америки та Європи, а також Азії з високим 

рівнем розвитку економіки та суттєвими обсягами витрат на НДД (Китай, Японія, 

Південна Корея, Індія, Тайвань, Туреччина, Сінгапур, Малайзія, Індонезія, Катар, 

Саудівська Аравія, Єгипет, Пакистан, Бангладеш) (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Пропорції розподілу світових ВВНДД, % 

Регіон 

(к-ть країн) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Північна 

Америка (12) 39,1 

(21) 

38,8 

(21) 

38,1 

(21) 

38,8 

(21) 

34,8 

(21) 

34,3 

(21) 

33,8 

(21) 

29,1 

(12) 

27,9 

(12) 

27,8 

(12) 

27,7 

(12) 

Південна 

Америка (10) 
 

2,7 

(10) 

2,5 

(10) 

2,4 

(10) 

США 34,3 34,0 33,4 34,4 29,6 29,0 28,3 26,9 25,8 25,6 25,5 

Європа (34) 25,9 25,2 24,5 23,3 24,6 24,0 23,4 21,5 21,6 21,2 20,8 

Азія 
31,6 

(20) 

32,7 

(20) 

34,0 

(20) 

34,8 

(20) 

34,9 

(20) 

36,0 

(20) 

37,1 

(20) 

40,2 

(24) 

41,3 

(24) 

42,3 

(24) 

42,9 

(24) 

Африка 

3,3 

(36) 

3,4 

(36) 

3,4 

(36) 

3,0 

(36) 

5,7 

(36) 

1,0 

(18) 

1,0 

(18) 

0,9 

(18) 

0,9 

(18) 

Близький  

Схід 

2,2 

(13) 

2,5 

(13) 

2,4 

(13) 

2,5 

(13) 

РФ/СНД 
3,1 

(5) 

3,0 

(5) 

2,9 

(5) 

2,8 

(5) 

Разом 

(118) 

% 100,0 
млрд. 

US$ 
1057,6 1108,0 1125,9 1150,6 1394,3 1469,0 1496,1 1803,1 1926,5 1998,8 2066,3 

Примітка: * – прогноз; 
Джерело: [162-166] 

Як можна бачити в наведених даних, протягом 2007-2017 рр. загальне 

зростання глобальних інвестицій в НДДКР обумовлено істотним нарощуванням їх 

обсягів у країнах Азії та особливо в Китаї, який протягом тривалого часу 

продовжував збільшувати свої наукові інвестиції більш ніж на 10% щороку. Хоча 

протягом періоду спостереження китайські темпи приросту відзначались певною 

нестабільністю, нинішній темп приросту НДДКР коливається у межах 7% щороку, 

що майже вдвічі перевищує показники США та більшості європейських країн. Як 

зазначається у наведених даних, на країни Азії припадає понад 42% всіх 

глобальних інвестицій в НДДКР, а питома вага цієї частки продовжує зростати 

щорічно за рахунок зниження участі інших країн, що інвестують в НДД. 

Таке співвідношення темпів зростання ВВНДД у повній мірі відповідає 

світовим тенденціям в частині народонаселення та ВВП, що зафіксовано у останній 

доповіді ЮНЕСКО по науці 2016 року “На шляху до 2030 року” [167]. Порівняння 

відповідних показників 2007 р. та 2013 р. засвідчує дифузію, розпорошення витрат 

на здійснення наукових розробок у світових масштабах: якщо у 2007 р. на 1264,1 
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млн. жителів країн світу (18,9% населення земної кулі), що виробляли 41684,3 

млрд. доларів США (57,7% світового обсягу) ВВП з, відповідно, найвищим рівнем 

ВВП за ПКС на одну особу, припадало 79,7% ВВНДД, то в 2013 році відповідні 

співвідношення становили – 18,3% чисельності населення, 44234,6 млрд. доларів 

США (51,0% світового обсягу виробництва) ВВП, 69,3% ВВНДД. 

Так, у 2007 р. на 746,3 млн. жителів країн світу (11,2% населення земної кулі), 

що виробляли 1019,4 млрд. доларів США (1,4% світового обсягу) ВВП з, 

відповідно, найнижчим рівнем ВВП за ПКС на одну особу, припадало лише 0,3% 

світових ВВНДД. Вже в 2013 році склалося наступне співвідношення: 850,3 млн. 

(11,9% чисельності) населення, 1440,7 млрд. доларів США (1,7% світового обсягу 

виробництва) ВВП, 0,3% ВВНДД. 

Якщо розглядати питання досягнення максимально можливого рівня 

ефективності здійснення ВВНДД з метою забезпечення приросту ВВП за окремими 

регіонами світу, то, з врахуванням загальних обсягів активності, безумовним 

лідером цих перегонів виступають країни Азії. Для порівняння, якщо середньорічні 

темпи приросту ВВП за ПКС протягом 2007-2013 рр. для всього загалу країн світу, 

окремо країн Америки, Європи, Африки, Азії, Океанії становили 3,34%, 1,65%, 

0,38%, 3,6%, 6,56%, 2,72%, то вони були викликані, у тому числі серед загальної 

сукупності причин, середньорічними темпами зростання ВВНДД у співвідношенні: 

5,08%; 2,34%; 2,16%; 9,04%; 10,3%; 2,56%. 

Саме таке співвідношення між факторами було покладено експертами 

ЮНЕСКО в основу пояснення причин найбільш швидкого подолання наслідків 

глобальної фінансової кризи 2008 року. Оскільки ВВНДД в масштабах всього світу 

продовжують зростати швидше, ніж глобальний ВВП, це призводить до 

підвищення глобальної інтенсивності НДДКР з 1,57% (2007 р.) до 1,72% у 2017 

році [162, p. 5]. Одночасно, розуміючи тенденції, що склалися, протягом останніх 

років учасники Тріади (ЄС, Японія, США) збільшили свої ВВНДД до рівнів, що 

значно перевищують показники 2007 р.  
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Переважна більшість арабських країн вирізняється високим рівнем ВВНДД 

(більше 1% ВВП), а також високими валовими показниками охоплення вищою 

освітою населення обох статей.  

Всіма арабськими державами ВВНДД здійснювались у наступних 

масштабах: 2007 р. – 8,8 млрд. доларів США (0,8% ВВП), 2009 – 11,4 млрд. доларів 

(0,9% ВВП), 2011 р. – 12,7 млрд. доларів (0,9% ВВП), 2013 р. – 15,4 млрд. доларів 

США (1,0% ВВП).  

При цьому, в арабських державах Африки ВВНДД у 2007 р. сягали 4,5 млрд. 

доларів США (0,4% ВВП), у 2009 – 6,4 млрд. доларів (0,5% ВВП), 2011 р. – 7,1 

млрд. доларів (0,5% ВВП), 2013 р. – 8,8 млрд. доларів США (0,6% ВВП).  

В арабських державах Азії ВВНДД у 2007 р. сягали 4,3 млрд. доларів США 

(0,4% ВВП), у 2009 – 5,0 млрд. доларів (0,4% ВВП), 2011 р. – 5,6 млрд. доларів 

(0,4% ВВП), 2013 р. – 6,7 млрд. доларів США (0,5% ВВП).  

Тенденціями останніх років стало запровадження системи технопарків у 

Тунісі, суттєве підвищення витрат на здійснення НДДКР з метою прямування 

шляхом економіки знань найбільшої населеної країни арабського світу – Єгипту 

(з 0,43% ВВП у 2009 р. до 0,60% в 2017 р.) (проект “Зевайя” зі створення міста 

науки та технологій), запровадження у ОАЕ інституту сучасної науки та техніки 

для використання супутників спостереження Землі. Широкий спектр ініціатив 

урядів арабських країн, які залежні як від експорту нафти (Перська затока і 

Алжир), так і від його імпорту (Марокко, Туніс), спрямований на заохочення 

розвитку економіки знань, що базується на використанні досягнень НТП у сфері 

енергетики. В Марокко сьогодні вже діє найбільша в Африці вітряна 

електростанція, створюється аналогічна на сонячних батареях, яка може стати 

найбільшою на континенті. В 2015 році про відкриття програми розвитку сонячної 

енергетики оголосила Саудівська Аравія. Безпрецедентне зростання кількості 

наукових публікацій в цій країні, а також Катарі, свідчить про початок успішної 

реалізації планів зменшення залежності від іноземного високотехнічного 

персоналу шляхом розвитку національної професійної освіти. 
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Незважаючи на стабільне економічне зростання протягом останніх 15-20 

років, переважна більшість країн Африки перебуває у традиційній залежності від 

сировинних доходів з неможливістю здійснити швидку диверсифікацію 

економіки на основі широкого запровадження досягнень НТП. Спільним планом 

дій у сфері науки та технологій в Африці (2005-2014 рр.) передбачено створення 

центрів вищої кваліфікації (ЦВК) з метою забезпечення належного рівня 

мобільності вчених на континенті. В 2012 р. Західноафриканський економічний 

та валютний союз (ЗЕВС) визначив 14 ЦВК з горизонтом фінансуванням 2 роки. 

З 2014 року Всесвітній банк реалізує аналогічний проект у формі надання позичок. 

Концепцією розвитку ЗЕВС-2020, разом з Політикою у сфері науки та технологій 

(2011 р.), передбачено реалізацію “дорожньої карти” єдиного процесу 

удосконалення рівня управління, прискорення економічної та валютної інтеграції, 

сприяння розвиткові партнерських зв’язків державного та приватного секторів 

економіки.  

Починаючи з 2009 р., набір довгострокових концептуальних програм 

стратегічного розвитку НДД розроблено організаційними структурами Східно 

африканського союзу (Загального ринку САС) та Загального ринку країн сходу і 

півдня Африки. Запорука динамічного поступального руху країн з середнім (або 

вище середнього) рівнем доходів, ефективним управлінням, со ціально 

зорієнтованим зростанням та стабільним розвитком вбачається цими 

глобалізаційними структурами у пошуку інвесторів, створенні та безперебійному 

фінансуванні “технологічних інкубаторів”, реалізації єдиної для країн регіону 

Стратегії в сфері науки, технологій та інновацій (СНТІ-2024). В рамках реалізації 

спільного плану дій (СПД) створено мережу ЦВК в галузі біологічних наук, 

дослідницький центр в Кенії та дві додаткові мережі – “Біоінновації” та 

Африканська експертна мережа з питань біобезпеки. Перспективи розвитку цієї 

африканської країни пов’язуються зі створенням Національного дослідницького 

фонду, щорічні відрахування до якого мають сягнути до 2% ВВП, що суттєво 

перевищує рівень співвідношення ВВНДД/ВВП 0,79% 2010 р. 
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П’ять інститутів математичних наук діють в Гані, Камеруні, Сенегалі, 

Танзанії та Південній Африці. Ще одним продуктом СПД є Африканська 

обсерваторія науки, технології та інновацій. У якості мети діяльності, САС 

покладає на Міжуніверситетську Раду Східної Африки завдання створити 

загальний простір у сфері вищої освіти. 

Найбільш тісний зв’язок між темпами зростання ВВП та ВВНДД протягом 

періоду спостереження зафіксовано в регіоні Океанії. Саме в цих 14 країнах, 

переважно, за рахунок реалізації зваженої політики державного управління 

НДДКР в Австралії та Новій Зеландії, зростання на один відсотковий пункт 

ВВНДД викликало випереджуюче зростання на 1,06 пункти ВВП. Позитивні 

наслідки широкого використання переваг НДД проявились також у процесі 

завершення створення у 2015 р. Економічної співдружності Асоціації держав 

Південно-Східної Азії (АСЕАН). Одним з вагомих наслідків організаційного 

оформлення співпраці у сфері НДД для країн регіону стала можливість прямо 

стимулювати як транскордонну мобільність дослідників, так і їх вузьку 

спеціалізацію. Планом дій АСЕАН у сфері науки, технології та інновацій (2016-

2020 рр.) особлива увага акцентується на соціальній інтеграції та стабільному 

розвиткові, передовсім, у сфері “зеленої технології”, енергетики, водних ресурсів 

та інновацій для життя.  

Можливості здійснення необхідних для поступального розвитку економіки, 

що базується на нестабільних джерелах надходжень (туризм, надходження 

грошових коштів з-за кордону), ВВНДД є надзвичайно обмеженими для країн 

Карибського басейну (КАРІКОМ). Кардинальним методом посилення ролі ДР ІР 

ДС ЗВО на шляху реалізації Стратегічного плану для Карибського співтовариства 

(2015-2019 рр.) є підтримка інновацій та творчості, підприємництва, цифрової 

грамотності та інклюзивності на основі виключно регіонального підходу до НДД 

із залученням фахівців Вест-Індського університету та Карибського наукового 

фонду. План пом’якшення наслідків зміни клімату та забезпечення стабільного 

розвитку (2011-2021 рр.), що розроблено Центром Карибського співтовариства з 

однойменних проблем, базується на системі заходів з розвитку відновлюваних 
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джерел енергії, подолання негативних наслідків використання дорогої та 

застарілої енергетичної інфраструктури, відмови від використання викопного 

палива, а також забезпечення найвищих досягнень у сфері охорони здоров’я. Хоча 

управління НДД здійснюється у всіх без виключення країнах Карибського 

басейну, визнаними лідерами провайдингу заходів ДР ІР ДС ЗВО у регіоні є Сент-

Джоржзький університет Гренади, центри наукових досліджень Ямайки, 

Тринідаду і Тобаго (табл. 2.3, Додаток А).  

Таблиця 2.3 

Інструменти ДР ІР ДС ЗВО країн Латинської Америки, 2010-2015 рр. 

 
Кількість прикладних інструментів державного регулювання цільового призначення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Аргентина 22 9 25 2 32 15 5 4 5 14 12 10 38 

Болівія 2 1 1 1 8 1 1 1 4  3 1 5 

Бразилія 15 10 31 6 6 15 5 5  5 8 4 27 

Чилі 25 12 25 6 24 17 7   6 14 6 37 

Колумбія 6 1 2 1 10 1  1 3 2 2 1 6 

Коста-Рика 2 2 10 2 23 4 3    4 4 4 

Куба     5      1   

Домініка     1         

Еквадор   5  4 2 2  4 1 1  4 

Сальвадор  4 2  5  9 1   6  2 

Гватемала 3  6  6  2    1  4 

Гондурас 1  1  1  2      1 

Мексика 16 9 13 5 6 14 6  3 4 6 5 19 

Нікарагуа 1  1         1  

Панама 5 2 14  6  3   1 1 1 4 

Парагвай 8 1 6  5 4 1   3 2 5 3 

Перу 10 7 12 1 6 3 5  1  1 2 6 

Уругвай 13 3 1 1 13 9 2 3  3 8 4 14 

Венесуела 5 1 3 2 7      2 1 2 

Примітки: 1 – нарощування виробництва ендогенного наукового знання; 2 – посилення 

інфраструктури державних та приватних науково-дослідницьких лабораторій; 3 – нарощування 

потенціалу у сфері НДД, інновацій та стратегічного планування; 4 – посилення рівності статей у сфері 

НДД; 5 – посилення громадського визнання наукового знання та нових технологій; 6 – розробка 

стратегічних галузей науки та технологій; 7 – підвищення якості наукової освіти від початкового до 

після вузівського рівня; 8 – розробка екологічно чистих технологій та технологій, що сприяють 

соціальній інтеграції; 9 – підтримка системи знань корінних народів; 10 – посилення координації, 

налагодження контактів у процесі інтеграції до екосистем досліджень та інновацій з метою сприяння 

успішній спільній діяльності урядів, університетів та виробничих секторів; 11 – підвищення якості 

технологічного прогнозування для: оцінювання потенціалу важливих ринків; розробки бізнес-планів для 

високотехнологічних компаній; побудови та аналізу довгострокових сценаріїв; забезпечення 

консультаційних послуг та стратегічної розвідки; 12 – посилення регіональної та міжнародної співпраці, 

налагодження зв’язків та підтримки науки і техніки; 13 – сприяння “startup” у високотехнологічних 

галузях та просуванню нових нішевих продуктів та послуг з високою доданою вартістю 

Джерело: [168] 
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Однією з найважливіших задач регіону є формування більш вираженої 

дослідницької культури за рахунок нарощування ВВНДД, адже сьогодні навіть у 

відносно благополучному Тринідаді і Тобаго вони сягають лише 0,05% ВВП, а 

також якнайширше запровадження практичних інструментів реалізації новітньої 

політики ЮНЕСКО у сфері НДД.  

Бразилія, що найбільш відчутно переживала наслідки всесвітньої кризи 

заборгованостей, вперше у 2015 р., після 6 років економічного спаду, вступила в 

період рецесії. Не дивлячись на те, що інтенсивність НДДКР в усіх секторах 

економіки цієї країни протягом останніх років несуттєво зросла, все ж 

запланованого урядом цільового співвідношення ВВНДД/ВВП досягнуто не було. 

Показник для країни в цілому склав 1,15% в 2012 р. (цільове значення 1,5% для 

2010 р.), а внесок ділового сектора є майже вдвічі нижчим від очікуваного – 0,52% 

(2014 р.) проти бажаних 0,90% [163]. 

Основні показники НДД за країнами світу наведено в Додатку Б (табл. Б.1-

Б.4). Слід сприйняти як беззаперечний факт, що найнижчою сьогодні є віддача 

кожного пункту зростання ВВНДД в країнах Європи – лише 0,17 пункти ВВП, що 

свідчить про наявність поточних, структурних та стратегічних проблем реалізації 

політики Н(НТ)Д, у т. ч. ДР ІР ДС ЗВО в цьому регіоні. 

Досягнення такого рівня показників склалося на фоні доволі успішного 

виконання науково-дослідницького розділу Сьомої рамкової програми (7РП) 

(2007-2013 рр.) з вирішення проблем створення стабільного суспільства за 

посередництва досліджень та інновацій. В межах 7РП особливо детально було 

відпрацьовано напрями, що пов’язувались з розвитком сільського господарства 

(А), оточуючого середовища (Б), енергетики (В), охорони здоров’я (Г) та 

матеріалознавства (Д) (табл. 2.4). 

7РП (2007-2013 рр.) було визначено чотири головних проекти розвитку: 

спеціальна програма (СП) “Співпраця” з фінансування транснаціональної 

діяльності у сфері охорони здоров’я, енергетики та транспорту; СП “Ідеї” з 

фінансування проектів фізичних осіб та робочих груп ЄРНД за трьома основними 

(“Стартові гранти”, “Гранти для перспективних вчених”, “Гранти для провідних 
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вчених”) та однією додатковою (“Підтвердження ідеї”) програмами [170]; СП 

“Люди” з фінансування навчання, розвитку наукової кар’єри та мобільності 

вчених між галузями та країнами за рахунок коштів Проекту імені Марії 

Склодовської-Кюрі та Особливої програми з підтримки ЄЄДП [171]; додаткова 

програма “Можливості” з фінансування розвитку науково-дослідницької 

інфраструктури за підпрограмами “Наука в суспільстві”, “Наука в регіонах”, 

“Підвищення наукового потенціалу”, “Міжнародна співпраця”, “Підтримання 

збалансованого розвитку наукової політики”. 

Таблиця 2.4 

Кількість проектів стабільного розвитку в межах 7РП, 2007-2013 рр. 

 А Б В Г Д Разом 
Проекти зі  

стабільності,% 

Австрія 145 157 71 191 188 2993 25,1 

Бельгія 331 214 140 295 355 4552 29,3 

Болгарія 43 45 18 23 19 590 25,1 

Хорватія 25 23 14 21 9 351 26,2 

Кіпр 15 21 15 10 11 436 16,5 

Чеська республіка 85 63 22 77 111 1216 29,4 

Данія 197 130 97 200 186 2275 35,6 

Естонія 29 21 11 54 13 502 25,5 

Фінляндія 148 83 55 166 232 2089 32,7 

Франція 419 275 198 551 530 8909 22,1 

Німеччина 519 425 285 776 970 11404 26,1 

Греція 147 140 72 117 165 2340 27,4 

Угорщина 87 57 23 96 75 1350 25,0 

Ірландія 108 55 35 109 117 1740 24,4 

Італія 460 296 183 509 659 8471 24,9 

Латвія 24 11 13 17 14 267 29,6 

Литва 24 19 12 24 27 358 29,6 

Люксембург 7 10 4 19 15 233 23,6 

Мальта 9 9 3 4 5 177 16,9 

Нідерланди 467 298 169 558 343 6191 29,6 

Польща 100 76 53 96 166 1892 26,0 

Португалія 123 94 69 68 125 1923 24,9 

Румунія 41 69 17 48 81 898 28,5 

Словаччина 26 19 15 18 41 411 29,0 

Словенія 55 55 23 48 81 771 34,0 

Іспанія 360 291 211 388 677 8462 22,8 

Швеція 145 135 88 255 258 3210 27,4 

Об’єднане королівство 508 379 191 699 666 12591 19,4 
 

Джерело: складено автором на основі [169] 
 

Тривале перебування фінансової сфери у кризовому стані, неефективність 

окремих інструментів макроекономічного управління, стали головною причиною 
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переформатування установок розвитку ЄС. На заміну Лісабонській стратегії 

(2000 р.) [172], перспективи якої було трансльовано у 7РП та Спільні технологічні 

ініціативи [173], у 2010 р. було сформульовано програму “Європа-2020” [174].  

Серед трьох визначених програмою розвитку факторів посилення 

європейської економіки – інтелектуального, стабільного та всеохоплюючого 

зростання – пріоритет належить першому, що пов’язується зі знаннями та 

інноваціями. Засобом досягнення мети визначено здійснення для всього загалу 

країн ЄС-28 ВВНДД у розмірі 3% ВВП (замість 2,02% у 2013 р.) (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Рівень ВВНДД та виконавці НДДКР в країнах ЄС-28, відсоток до ВВП за ПКС 

 
ВВНДД/ВВП 

Виконавці**  

(2014 р., % до загальної суми ВВНДД) 

2009 2013 2020* УУ ЗВО ПБ ПНПО ЗФ 
Австрія 2,61 2,81 3,76 36,2 0 47,2 0,5 16,1 

Бельгія*** 1,97 2,28 3,00 28,5 1,0 56,9 0,4 13,2 

Болгарія 0,51 0,65 1,50 26,4 0 22,3 0,4 50,9 

Хорватія 0,84 0,81 1,40 41,7 2,1 42,9 0,5 12,8 

Кіпр 0,45 0,48 0,50 56,5 5,6 13,7 0,6 23,7 

Чеська республіка 1,30 1,91 – 32,9 0,6 35,9 0,1 30,5 

Данія**** 3,07 3,05 3,00 31,5 … 57,3 4,5 6,7 

Естонія 1,40 1,74 3,00 49,5 0,9 37,1 0,1 12,5 

Фінляндія 3,75 3,32 4,00 27,5 0,2 53,5 1,4 17,3 

Франція 2,21 2,23 3,00 34,6 1,0 55,7 1,0 7,8 

Німеччина 2,73 2,94 3,00 28,8 … 65,8 0,3 5,0 

Греція 0,63 0,78 0,67 53,3 2,8 29,8 0,9 13,2 

Угорщина 1,14 1,41 1,80 33,5 … 48,3 0,7 17,5 

Ірландія 1,39 1,58 2,00 27,3 0,7 52,8 0,6 18,6 

Італія 1,22 1,25 1,53 40,8 1,0 46,2 2,6 9,3 

Латвія 0,45 0,60 1,50 25,6 2,3 27,8 … 44,2 

Литва 0,83 0,95 1,90 33,1 0,2 32,7 0,2 33,8 

Люксембург*** 1,72 1,16 2,30-2,60 48,4 1,7 16,5 1,0 32,4 

Мальта 0,52 0,85 0,67 31,1 1,3 46,5 0,2 21,0 

Нідерланди 1,69 1,98 2,50 33,2 0,2 51,1 2,9 12,7 

Польща 0,67 0,87 1,70 45,2 2,2 39,0 0,2 13,4 

Португалія 1,58 1,36 3,00 47,1 4,2 41,8 1,3 5,6 

Румунія 0,46 0,39 2,00 48,5 1,4 32,9 0,1 17,0 

Словаччина 0,47 0,83 1,20 41,4 2,2 32,2 0,5 23,7 

Словенія 1,82 2,59 3,00 21,8 0,5 68,4 0 9,3 

Іспанія 1,35 1,24 2,00 41,4 4,1 46,4 0,7 7,4 

Швеція*** 3,42 3,21 4,00 28,3 1,0 61,0 3,0 6,7 

Об’єднане королівство 1,75 1,6 – 28,4 1,3 48,0 4,8 17,5 

ЄС-28 1,94 2,02 3,0 32,3 0,8 55,3 1,6 10,0 

Примітки: 2020* – цільове значення показника; **УУ – урядові установи; ЗВО – заклади вищої 

освіти; ПБ – підприємства бізнесу; ПНПО – приватні неприбуткові організації; ЗФ – закордонні фонди; *** 

– 2013; **** – 2015 

Джерело: складено автором на основі [128; 175] 
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Положення програми передбачають реалізацію напряму “Розвиток 

цифрових технологій в Європі”, що має за мету більш повне використання 

потенціалу ІКТ через становлення єдиного цифрового ринку, “Інноваційний 

союз” – формування сприятливого інноваційного середовища з перетворення 

плідних ідей в товари та послуги зі збільшенням кількості робочих місць [176; 

177], об’єднання усієї сукупності фінансувань досліджень та інновацій ЄС в 

рамках програми “Горизонт-2020” (табл. 2.6) [178].  

Таблиця 2.6 

Структура і бюджет програми “Горизонт-2020”, 2014-2020 рр. 

 
Остаточний 

розподіл  

(%) 

Розрахункова 

підсумкова сума, 

млн. євро  

Передова наука, в т. ч. 31,7 24441 
Європейська Рада наукових досліджень 17,0 13095 

Майбутні та найновіші технології 3,5 2696 

Програма імені Марії Склодовської-Кюрі 8,0 6162 

Європейська дослідницька інфраструктура (в т. ч. електронна) 3,2 2448 

Індустріальне лідирування, в т. ч. 22,1 17016 

Лідирування в перспективних та індустріальних технологіях 17,6 13557 

Доступ до фінансового забезпечення ризиків 3,7 2842 

Інновації на малих та середніх підприємствах 0,8 616 

Соціальні проблеми, в т. ч. 38,5 29679 
Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут 9,7 7472 
Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове 

господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх 

вод і біоекономіка 

5,0 3851 

Безпечна, чиста та ефективна енергетика 7,1 5931 

Інтелектуальний, екологічно чистий та інтегрований транспорт 8,2 6339 

Зміна клімату, оточуюче середовище, ефективне 

використання ресурсів та корисні копалини 
4,0 3081 

Європа у світі, що змінюється – відкрите, інклюзивне, 

інноваційне та рефлексивне суспільство 
1,7 1309 

Безпечне суспільство – захист свободи і безпеки Європи та її 

громадян 
2,2 1695 

Наука для суспільство та за його участі 0,6 462 

Поширення передового досвіду та розширення участі 1,1 816 

Європейський інститут інновацій та технологій (ЄІТ) 3,5 2711 

Неядерні прямі дії Об’єднаного дослідницького центру 2,5 1903 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ ЄС 100,0 77028 
Непрямі дії в галузі термоядерного синтезу 45,4 728 

Непрямі дії в сфері поділу ядра та радіаційної безпеки 19,7 316 

Прямі дії в ядерній сфері Колективного дослідницького центру 34,9 560 

РАЗОМ за програмою Євроатаму 2014-2018 рр.  100,0 1603 

Джерело: [178] 
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Перші результати використання цих інструментів політики у сфері НДДКР 

вже зафіксовано в принагідно запровадженому Табло Євроінновацій [179]. 

В цілому, рівень фінансування наукових досліджень, починаючи з першої 

програми (1984-1988 рр.), закінчуючи 7РП (2007-2013 рр.), суттєво зріс – від 4 

млрд. євро до 53 млрд. євро. Прийнята Європейським Парламентом та 

Європейською Радою програма “Горизонт-2020” з бюджетом майже 80 млрд. євро 

покликана реалізувати найбільш масштабний об’єднаний бюджет досліджень в 

рамках ЄС шляхом фінансування наукових розвідок та інновацій за допомогою 

налагоджених механізмів виділення коштів, більш простої архітектури програми 

та спрощення правил участі. Слід зауважити, що прийняття та реалізація програми 

відбувається за умов, коли 13 з 28 країн ЄС знизили результативність інноваційної 

діяльності з причини скорочення частки інноваційних компаній, зменшення числа 

партнерських зв’язків між державними та приватними підприємствами, меншою 

доступністю ризикового капіталу. 

Частково виправити ситуацію, що склалася сьогодні, покликані ініціативи 

країн Південної Європи (Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, бувша 

Югославська республіка Македонія, Чорногорія, Сербія) – розробників 

глобальної стратегії “ПСЄ-2020” (2013 р.), за якою вони зобов’язуються 

підвищити інтенсивність своїх НДДКР і різко наростити чисельність 

кваліфікованої робочої сили, а також регіональної стратегії країн Західних Балкан 

в галузі досліджень та розробок в інтересах запровадження інновацій (2013 р.), 

метою якої є масштабне передавання технологій від державних НДО приватному 

сектору і організація широкої співпраці з промисловістю.  

Вагомими здобутками на шляху посилення ролі ДС ЗВО також відзначено 

країни ЄАВТ з центром в Женеві (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія). 

За даними Статистичного інституту ЮНЕСКО (UIS) (квітень 2015 р.), кількість 

дослідників, що працювали у сфері вищої освіти, становила до їх загальної 

чисельності у 2013 році: Ісландія – 32,5%, Норвегія – 35,5%, Швейцарія – 52,2%. 

Для Ліхтенштейну співвідношення ВВНДД/ВВП, взагалі, є унікальним і сягає 8%. 

При цьому, державне фінансування НДДКР складає всього 0,2% ВВП і 

поширюється на єдиний офіційно акредитований університет Ліхтенштейну. 
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У 2015 році Комісія Юнкера виступила ініціатором створення нового 

політичного інструменту в рамках реалізації цілісної політики у сфері НДДКР – 

спільного проекту Європейського Інвестиційного банку, Європейської Комісії та 

Європейського Інвестиційного фонду – Інвестиційного плану для Європи (The 

Investment Plan For Europe) [180] у складі трьох фундацій: 

– Європейського фонду стратегічних інвестицій (European Fund for Strategic 

Investments (EFSI)) з бюджетом 315 млрд. євро, у тому числі, за рахунок бюджетних 

надходжень (16 млрд. євро – бюджетні гарантії ЄС, 5 млрд. євро – власні кошти 

Європейського інвестиційного банку) та надходжень від приватного бізнесу, 

неприбуткових організацій (294 млрд. євро), з розподілом на потреби 

інфраструктурних та інноваційних проектів – 240 млрд. євро, а також потреби 

малого та середнього бізнесу – 75 млрд. євро [181]; 

– фінансування інвестиційних потреб реального сектору економіки шляхом 

створення Європейського порталу інвестиційних проектів (European Investment 

Project Portal – EIPP) [182], а також Європейського консультативного 

інвестиційного центру (European Investment Advisory Hub – EIAH) [183]; 

– сприяння покращенню інвестиційного середовища через забезпечення 

більш передбачуваного регулювання, формування єдиного інвестиційного ринку, 

проведення структурних реформ в державах-членах ЄЄДП, сприяння режиму 

відкритості до міжнародної торговельної та інвестиційного співпраці. 

ДР ІР ДС ЗВО, що здійснюється в масштабах ЄС, дозволяє країнам Європи 

залишатись у якості світових лідерів за кількістю публікацій (у 2014 р. – 39,3%), за 

ними слідують США (у 2014 р. – 25,3%). Незважаючи на цю ситуацію, частка як 

ЄС, так і США за останні роки суттєво знижується. Натомість, за останні роки 

частка Китаю практично подвоїлась і становить 20,2% від світового показника. Це 

засвідчує зрілість наукової системи країни як з точки зору обсягів інвестування, так 

і в плані чисельності дослідників або публікацій. 

Трендом останніх років стало скорочення участі у НДДКР державного 

сектора країн з високим рівнем доходів (Австралія, Канада, США). Натомість, як 

вже зазначалось, зростають інвестиції у НДД в країнах з більш низьким рівнем ВВП 

на одну особу. Особливо це стосується країн Африканського континенту, окремі з 

яких демонструють надзвичайно високі для регіону темпи зростання ВВНДД 
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(Ефіопія, Малаві, Уганда, Камерун, Руанда, Кенія). В цій частині світу зростає 

визнання того факту, що для розвитку сучасної інфраструктури, забезпечення умов 

диверсифікації та індустріалізації економіки необхідними є зростання інвестицій в 

НДД, у тому числі в підготовку висококваліфікованих кадрів за рахунок вкладання 

кошти в ІР ДС ЗВО. 

Одночасно, нові тенденції формуються у частині ставлення керівництва усіх 

без виключення країн до проблем фінансування ФНД, призначенням яких є 

генерування нових знань, які у подальшому використовуються прикладною 

наукою, досягнення якої можна використовувати безпосередньо. 

Керівництво Китаю протягом останнього десятиріччя виділяло на ФНД лише 

4-6% від суми витрат на НДДКР. На індійські університети припадає лише 4% 

ВВНДД. В США федеральний уряд проводить політику жорсткої економії, 

зосереджуючи свої зусилля на підтримці ФНД, які не лише генерують нові знання, 

але й суттєво підвищують якість університетської освіти. Федеральне 

фінансування державної науки скорочується в Канаді, уряд якої у 2013 році 

проголосив План дій щодо венчурного капіталу, метою якого є стимулювання 

інвестицій приватного сектора у формі фондів ризикового капіталу. РФ, яка 

традиційно спрямовувала суттєву частину ВВНДД на ФНД, протягом 2008-2013 

рр. провела коригування фінансових потоків і скоротила їх рівень з 26% до 17% від 

суми валових витрат. Не дивлячись на те, що Європейська комісія зберігає свої 

зобов’язання стосовно ФНД, ЄРНД передбачає отримати протягом 2014-2020 рр. 

13,1 млрд. євро (еквівалент 17% бюджету програми “Горизонт-2020”). 

Республіка Корея за 10 років (2001-2011 рр.) збільшила об’єм зобов’язань 

щодо ФНД з 13 до 18% ВВНДД. Тим же шляхом крокує Малайзія (з 11% в 2006 р. 

до 17% в 2011 р.). Сьогодні ці дві країни виділяють на цілі ФНД кошти, в 

процентному відношенні порівнянні з часткою аналогічних витрат США – 16,5% 

в 2012 р. Уряд країни вкладає значні кошти в ФНД, демонструючи таким чином 

відсутність імітації переходу від бідної сільськогосподарської країни до 

індустріального гіганта без опори на власний потенціал в галузі фундаментальних 

досліджень. На доказ, у 2011 р. на базі майбутнього Міжнародного науково-

ділового полісу в Теджоні було відкрито Національний інститут ФНД. 
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Рівень ВВНДД США сьогодні перевищує сукупні витрати останніх країн 

“Великої сімки” разом взятих. Для порівняння, якщо витрати країн ЄС-28 на 

здійснення НДД за прогнозом 2017 р. становитимуть 429,2 млрд. доларів США за 

ПКС (20,8% світових витрат), то сукупний обсяг коштів, що буде фінансовано в 

США, складе 627,5 млрд. доларів (25,5% витрат). 

У 2000 р. країна витратила на фінансування НДД 264,6 млрд. доларів, з яких 

70 млрд. доларів (26,5%) надійшли з федерального бюджету, 2,2 млрд. доларів 

(0,8%) – кошти штатів та муніципальних органів влади, близько 5,4 млрд. доларів 

(2%) склали власні кошти університетів та інших закладів СВО, а 187 млрд. доларів 

(70,7%) були інвестовані промисловістю та бізнесом. Ці кошти надійшли до різних 

організацій науково-технічного комплексу США: до лабораторій та інших науково-

технічних організацій бізнесу – 197,3 млрд. доларів (74,6%), ДС ЗВО – 29,6 млрд. 

доларів (11,2%), державних лабораторій – близько 29 млрд. доларів (10,9%), 

неприбуткових організацій 8,7 млрд. доларів (3,3%).  

Обсяги джерел походження коштів та суб’єктів їх використання протягом 

2012-2017 рр. представлено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Матриця “Ресурси-виконавці” секторів науки США, 2012 р. та 2017 р.,  

відсоток ВВНДД 

За джерелом 

походження 

коштів 

Виконавці робіт – суб’єкти освоєння коштів 

Федеральний уряд 

Приватний  

бізнес (ПБ) 

Академія 

наук 

Неприбуткові 

організації 
Разом 

УУ 

Дослідницькі 

центри 

(FFRDCs*) 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 
Федеральний 

уряд 
6,7 8,2 3,4 2,9 8,6 5,7 8,6 7,3 1,6 1,1 28,8 25,2 

ПБ   0,0 0,7 62,7 63,8 0,9 1,0 0,5 0,4 64,2 65,9 

ЗВО    0,1   2,8 3,6   2,8 3,7 

Інші державні 

органи 
      0,9 1,4   0,9 1,3 

Неприбуткові 

організації 
   0,0   0,8 1,0 2,5 2,8 3,3 3,9 

Разом 6,7 8,2 3,4 3,7 71,3 69,5 14,0 14,3 4,6 4,3 100,0 100,0 

Примітка: FFRDCs* – Federally Funded Research and Development Centers 

Джерело: [128] 

 

Характерним для ситуації є те, що не лише для США, але й для інших країн, 

де здійснюється ефективне ДР ІР ДС ЗВО, використання коштів силами НП 
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перевищує власні витрати ЗВО на НДДКР і здійснюється за рахунок урядових 

асигнувань (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Структурна матриця “Ресурси-виконавці” секторів науки США  

та окремих країн світу, 2012 р. та 2014 р., % ВВНДД 

Країна Установи 

Обсяги коштів Баланс співвідношення “формування 

ресурсів –використання грантів”  

за групами установ формування 

ресурсів (Р) 

використання 

грантів (В) 
Р  В Р = В Р  В 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

США* 

УУ 29,7 26,5 10,1 11,9 19,6 14,6     

ЗВО 2,8 3,7 14,0 14,3     11,2 10,6 

ПБ + офшори 64,2 65,9 71,3 69,5     7,1 3,6 

ПНПО 3,3 3,9 4,6 4,3     1,3 0,4 

КНР** 

УУ 21,6 20,3 16,3 15,8 5,3 4,5     

ЗВО … … 7,6 6,9     7,6 6,9 

ПБ + офшори 75 76,2 76,1 77,3     1,1 1,1 

Японія 

УУ 16,8 16,0 8,6 8,3 8,2 7,7     

ЗВО 5,8 5,5 13,4 12,6     7,6 7,1 

ПБ + офшори 76,6 77,8 76,6 77,8   0 0   

ПНПО 0,8 0,7 1,4 1,3     0,6 0,6 

Південна 

Корея 

УУ 23,8 23,0 11,3 11,2 12,5 11,8     

ЗВО 0,7 0,7 9,5 9,0     8,8 8,3 

ПБ + офшори 75,0 76,0 77,9 78,2     2,9 2,2 

ПНПО 0,5 0,3 1,3 1,6     0,8 1,3 

ЄС-28 

УУ 32,9 32,3 12,3 12,0 20,6 20,3     

ЗВО 0,8 0,8 23,3 23,4     22,5 22,6 

ПБ + офшори 64,7 65,3 63,5 63,8 1,2 1,5     

ПНПО 1,6 1,6 0,9 0,8 0,7 0,8     

Єврозона (19 

країн) 

УУ 33,5 32,9 13,3 13,3 20,2 19,6     

ЗВО 0,7 0,8 22,0 22,2     21,3 21,4 

ПБ + офшори 64,8 65,4 63,9 63,8 0,9 1,6     

ПНПО 1,0 0,9 0,8 0,7 0,2 0,2     

Франція 

УУ 35,4 34,6 13,2 12,9 22,2 21,7     

ЗВО 0,9 1,0 20,8 20,6     19,9 19,6 

ПБ + офшори 62,9 63,4 64,6 65,0     1,7 1,6 

ПНПО 0,8 1,0 1,4 1,5     0,6 0,5 

Німеччина 

УУ 29,2 28,8 14,3 14,8 14,9 14,0     

ЗВО … … 17,7 17,7     17,7 17,7 

ПБ + офшори 70,4 70,9 68,0 67,5 2,4 3,4     

ПНПО 0,4 0,3 … … 0,4 0,3     

Велика 

Британія 

УУ 28,7 28,4 8,0 7,3 20,7 21,1     

ЗВО 1,1 1,2 26,7 25,8     25,6 24,6 

ПБ + офшори 65,5 65,6 63,4 65,1 2,1 0,5     

ПНПО 4,7 4,8 1,9 1,8 2,8 -3,0     

Примітки: США* – дані 2017 р. [162]; КНР (без Гонконгу)** – балансування неможливе 

внаслідок неповноти інформації 

Джерело: узагальнено автором на основі [162; 167] 
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Головними розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовуються на 

фінансування Н(НТ)Д у США, виступають 12 урядових департаментів/агенцій, що 

забезпечують, у остаточному підсумку, близько 99,5 відсотків надходжень коштів 

на здійснення ФНД, ПНД, розробок наукових концепцій та спеціального 

обладнання. При цьому безумовна перевага надається ПНД, а також розробкам, 

загальні витрати коштів на які становлять, у різні роки, майже 2/3 загальної суми 

спрямованих у сферу Н(НТ)Д коштів. 

Фінансування діяльності ЗВО США на початку XXI ст. зростає більш 

пришвидшеними темпами, ніж у кінці XX ст., в цілому, за рахунок переважання 

приватних коштів, а саме, за рахунок оплати навчання, грантів і контрактів. 

Близько 25% загального доходу ЗВО США складає плата за навчання. За рахунок 

державного бюджету забезпечується майже 30% усіх надходжень. Власні доходи 

також виступають потужним джерелом надходжень (більше 30: суми загального 

доходу). Структура доходів ЗВО суттєво різниться у залежності від статусу та 

різновиду навчального закладу. Джерела формування доходів ЗВО США наведено 

на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Джерела фінансування діяльності ЗВО США 

Джерело: складено автором на основі [128] 
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Принципово відрізняється від усередненої системи фінансування 

американських ЗВО структура операційних доходів та видатків ПЗВО. Для 

прикладу, відповідні статті діяльності Єльського університету [189], котрий є 

складовою частиною “Ліги плюща” – об’єднання ПЗВО США, в динаміці за 

2012/2013 – 2016/2017 навчальні роки представлено в табл. 2.9. Метою 

фінансування сучасного університету, з точки зору менеджменту, є забезпечення 

фінансової рівноваги у довготерміновій перспективі. Тому, формування доходів 

відбувається таким чином, щоб забезпечити виконання поточних програм 

діяльності ЗВО і його майбутній розвиток за рахунок находження коштів і 

підтримання їх у робочому стані. 

Таблиця 2.9 

Результати регулювання операційної діяльності Єльського університету у 

2012/2013 та 2016/2017 фіскальних роках, млн. доларів США 

 
Навчальний рік 

2012/2013 2016/2017 

Операційні доходи 

1. Навчання, проживання, харчування 518,78 628,43 

2. Пільги по оплаті за навчання (246,34) (281,88) 

3. Чисті доходи від основної діяльності (ряд. 1 – ряд. 2) 272,44 346,55 

4. Гранти и доходи від контрактів 680,30 768,32 

5. Доходи від медичних послуг 615,61 904,94 

6. Внески 134,79 161,35 

7. Доходи эндавмент фондів 1024,01 1225,83 

8. Інвестиції та інші надходження 241,44 285,23 

9. Разом зовнішні надходження ( ряд. 4-8) 2696,15 3345,68 

А. Всього операційних доходів (ряд. 3 + ряд. 9) 2968,58 3692,23 

Операційні видатки 

10. Заробітна плата працівників факультетів 689,92 864,76 

11. Інші виплати заробітної плати 710,21 809,22 

12. Винагороди працівникам 413,86 532,38 

13. Разом заробітна плата та винагороди ( ряд. 10-12) 1813,99 2206,35 

14. Стипендії  88,52 98,65 

15. Витрати, крім заробітної плати 721,15 856,22 

16. Відсотки, внески у оновлення основного капіталу, інші 

амортизаційні відрахування 
310,49 349,85 

17. Разом інші витрати ( ряд. 14-16) 1120,16 1304,72 

Б. Всього видатків (ряд. 13 + ряд. 17) 2934,15 3511,07 

В. Фінансування трансферів (18,72) (65,84) 

Г. Чисті доходи від операційної 

діяльності (А – Б – В),  

з точки зору підходів 

управлінського 15,71 115,32 

облікового (generally accepted 

accounting principles – GAAP) 
39,25 167,08 

Джерело: [189, 190] 
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Прийнятий нами у якості об’єкта дослідження Єльський університет у 

2012/2013 фіскальному році сформував загальну суму виручки 2968,58 млн. 

доларів за рахунок семи наступних джерел: чистих надходжень плати за навчання, 

проживання та харчування (9%); грантів та надходжень за контрактами (23%); 

доходів від надання медичних послуг (23%); внесків (4%); надходження коштів 

фонду ендавменту (33%), доходів від публікацій (1%); інвестиційних та інших 

доходів (7%). Для порівняння, університет у 2016/2017 фіскальному році 

сформував загальну суму виручки 3692,23 млн. доларів за рахунок аналогічних 

джерел: чистих надходжень плати за навчання, проживання та харчування (9%); 

грантів та надходжень за контрактами (21%); доходів від надання медичних послуг 

(25%); надходження коштів фонду ендавменту (34%). Останні кошти надійшли за 

рахунок отриманих внесків; інвестиційних та інших доходів; доходів від 

публікацій; доходів від освітніх та інших програм, що не надають грантів; доходів 

від роялті; доходів від зборів, пов’язаних зі спортивними подіями та драматичними 

виставами; доходів від паркування; проведення спеціальних заходів та оплати 

семінарів; збирання реєстраційних внесків. 

У 2016/2017 навчальному році загальна структура бюджету університету 

формувалася 49 центрами бюджетної відповідальності, які об’єднуються у п’ять 

агрегатних підрозділів для цілей звітування, за ознакою структурного устрою 

джерел формування оперативних доходів: 

 Медична школа (46% загальних операційних доходів університету), яка 

займається дослідженнями, навчанням та клінічною практикою. Доходи від послуг 

пацієнтів за вирахуванням договірних коригувань складаються, перш за все, з 

надходжень від договірних контрактів з надання послуг медичного догляду (37%), 

BlueCross BlueShield (26%), Medicare (20%), Medicaid (7%) та комерційного 

страхування (10%). Приблизно 31% надходжень від медичної практики є доходом, 

який формується внаслідок приналежності університету до лікарні Єль-Нью-

Хейвен (“Лікарня”). Єльська медична школа (“YM”) – одна з найбільших практик 

в галузі різноманітних спеціальностей у країні і найбільша штаті Коннектикут – 

станом на 30 червня 2017 року була представлена 1160 штатними і 256 лікарями за 

сумісництвом, які надавали послуги більш ніж за 100 спеціальностями, і були 

зорганізовані у 21 кафедру. Окрім досліджень, підрозділи проводять навчання 843 
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студентів (крім студентів, які здобувають ступень PhD) і 906 резидентів. “YM” 

проводить значні дослідження для федеральних, урядових та корпоративних 

організацій. Дослідження, які фінансувались NIH за рахунок федерального 

бюджету – 90% фінансування, склали 78% їх загального обсягу у “YM”; 

  для навчання у Вищій школі мистецтв та наук (Yale Graduate School of 

Arts and Sciences) (21% загальних операційних доходів університету) у 2016/2017 

навчальному році було зараховано 5772 бакалаври, з них іноземці складали 11% 

студентів, а також 2890 студентів, які здобували ступень доктора філософії; 

 у Школі професійної підготовки та мистецтв (Professional and Arts 

Schools) (11% загальних операційних доходів університету), що включає до свого 

складу Школу богослов’я, Юридичну школу, Школу мистецтв, Музичну школу, 

Школу лісового господарства та навколишнього середовища, Школу медичних 

сестер, Школа драми, Школу архітектури та Школа менеджменту, упродовж 

2016/2017 н. р. навчалося 3253 студенти; 

  Інститути та фонди, які включають в себе бібліотеки, музеї та галереї, а 

також великі інститути, що здійснюють значну за обсягами програмну та фінансову 

діяльність у декількох академічних підрозділах, забезпечили надходження 6,4% 

загальних операційних доходів університету; 

 16,1% операційних доходів забезпечили Школа атлетики та різні 

адміністративні підрозділи [189]. 

Другим вагомим джерелом формування оперативних доходів університету є 

надходження від фондів ендавменту. За рахунок фонду ендавменту Єльського 

університету (Yale Endowment) – ФЕЄУ, який сьогодні складається приблизно з 

7400 індивідуальних фондів, постійно надається суттєва підтримка діяльності в 

рамках навчального закладу, включаючи фінансову допомогу для студентів та 

аспірантів, підтримку НПП та працівників НДД, діяльності студентів та оплату 

проживання, спортивних заходів, бібліотек та музеї, а також повного спектру інших 

заходів, що підтримують викладання та дослідження в університеті. ФЕЄУ 

сформовано за рахунок коштів приватних осіб, корпорацій, доброчинних 

організацій, асоціацій випускників, професійних асоціацій і представляє собою 

складний комплекс дарів та пожертв. При цьому на використання отримуваного 

інвестиційного доходу накладаються певні обмеження. 
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Формування структури активів ФЕЄУ здійснюється з метою забезпечення 

дотримання принципів внутрішньої університетської політики розподілу 

інвестиційних доходів на дотації, яка має забезпечити збалансованість 

конкуруючих цілей – гарантувати стабільний приплив коштів до оперативного 

бюджету, з одного боку, і захистити реальну вартість дотацій з часом. Політика 

витрат спрямована на управління компромісом між цими двома цілями. Для цього 

застосовується довгостроковий цільовий показник використання коштів 

інвестиційного доходу від використання ФЕЄУ у поєднанні з правилом 

згладжування, який регулює витрати конкретного року у відповідності до зміни 

ринкової вартості активів (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Показник поточного оцінювання та цільовий рівень формування 

інвестиційних доходів окремих класів активів ФЕЄУ, відсоток 

 

Показник станом на 30.06 фіскального року 

2013 2014 2015 2016 2017 

А Б А Б А Б А Б А Б 

Абсолютно гарантовані 17,8 20,0 17,4 20,0 20,5 21,5 22,1 22,5 25,1 25,0 

З фіксованим доходом 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 8,5     

Акції приватних підприємств 32,0 31,0 33,0 31,0       

Ризиковий капітал     16,3 14,0 16,2 16,0 17,1 17,0 

Акції 

підприємств 

закордонних 9,8 11,0 11,5 13,0 14,7 14,5 14,9 15,0 15,2 15,5 

вітчизняних 5,9 6,0 3,9 6,0 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 

Залучені кошти на викуп     16,2 16,0 14,7 15,0 14,2 14,0 

Комерційна нерухомість 20,2 19,0 17,6 17,0 14,0 13,0 13,0 12,5 10,9 10,0 

Готівка 1,5 0,0 3,0 0,0 2,8 0,0     

Бони та готівка       7,2 7,5 5,8 7,5 

Натуральні ресурси 7,9 8,0 8,2 8,0 6,7 8,5 7,9 7,5 7,8 7,0 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примітка: рівень показника: А – фактичний; Б – цільовий 

Джерело: [189-194] 

Цільовий показник витрат інвестиційного доходу від використання ФЕЄУ, 

затверджений Yale Corporation, наразі становить 5,25%. Відповідно до правила 

згладжування, витрати на фінансування університетських потреб у поточному році 

на 80% визначаються рівнем витрат минулого року та на 20% цільовим 

довгостроковим показником витрат, що були застосовані до ринкової вартості 

активів наприкінці фінансового року за два роки до поточного моменту. Розмір 

витрат, визначений за формулою, коригується за рівнем інфляції та коригується 



 

 

117 

таким чином, щоб розрахована ставка становила щонайменше 4,0% і не 

перевищувала 6,5% від ринкової вартості ендавменту. Правило згладжування та 

диверсифікований характер пожертв пом’якшують вплив короткострокової 

нестабільності на потоки коштів з метою підтримання основної діяльності 

університету. 

Як вже зазначалося, інвестиційний дохід від ФЕЄУ розподіляється на різні 

цілі, включаючи фінансову допомогу та оплату НПП (табл. 2.11). Розмір таких 

виплат  обмежується донорами або внутрішніми регламентами університету. 

Витрати, які не обмежуються та не призначаються, не використовуються з метою 

додаткової підтримки бюджетних пріоритетів, таких як фінансова допомога та 

оплата професури, а також на інші цілі для виконання місії університету. 

Таблиця 2.11 

Використання інвестиційного доходу ФЕЄУ 

 
Показник станом на 30.06 фіскального року 

2013 2014 2015 2016 2017 

Чисті активи ФЕЄУ, млрд. доларів США 20,8 23,9 25,6 25,4 27,2 

Частка на формування бюджету року, відсоток 4,81 4,18 4,30 4,72 4,41 

Використано на формування бюджету поточного 

року, млрд. доларів, у т. ч. : 
1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 

в
ід

со
то

к
 

на різні конкретні цілі 27 

кошти, вкладені на невизначений термін 25 

науково-педагогічний персонал 24 

технічне обслуговування активів 4 

виплата стипендій 17 

придбання книг 3 

Джерело: [189-194] 

Третім вагомим джерелом поповнення коштів операційного бюджету ПЗВО 

є гранти і надходження від виконання контракті. Грантовий і контрактний доходи 

протягом періоду спостереження складав близько 22 відсотків операційного 

бюджету і продовжує зростати. Головним постачальником федеральних 

бюджетних коштів для Єльського університету виступає Департамент охорони 

здоров’я та соціальних послуг (DHHS). Університет також отримує суттєве 

фінансування досліджень від інших федеральних установ. Нефедеральні джерела, 

до яких входять фонди, добровільні медичні установи, корпорації та штат 
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Коннектикут, надають додаткові кошти з метою фінансування дослідницьких, 

навчальних, клінічних та інших спонсорованих угод (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Обсяги надходження грантів та контрактних доходів до операційного 

бюджету Єльського університету, млн. доларів США 

 
Показник станом на 30.06 фіскального року 

2013 2014 2015 2016 2017 

Загальна сума надходження коштів 680,3 671,0 673,7 719,5 768 

Частка у операційному бюджеті, відсоток 23 22 20 20,9 21 

Надходження коштів за джерелами, у т. ч. : 

федеральний бюджет – HHS 393,2 368,7 355,3 381,8 409 

федеральний бюджет – інші (NSF, DOE, DOD, 

Department of Education) 
144,5 143,9 151,8 151,9 158 

нефедеральний бюджет 142,6 168,5 165,9 185,8 201 

Джерело: [189-194] 

Окрім відшкодування прямих витрат, спонсорські установи відшкодовують 

університету частину витрат власних коштів та адміністративних видатків 

(непрямих витрат), які включають витрати на утриманням приміщень, лабораторій, 

комунальні платежі, адміністративні та супровідні витрати, пов’язані зі 

спонсорською діяльністю.  

Специфічним для ПЗВО США є фінансовий стан Єльського університету, 

опис якого наводиться в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Фінансові показники діяльності Єльського університету, млн. доларів США 

 
Навчальний рік 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Сукупні активи 31322,4 31265,2 34536,0 36957,3 39194,6 

Зобов’язання 10830,7 8808,3 8735,2 10418,8 10208,4 

Сукупні чисті активи, у т. ч.: 20491,7 22456,9 25800,8 26538,4 28986,2 

за
  

п
р
и

н
ал

еж
н

іс
тю

 

у
н

ів
ер

си
те

ту
 

з неконтрольованим доходом 108,8 182,7 289,3 340,0 260,2 

власні, з них: 20382,9 22274,2 25511,5 26198,4 28726,0 

за
 т

ер
м

ін
о

м
 

в
и

к
о

р
и

ст
ан

н
я необмежені 3140,2 3810,5 4466,9 3677,2 4573,1 

тимчасово обмежені 14190,3 15262,8 17694,3 18856,4 20251,6 

постійно обмежені 3052,4 3200,9 3350,3 3664,8 3901,3 

Джерело: [189-194] 

 

Одними з наслідків активного використання перелічених елементів ДР ІР ДС 

ЗВО США є розшарування університетської системи, формування елітних ЗВО, які 
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у будь-якому випадку забезпечуються фінансуванням і ЗВО “нижчого” рівня. 

Постійне нарощування фондів ендавменту ПЗВО призводить до збільшення їх 

відриву від основної маси ЗВО. Більшість студентів навчаються саме в таких, 

місцевих чотирирічних коледжах, які фінансуються за рахунок державних коштів.  

Головне джерело доходів державного ЗВО – бюджетне фінансування. 

Джерелом державного фінансування СВО є бюджети всіх рівнів, з переважанням 

коштів з бюджетів штатів, оскільки система вищої освіти перебуває під їх 

юрисдикцією. Дещо менше коштів виділяє державний бюджет, ще менше 

надходить з місцевих.  

Федеральні кошти, які виділяються на освіту, у тому числі на фінансування 

ДС ЗВО, розподіляються, в основному, Міністерством освіти (U.S. Department of 

Education – US DoE). Міністерство здійснює фінансування та інформування осіб, 

які здійснюють освітню діяльність, коледжів та університетів, державних освітніх 

установ та шкільних округів, приймаючи участь у чотирьох основних видах 

діяльності: провадження політики, пов’язаної з фінансуванням федеральної освіти, 

включаючи розподіл коштів, обслуговування студентських позик та використання 

даних для моніторингу використання коштів; підтримка збору та дослідження 

даних про діяльність шкіл; виявлення основних проблем у сфері освіти та 

зосередження на них уваги на національному рівні; дотримання федеральних 

законів, що забезпечують рівний доступ та запобігають дискримінації у програмах, 

які фінансуються за рахунок федеральних фондів [195]. Одночасно з US DoE, 

фінансування здійснюється іншими центральними ОДУ.  

Ще одним, допоміжним, варіантом реалізації заходів ДР ІР ДС ЗВО є 

фінансування діяльності НАН США (табл. 2.14). Здійснюване у незначних обсягах, 

переважно коштом 2000 національних та 350 іноземних членів, фінансування цієї 

громадської організації, тим не менше, дозволяє їй організувати повноцінну 

діяльність науково-дослідницького фонду Академії (НДФ НАН) із залученням 

грантів урядових організацій (табл. 2.15). 

В цілому, законодавче забезпечення ДР ІР ДС ЗВО США, яке передбачає 

складну організацію діяльності US DoE у складі офісів міністра, заступника 

міністра, державного секретаря міністерства, а також 12 провідних урядових 

агенцій, які здійснюють фінансування ІР ДС ДЗВО та ПЗВО, полягає у формуванні, 
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здійсненні аналізу, контролю за дотриманням базових вимог до фінансової 

звітності ОДУ, які отримують бюджетне фінансування. 

Таблиця 2.14 

Система фінансування НАН США, тис. доларів США 

 Рух коштів протягом фіскального року 

2005 2008 2010 2012 2015 2016 

Надходження 

Безповоротні пожертви 4511 6021 4805 3874 4741 4956 

Фонд сприяння комунікаціям – 206 277 – – – 

Щорічні надходження від членів 246 193 358 301 308 525 

Членські внески 150 306 223 220 396 448 

Щорічні зустрічі 156 232 194 220 336 341 

Стимулювання капітальних вкладень  371 – – – – – 

Відсотки від короткотермінових інвестицій, роялті 29 33 13 – – – 

Інші (невикористані залишки коштів) 124 – 488 5 12 – 

Разом надходження 5387 6991 6358 4620 5793 6270 

Видатки 

Утримання Офісу розвитку  1450 1240 1535 1017 1178 1588 

Обслуговування членів академії, у т. ч.:       

щорічні зустрічі 555 618 656 679 651 678 

інші заходи 200 123 166 248 241 232 

Програми / проекти, у т. ч.:       

офіс виставок та культурних програм НАН 303 384 353 342 347 350 

комітет міжнародної безпеки та армійського 

контролю 
140 190 176 209 225 224 

офіс розвитку, освіти та комунікації 809 157 870 119 – – 

музейні, дослідницькі, гендерні програми 919 506 303 – – – 

дослідження у сфері соціальних наук 150 286 280 363 187 187 

комітет міжакадемічних зв’язків  60 181 84 132 137 137 

Міжнародні зустрічі та інші витрати 103 194 133 637 598 577 

Витрати на офіцерів НАН 66 – – – – – 

Утримання офісу президента НАН 256 170 23 79 68 67 

Витрати на виконавчий офіс НАН 295 95 62 56 815 804 

Операційні витрати НДФ 639 1001 961 855 796 803 

Видавнича діяльність 227 252 – – – – 

Виплати відсотків 396 – – – – – 

Інші витрати 19 5 – – – – 

Разом видатки 6710 5402 5602 4736 5243 5647 

Профіцит (1123) 1589 756 (116) 550 623 

Джерело: [196-200] 

Узагальнюючи практику ДР ІР ДС ЗВО США, слід зазначити, що її 

застосування забезпечує ефективне і прибуткове використання ризикових 

ринкових інструментів сприяння процесам продукування та трансферу інновацій. 

Фінансові потоки моделі державного регулювання системи НДД у 

національній економіці Великої Британії 2006 р. та 2014 р. наведено в табл. 2.16. 
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Таблиця 2.15 

Обсяги фінансування НДФ НАН США у розрізі урядових агенцій, тис. доларів 

  
Фіскальний рік 

2005 2008 2010 2012 2015 2016 

Агентство міжнародного розвитку 1003 2432 517 4287 13548 15006 

Рада хімічної безпеки – – 48 151 – – 

Міністерство сільського господарства 1088 1327 2379 1544 2065 2871 

Міністерство торгівлі 8110 7793 12195 11847 7014 7648 

Міністерство оборони 30492 32516 13006 41847 35742 32828 

Міністерство освіти 1313 361 1918 894 1391 1038 

Міністерство енергетики 7766 8477 7774 10044 7627 9330 

Міністерство охорони здоров’я та соціальних послуг 24182 17482 28859 24779 17255 21262 

Департамент внутрішньої безпеки 995 3165 1922 2939 3202 2492 

Департамент розвитку домогосподарств та міст 656 343 – – – 12 

Департамент внутрішніх справ 2732 2651 2360 2910 1850 1413 

Департамент юстиції 666 1353 1639 1759 1357 838 

Департамент праці – 59 42 961 54 161 

Державний департамент 3322 1068 5505 7408 2200 2966 

Департамент транспорту 51107 86621 108941 99582 83104 78000 

Казначейство 279 598 781 1269 209 21 

Комітет виборців 67 345 22 – – – 

Департамент у справах ветеранів 4766 3509 2243 4346 6768 3421 

Агенція захисту навколишнього середовища 7236 5634 5942 4736 4286 5733 

Адміністрація Президента 898 619 1310 1092 256 234 

Федеральна резервна система – – – –  51 

Урядова рахункова палата 293 84 312 83 174 876 

Генеральна адміністрація послуг 42 6 200 302 45 45 

Інститут музеїв та бібліотечного сервісу  – 143 – 198 – – 

Комісія з підтримки морських ссавців – 78 45 86 9 1 

НАСА 20922 8411 7607 5591 6601 8014 

Національний фонд гуманітарних пожертв – – – – – 3 

Національна геопросторова  розвідувальна агенція 106 120 335 217 425 269 

Національна наукова фундація 17252 13971 15981 16051 14628 14849 

Національне агентство безпеки 253 114 297 101 92 – 

Національне бюро безпеки транспорту – – – 15 19 56 

Комісія з ядерного регулювання 187 105 100 962 511 19 

Смітсонівський інститут 15 – – – – – 

Офіс директора національної розвідки – 55 329 – 1459 114 

Адміністрація із забезпечення соціальної безпеки 1749 10 1253 296 2649 2009 

Комісія арктичних досліджень США – – – – 16 2044 

Поштова служба США 24 132 – – – – 

Коригування вартості інших надходження (7650) 3228 (2431) 5288 (7908) 67 

Разом урядові агенції 179871 202810 242748 251585 206648 216638 

Джерело: [196-200] 

Представлені дані є свідченням значних обсягів фінансування Н(НТ)Д в 

масштабах країни. До зазначеного слід додати, що протягом всіх років 

спостереження ЗВО Великої Британії є головними постачальниками фінансових 

коштів для інших інституцій системи НДД (рис. 2.3). 
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Таблиця 2.16 

Фінансові потоки системи НДД Великої Британії, 2006 р. та 2014 р., млрд. євро 

Рік Виконавці 
Джерела надходження коштів 

УУ ЗВО ПБ ПНПО Всього 

2006 

УУ 2830 6135 1587 295 10847 

ЗВО 33 383 0 12 428 

ПБ + офшори 444 1163 19395 182 21184 

ПНПО 94 1211 3 270 1578 

Разом 3401 8891 20985 759 34037 

2014 

УУ 2095 6103 2304 264 10767 

ЗВО 20 381 0 69 470 

ПБ + офшори 581 1939 22257 118 24895 

ПНПО 61 1361 169 237 1828 

Разом 2757 9786 24730 687 37960 

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

 

Рік Виконавці 
Обсяги коштів 

Баланс та пропорції 

співвідношення 
надання використання “Донори” “Реципієнти” 

2006 

УУ 3401 10847  7446 

ЗВО 8891 428 8464  

ПБ + офшори 20985 21184  199 

ПНПО 759 1578  819 

ЗВО є донорами коштів на здійснення НДДКР усіма іншими інституціями, що беруть участь 

у НДД 

2014 

УУ 2757 10767  8009 

ЗВО 9786 470 9314  

ПБ + офшори 24730 24895  165 

ПНПО 687 1828  1140 

ЗВО є донорами коштів на здійснення НДДКР усіма іншими інституціями, що беруть участь 

у НДД 

Рис. 2.3. Матриця “донори-реципієнти” секторів системи НДД Великої 

Британії, 2006 р. та 2014 р., млрд. євро 

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

 

В країні склалась ситуація, за якої налагоджено функціонування чіткого 

механізму не лише ідентифікації, але і комерціалізації результатів ФНД. 

Дослідження показують, що маршрути обміну знаннями університетів з приватним 

сектором виходять за межі простого патентування під час ліцензування 

реалізованих ідей. Потужним каналом поширення наукових ідей є функціонування 

неформальних наукових мереж, здійснення контрактних досліджень та 

кодифікація публікацій. Більше того, надзвичайно важливе значення має 
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переміщення науковців між секторами національної економіки, а не лише патентні 

та ліцензійні трансфери.  

Багатогранна роль британських ЗВО у складному процесі виробництва знань 

та їх обміну описується категоріями потенційних напрямів взаємодії між ДС ЗВО 

та зовнішніми зацікавленими організаціями: 

 по-перше, ЗВО відіграють вирішальну роль у забезпеченні всіх секторів 

економіки висококваліфікованими та освіченими працівниками. Оскільки 

практично всі вчені у Великобританії поєднують на практиці не лише викладання, 

але й участь у НДД, ефективний зв’язок між дослідницькою діяльністю, якістю і 

змістом НПД, засвідчує на такого безумовну користь такого поєднання;  

 по-друге, у якості звичайного результату НДД розглядаються 

підготовлені науковцями публікації, зареєстровані патенти та створені прототипи 

інноваційної продукції; 

 по-третє, важливим напрямом діяльності ДС ЗВО є надання широкого 

спектру підрядних, консультаційних та допоміжних послуг, включаючи надання 

спеціалізованого обладнання, які науковий сектор здатен виконувати; 

 по-четверте, ЗВО забезпечують формування т. з. “публічного простору”, 

на теренах якого здійснюється узгодження інтересів різнорідних елементів процесу 

обміну знаннями. Такий простір є ареною взаємодії бізнесменів, науковців, 

представників громадськості та третього сектору. Ця взаємодія допомагає успішно 

ідентифікувати та знаходити не лише шляхи вирішення загальних проблем обміну 

знаннями, але й забезпечувати широку громадську підтримку дослідницької бази 

[185-188].  

Стратегічними напрямами ДР ІР ДС ЗВО на найближчі роки визначено: 

 сприяння в діяльності з експлуатації масштабних проектів, фактор вартості 

яких не дозволяє здійснювати її зусиллями однієї організації або країни (Великий 

андронний коллайдер); 

 економія на витратах за сприяння широкомасштабній міжнародній 

співпраці (ФНД у сфері астрофізики, змін клімату, Рамкових програм ЄС); 

 сприяння створенню та розвиткові панбританської координованої мережі 

наукових досліджень (клінічні випробування тощо); 



 

 

124 

 організація широкої співпраці на рівні університету/відділу з питань 

об’єднання ресурсів, перехресної експертизи [133]. 

Сьогодні у Франції здійснюється перехід до системи контрактів середнього 

терміну тривалості, у основу яких покладено погоджені зі сторони уряду та ЗВО 

плани інституційного розвитку в межах реалізації принципів функціонування 

НДІС країни.  

Особливістю організації системи НДД у Франції є те, що всі інституції НДІС 

спонсорують дослідницькі установи ОДУ (рис. 2.4). 

Рік Виконавці 

Обсяги коштів,  

млн. євро 

Баланс та пропорції 

співвідношення 

надання використання “Донори” “Реципієнти” 

2006 

УУ 6254 14597  8342 

ЗВО 7279 507 6772  

ПБ + офшори 23910 22479 1432  

ПНПО 461 321 138  

УУ є реципієнтами коштів на здійснення НДДКР від усіх інших інституцій процесу НДД 

2014 

УУ 6163 16574  10411 

ЗВО 9883 487 9398  

ПБ + офшори 31133 30400 731  

ПНПО 739 457 282  

УУ є реципієнтами коштів на здійснення НДДКР від усіх інших інституцій процесу НДД 
 

Рис. 2.4. Матриця “донори-реципієнти” секторів системи НДІС Франції  

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

 

ЗВО Франції активно реалізують рамкову програму “Європа-2020” – проект 

“Інноваційний союз”, усуваючи, таким чином, перешкоди для здійснення інновацій 

– дороге патентування, фрагментацію ринку, повільне визначення стандартів та 

нестачі кваліфікації виконавців Н(НТ)Р. Однією з ключових цілей програми є 

реалізація заходів з поступової зміни структури державної підтримки науки та 

диверсифікації джерел фінансування науки (табл. 2.17). 

Співвідношення потоків фінансування Н(НТ)Р ФРН (табл. 2.18) засвідчує ту 

особливість національної моделі, за якої передбачається повна незалежність ЗВО, 

а також неучасть у їх функціонуванні приватних неприбуткових організацій – ні на 

стадії формування обсягів асигнувань, ні на стадії їх освоєння (рис. 2.5). 

 



 

 

125 

Таблиця 2.17 

Інструменти фінансування дослідницької діяльності ANR Франції 

Категорії 

досліджень 

Інструменти 

фінансування 

Цільова 

аудиторія 
Мета 

Обсяги 

фінансування, 

тис. євро 

Тривалість, 

місяців 

Колективні 

Спільні проекти 
Більше двох 

дослідників 

Забезпечення 

результату шляхом 

об’єднання 

навичок та 

ресурсів різних 

дослідницьких 

команд 

100-500 

24-48 
Спільні проекти 

у вигляді ДПП 

Як мінімум, один 

дослідник  

і одне 

підприємство 

Спільне 

досягнення 

результатів НДіР, 

які є вигідними для 

обох партнерів 

200-800 

Міжнародні 

проекти 

Як мінімум, один 

французький 

дослідник і один 

зарубіжний 

партнер 

Сприяння розвитку 

колективних 

досліджень у 

Європі, країнах-

партнерах 

100-800 

Організування 

конкурсів 

Предмет дослідження, можливі підходи та виконавчі процедури 

визначаються у процесі формування  

конкретних конкурсних пропозицій 

Індивідуальні 

Молоді 

дослідники 

Молоді 

французькі 

дослідники  

(не більше 10 

років PhD) 

Формування нового 

покоління 

талановитих 

молодих 

дослідників  

100-400 24-48 

Технічне 

підтримання 

високого рівня 

досліджень за 

схемою хостингу 

Єдиний 

організаційний 

партнер 

досліджень  

Підвищення рівня 

міжнародної 

привабливості НДС 

150-900 36-48 

“Поштовх” 
Дослідницькі 

мережі 

Єдиний 

фінансовий 

партнер 

досліджень, 

широке 

партнерство 

Зміцнення позицій 

наукового 

лідирування в 

частині координації 

міжнародних 

проектів  

Близько 50 12-24 

Джерело: [128; 201] 

 

Після переходу з середини 1990-х років до системи формування бюджетів 

ЗВО на основі якісних показників, базового та додаткового фінансування Н(НТ)Р, 

в рамках ДР ІР ДС ЗВО здійснюється управління потоками коштів з метою 

успішної реалізації програми фінансування піонерних розвідок в рамках ЄРНД. 
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Таблиця 2.18 

Фінансові потоки секторів системи НДД ФРН, 2006 р. та 2014 р., млрд. євро 

Рік Виконавці 
Джерела надходження коштів 

УУ ЗВО ПБ ПНПО Всього 

2006 

УУ 6680 7645 1854 0 16179 

ЗВО 0 0 0 0 0 

ПБ + офшори 1335 1830 39224 0 42389 

ПНПО 141 0 70 0 211 

Разом 8156 9475 41148 0 58779 

2014 

УУ 10317 12133 1915 0 24365 

ЗВО 0 0 0 0 0 

ПБ + офшори 2058 2797 54970 0 59825 

ПНПО 152 0 112 0 264 

Разом 12527 14930 56997 0 84454 

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

 

Рік Виконавці 
Обсяги коштів 

Баланс та пропорції 

співвідношення 
надання використання “Донори” “Реципієнти” 

2006 

УУ 8156 16179  8023 

ЗВО 9475 0 9475  

ПБ + офшори 41148 42389  1241 

ПНПО 0 211  211 

ЗВО є донорами коштів та замовником здійснення НДДКР усіма іншими інституціями, що 

беруть участь у НДД 

2014 

УУ 12527 24365  11838 

ЗВО 14930 0 14930  

ПБ + офшори 56997 59825  2828 

ПНПО 0 264  264 

ЗВО є донорами коштів та замовником здійснення НДДКР усіма іншими інституціями, що 

беруть участь у НДД 

Рис. 2.5. Матриця “донори-реципієнти” секторів системи НДД ФРН,  

2006 р. та 2014 р. 

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

 

Фінансові потоки секторів системи НДД Швейцарії (табл. 2.19) унаочнюють 

особливості ДР ІР ДС ЗВО: погодження різних аспектів наукової співпраці  ЗВО 

та потужних у плані Н(НТ)Д ТНК; володіння персоналом НДД необхідної для 

галузі кваліфікації; чітке розділення тематики Н(НТ)Р між приватним сектором та 

державними структурами; значні стабільні обсяги ВВНДДКР; максимальне 

використання локаційних переваг розташування країни.  
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Таблиця 2.19 

Фінансові потоки секторів НІДС Швейцарії, млрд. євро 

Рік Виконавці 
Джерела надходження коштів 

УУ ЗВО ПБ ПНПО Всього 

2008 

УУ 76 0 0 0 76 

ЗВО 2000 233 243 6 2482 

ПБ + офшори 124 6 7365 52 7547 

ПНПО 145 0 6 13 164 

Разом 2345 239 7613 71 10268 

2012 

УУ 116 0 0 0 116 

ЗВО 3460 175 680 8 4323 

ПБ + офшори 87 4 10483 62 10636 

ПНПО 241 0 24 17 282 

Разом 3904 179 11187 87 15357 

Джерело: узагальнено автором на основі [167] 

Специфічне для країни співвідношення витрат постачальників коштів 

Н(НТ)Р та суб’єктів їх освоєння, в умовах функціонування наукового домену у 

складі технологічних інститутів та кантональних НДІ, що також відповідають за 

підготовку студентів та фахівців у області Н(НТ)Д, демонструє рис. 2.6. 

Рік Виконавці 
Обсяги коштів 

Баланс та пропорції 

співвідношення 
надання використання “Донори” “Реципієнти” 

2008 

УУ 2345 76 2269  

ЗВО 239 2482  2243 

ПБ + офшори 7613 7547 67  

ПНПО 71 164  93 

УУ та ПБ є донорами коштів на здійснення НДДКР ЗВО та ПНПО 

2012 

УУ 3904 116 3788  

ЗВО 179 4323  4144 

ПБ + офшори 11187 10636 551  

ПНПО 87 282  195 

ЗВО та ПНПО є реципієнтами коштів на здійснення НДДКР від УУ та ПБ 

Рис. 2.6. Матриця “донори-реципієнти” секторів системи НДД Швейцарії 

Джерело: узагальнено автором на основі [9] 

 

Проведений компаративний аналіз досвіду ДР ІР ДС ЗВО дозволяє дійти 

висновку, що сучасний стан та тенденції державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО в цілому визначаються особливостями 

управління специфічною для кожної країни комбінацією бізнесових, державних та 

власних інвестицій ЗВО у сферу науки.  



 

 

128 

2.2. Сучасний стан та тенденції інноваційного розвитку дослідницького 

сектору закладів вищої освіти України   

 

В цілому стан функціонування дослідницького сектора ЗВО 

характеризується як такий, що має низький рівень суспільної корисності, його 

структурні елементи обмежені у можливостях реалізації інноваційного потенціалу, 

що свідчить про неналежне виконання функцій з регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО.  

Тенденції функціонування дослідницького сектора ЗВО протягом 2010-2016 

рр. визначаються зменшенням кількості організацій сектору вищої освіти, які 

здійснювали наукові дослідження і розробки (на 25 одиниць у 2016 році порівняно 

з 2010 роком), низькою часткою витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок сектору вищої освіти у загальному обсязі фінансування (6,3% у 2016 

році), скороченням загальних витрат на вищу освіту на 2,26% від ВВП у 2016 році 

порівняно з 2010 роком (рис. 2.7).  

  
Рис. 2.7.  Динаміка окремих показників функціонування 

дослідницького сектора ЗВО в Україні у 2010-2016 рр. 

Джерело: розраховано та складено автором за даними Державної служби статистики України 

 

У сфері підготовки наукових кадрів і кадрового забезпечення кількість 

аспірантів у ЗВО станом на кінець року зменшилася на 6569 осіб у 2016 році 

порівняно з 2010 роком, а загальна кількість дослідників, які здійснювали наукові 

дослідження і розробки, – на 9719 осіб за аналогічний період.  У 2016 році у секторі 

вищої освіти здійснювали наукові дослідження і розробки 17829 осіб (28,0% від 
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загальної чисельності), з них 59,7% мали наукові ступені доктора наук та доктора 

філософії (кандидата наук), тоді як у 2010 році питома вага дослідників з 

науковими ступенями у секторі вищої освіти складала 37,1%.  

Кількість цитованих матеріалів (h-індекс), згідно з Глобальним інноваційним 

індексом у 2013 році складала 17,46, тоді як у 2016 році 15,22. 

Макроекономічними умовами здійснення ефективного державного 

фінансування витрат на забезпечення ІР ДС ЗВО є зростання номінального ВВП 

країни та витрат її зведеного бюджету. Протягом 2010-2016 рр. формування 

макроекономічних умов ДР ІР НДД ЗВО характеризувалося поступовим 

відновленням економічного зростання після подолання наслідків всесвітньої 

фінансової кризи, що супроводжувалося помірним збільшенням інфляції та доволі 

значними коливаннями обмінного курсу національної валюти щодо долара США 

та євро (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Обсяги ВВП та показники доходів зведеного, державного та місцевого 

бюджетів України за 2010-2016 рр., млрд. грн.  

Показники 

Джерело інформації, роки 

[202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Номінальний ВВП 1095,0 1314,0 1408,9 1454,9 1566,7 1979,5 2383,2 

ВВП (у фактичних цінах)* 1120,6 1349,2 1459,1 1522,7 1586,9 1988,5 2383,2 

Реальний ВВП (% до попереднього року) 104,2 105,2 100,2 100,0 84,8 90,1 102,3 

Зведений бюджет 

 [205] [206] [207] [208] 

Разом, у т. ч. 314,4 398,3 445,6 442,8 455,9 652,0 782,7 

− загальний фонд 268,7 334,7 369,7 375,0 388,9 602,7 718,3 

− спеціальний фонд 45,7 63,6 75,8 67,8 67,0 49,3 64,4 

Державний бюджет 

Разом (без урахуванням МТ), у т. ч. 233,9 311,8 344,7 337,6 354,8 531,5 612,1 

− загальний фонд 201,1 263,3 288,5 290,1 308,7 501,1 571,6 

− спеціальний фонд 32,8 48,5 56,2 47,5 46,1 30,4 40,5 

Разом (з урахуванням МТ), у т. ч.: 240,5 314,6 346,0 339,2 357,0 534,6 616,3 

− загальний фонд 207,5 265,8 289,6 … 310,7 503,7 574,7 

− спеціальний фонд 33,0 48,8 56,4 … 46,3 30,9 41,6 

Місцеві бюджети 

Разом (без урахування МТ), у т. ч. 80,5 86,5 100,8 105,2 101,1 120,5 170,6 

− загальний фонд 67,6 71,7 81,2 84,9 80,2 101,6 146,6 

− спеціальний фонд 12,9 15,1 19,6 20,3 20,9 18,9 24,0 

Разом (з урахуванням МТ з ДБ), у т. ч. 158,3 181,3 225,3 221,0 231,7 294,4 366,0 

Примітки: *розрахунки здійснено відповідно до “Методологічних положень оновленої версії СНР 

2008 року” (наказ Державної служби статистики України від 17.212.2013 №398). 

Джерело: [202-209] 
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НДД ЗВО України, як вже зазначалось, здійснюється, переважно, за рахунок 

коштів бюджетів. Фактичні масштаби фінансування діяльності освітньої галузі, як 

КВЕД, що включає виконання НДДКР, визначались показниками видатків 

центральних ОДУ та місцевого самоврядування (табл. 2.21).  

Таблиця 2.21 

Фактичні видатки системи бюджетів України, у т. ч. на освіту, млрд. грн. 

Видатки 
Джерело інформації, роки 

[202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зведений бюджет 

Разом 377,8 416,6 492,4 505,8 523,0 679,9 835,6 

Видатки соціального спрямування, у т. ч.: 240,6 251,3 299,0 325,6 309,0 377,7 480,1 

− на освіту 77,1 86,2 101,5 105,5 100,1 114,2 129,4 

Державний бюджет (без та з урахуванням МТ) 

Закріплені, без урахування МТ 225,8 238,5 271,2 287,6 299,5 402,9 489,3 

Номінальні, з урахуванням МТ 303,6 333,4 395,7 403,4 430,1 576,9 684,7 

Видатки соціального спрямування, у т. ч.: 112,0 104,8 122,3 137,5 124,6 152,0 204,2 

− на освіту 28,8 27,2 30,2 30,9 28,7 30,2 34,8 

Місцеві бюджети (без та з урахуванням МТ) 

Закріплені, без урахування МТ 152,0 178,1 221,2 218,2 223,5 276,9 346,2 

Номінальні, з урахуванням МТ 158,6 180,8 222,6 219,8 225,6 280,1 350,4 

Видатки соціального спрямування, у т. ч.: 85,5 146,3 176,4 188,1 184,2 225,5 275,6 

− на освіту 48,3 59,0 71,3 74,6 71,4 84,0 94,6 

Джерело: [202-208] 

Динаміку видатків соціального спрямування у структурі бюджетних витрат 

країни представлено на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Питома вага видатків соціального спрямування у структурі 

бюджетів України 

Джерело: [202-208] 
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Той факт, що місцеві бюджети спрямовують на видатки соціального 

спрямування значно більшу частку коштів, ніж державний бюджет, пояснюється 

структурою їх витрат згідно Бюджетного кодексу України, за яким фінансування 

соціально-культурної сфери віднесено до повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

Аналіз динаміки видатків ДБ у розрізі їх функціональної класифікації 

свідчить, що відбувається постійне відносне зменшення коштів, що виділяються на 

освіту (табл. 2.22). Частково це можна пояснити структурним перерозподілом, 

зокрема передаванням професійно-технічних училищ на фінансування місцевим 

бюджетам (2010-2011 рр.), суттєвим зростанням видатків на ЖКГ (2012-2013 рр.), 

проведенням субвенції з ДБ на погашення заборгованості з різниці в тарифах для 

МБ, значним збільшенням витрат на оборону (з 2014 року), суттєвим зростанням 

видатків на загальнодержавні функції та охорону навколишнього середовища 

(2015 р.), збільшенням можливостей МБ у здійсненні видатків на економічну 

діяльність (2016 р.).  

Таблиця 2.22 

Обсяги та структура фактичних видатків на освіту у складі сукупних видатків 

Державного бюджету за функціональною класифікацією у 2010-2016 рр. 

Видатки у розрізі 

функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

2010 2012 2014 2016 

млн. грн. 
частка, 

% 
млн. грн. 

частка, 

% 
млн. грн. 

частка, 

% 
млн. грн. 

частка, 

% 

Загальнодержавні функції 34694,3 11,4 44010,7 11,1 65 836,5 15,3 117925,6 17,2 

Оборона 11347,1 3,7 14485,7 3,7 27 363,3 6,4 59348,9 8,7 

Громадський порядок, 

безпека та судова влада 
28570,7 9,4 36469,8 9,2 44 617,2 10,4 71671,1 10,5 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
2292,7 0,8 4135,4 1,0 2597,4 0,6 4771,6 0,7 

ЖКГ 844,4  0,3 379,6 0,1 111,5  0,03 12,5 0,0 

В
и

д
ат

к
и

 
со

ц
іа

л
ь
н

о
го

 
сп

р
я
м

у
в
ан

н
я
 Охорона здоров’я  8759,0 2,9 11358,5 2,9 10475,8 2,4 12456,3 1,8 

Духовний та фізичний 

розвиток 
5165,5 1,7 5488,5 1,4 4871,8 1,1 4958,9 0,7 

Освіта  28807,5 9,5 30243,2 7,6 28674,6 6,7 34825,4 5,1 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
69311,3 22,8 75254,4 19,0 80549,1 18,7 151965,5 22,2 

Разом за видом 112043,3 36,9 122344,6 30,9 124571,3 28,9 204206,1 29,8 

Економічна діяльність 36030,0 11,9 49396,0 12,5 34410,8 8,0 31412,3 4,6 

Міжбюджетні трансферти 77766,2 25,6 124459,6  31,5 130600,7  30,4 195395,3 28,5 

Усього 303588,7 100,0 395681,5  100,0 430108,8  100,0 684743,4 100,0 

Джерело: [202-208] 
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Фінансуючими розвиток НДД ЗВО Україні інституціями є адміністратори 

бюджету (центральні та регіональні/місцеві урядові установи), а також приватний 

(недержавний) сектор, представлений ДГ.  

Відповідальним виконавцем ДЦП, а також головним розпорядником 

бюджетних коштів у галузі освіти та науки, який має окремий рахунок і 

бухгалтерський баланс, визначено, за письмовим погодженням із Міністерством 

фінансів України на стадії складання проекту державного бюджету, МОН України.  

Так, за даними статистичного бюлетеня “Національні рахунки освіти в 

Україні” у 2014 р. МОН виступало найбільшим адміністратором центрального 

бюджету і контролювало 75,7% центрального фінансування (22,9% всіх витрат 

державного сектора), тоді як решта коштів розподілялась Міністерством охорони 

здоров’я (7,8%) та іншими центральними урядовими органами (Міністерством 

аграрної політики та продовольства (7,1%), Міністерством внутрішніх справ 

(2,9%), Міністерством культури (2,5%)). Решта фінансових посередників, з числа 

органів державного управління, контролювали лише 4,0% коштів Державного 

бюджету, спрямованих на освіту. Але більш суттєву роль у розподілі коштів, 

спрямованих в систему освіти, відігравали регіональні та місцеві органи 

управління, що здійснювали пряме фінансування освіти за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, які в 2,3 рази перевищували кошти з Державного бюджету. 

Місцеві урядові структури розподіляли у 2014 році 69,8% всіх державних фондів і 

59,4% загальних витрат на освіту [210].  

Аналіз стану виконання видаткової частини державного бюджету України 

протягом 2010-2016 рр. за програмною класифікацією МОН свідчить, що 

застосування результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості, 

які характеризують виконання МОН ДЦП, дає змогу чітко встановити ефективність 

використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів і витрат, 

тривалість виконання бюджетної програми, її необхідність і відповідність 

визначеній меті, порівняти результати виконання бюджетних програм у динаміці 

за роками та між головними розпорядниками бюджетних коштів, визначати 

найефективніші програми при розподілі асигнувань [211]. 
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Загальні витрати на освіту в Україні у 2014 р., у порівнянні з 2007 р., зросли 

з 53,47 млрд. грн. до рівня 109,52 млрд. грн., тобто в 2,05 рази. Якщо питома вага 

витрат на фінансування освіти за рахунок державного бюджету протягом цих років 

постійно зростала, від 75,4% до 85,1%, то це відбувалося на фоні одночасного 

зменшення відповідних обсягів фінансування приватних компаній (з 1,1% до 0,8%) 

та домогосподарств (з 23,5% до 14,1%). Донори та інші фінансуючі організації 

приймали участь у фінансуванні на рівні, який не спричиняв суттєво впливу на 

пропорції цього процесу.  

МОН виступає найбільшим адміністратором центрального бюджету і 

контролює значний відсоток витрат державного сектора, тоді як решта коштів 

розподіляється між іншими відомствами. Решта фінансових посередників 

контролювали лише незначну частину коштів ДБ, спрямованих на освіту. Більш 

суттєву роль у розподілі коштів, спрямованих в систему освіти, відіграють 

регіональні та місцеві органи управління, що здійснюють пряме фінансування 

освіти за рахунок коштів МБ. Місцеві урядові структури розподіляли у 2014 році 

69,8% всіх державних фондів і 59,4% загальних витрат на освіту.  

Дані, отримані із загального аналізу сателітного рахунка освіти, показують, 

що частка витрат державного сектора на освіту в Україні становила 6,7% ВВП, що 

відповідає рівню розвинутих країн Європейського союзу. Це свідчить, що кошти, 

які спрямовані на фінансування освіти, відповідають економічному розвитку 

країни. До того ж, аналіз допоміжного рахунка освіти виявив залежність від 

приватного фінансування вищих рівнів освіти. Обидва етапи вищої освіти (МСКО 

5 та МСКО 6) фінансуються, в основному, ДГ – 95,4% та 74,9% від витрат 

недержавного сектора за відповідними рівнями освіти. Поряд з цим, слід відмітити, 

що частка державного фінансування системи освіти змінилась з 63,5% до 69,3%.  

У 2015 р. загальний обсяг ВВН(НТ)Р, які виконувались власними силами 

організацій, становив 12223,2 млн. грн. Частка загального обсягу ВВН(НТ)Р у ВВП 

становила 0,61%, за рахунок коштів ДБ – 0,21%. Обсяги ВВН(НТ)Р, їх розподіл за 

джерелами фінансування наведено у табл. 2.23. 
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Таблиця 2.23 

Джерела фінансування ВВН(НТ)Р в Україні, фактичні ціни,  

млн. грн. (ВВП з 2014 р. – млрд. грн.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП 
1120585 

100,0 

1349178 

100,0 

1459096 

100,0 

1522657 

100,0 

1586,9 

100,0 

1988,5 

100 

Усього ВВН(НТ)Р, у т. ч.: 
8995,9 

0,80 

9591,3 

0,71 

10558,5 

0,72 

11161,1 

0,73 

10320,3 

0,65 

12223,2 

0,61 

д
ж

ер
ел

а 
ф

ін
ан

су
в
ан

н
я
 

кошти бюджету 3751,0 3912,8 4774,6 4826,8 4088,4 4296,3 

з них 
державного 3704,3 3859,7 4709,1 4762,1 4021,5 4214,2 

місцевих 46,7 53,1 65,5 64,7 66,9 82,1 

власні кошти ДГ 872,0 841,8 1121,3 1466,6 1927,8 3003,7 

к
о
ш

ти
 

за
м

о
в
н

и
к
ів

 

в
іт

ч
и

зн
ян

и
х

 

УУ 318,1 

2285,9 2458,4 2306,6 

302,4 346,5 

ПБ 1627,6 1842,1 2104,7 

СВО 5,4 5,0 4,3 

ПНПО 10,0 2,9 0,4 

джерела 
іноземні 2315,9 2478,1 2045,0 2411,5 2043,0 2222,2 

інші 95,8 125,8 136,6 128,9 108,7 245,2 

Джерело: [212-218] 

ОДУ здійснюється постійний пошук оптимальних пропорцій використання 

джерел фінансування витрат на Н(НТ)Р (рис. 2.9). Аналіз статичних даних про 

використання коштів фінансування ВВН(НТ)Р регіонами, окремими галузями 

наук, дає змогу визначити фактичні локальні та предметно-дослідницькі 

пріоритети Н(НТ)Д, особливості кластеризації територіальних та галузевих 

досліджень з врахуванням різноманітних джерел фінансування. 

Дані, що наводяться у табл. 2.24, представляють секторальні особливості 

формування коштів на Н(НТ)Р інституційними секторами національної економіки.  

Таблиця 2.24 

Фінансування ВВН(НТ)Р за секторами діяльності, млн. грн.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього ВВННТР, у т. ч.: 8995,9 9591,3 10558,5 11161,1 10320,3 12223,2 

се
к
то

р
 державний 3274,4 3639,8 4270,3 4305,4 3905,8 3996,0 

підприємницький 5156,2 5343,3 5558,3 6167,6 5820,2 7573,6 

вищої освіти 565,1 608,0 729,9 688,1 594,3 653,6 

приватний неприбутковий 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Джерело: [212-218] 
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Рис. 2.9. Розподіл витрат на виконання Н(НТ)Р за джерелами фінансування, 

відсоток 

Джерело: [212-218] 

Найбільш вагомим з точки зору фінансування Н(НТ)Р протягом усього 

періоду спостереження джерелом надходження коштів виступає підприємницький 

2015 
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сектор (52,6%-62,0%), наступним – державний (32,7-40,5%). Третім за вагомістю є 

СВО (5,3-6,9%). Практично нульовою є участь у процесі формування ВВН(НТ)Р 

приватного неприбуткового сектору (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Пропорції розподілу джерел фінансування Н(НТ)Р за секторами 

діяльності, відсоток 

Джерело: [212-218] 

Починаючи з 2011 р., статистичне узагальнення стану фінансування Н(НТ)Р 

в здійснюється за методологією складання сателітного рахунку науки (табл. 2.25). 

Рахунок дозволяє провести порівняння агентів ННТР не лише з точки зору їх 

персоналізованої участі у формуванні ВВННТР та їх використанні, але і здійснити 

узагальнення цієї діяльності в масштабах національної економіки, сформулювати 

кількісні пропорції національної моделі ДР ІР ННД ЗВО. 

За аналогією до описаного у попередніх розділах роботи апробованих 

міжнародно визнаних прийомах порівняльного аналізу, складемо матрицю 

“донори-реципієнти” секторів Н(НТ)Р України (рис. 2.11). Характерною 

особливістю національної моделі ДР ІР НДД ЗВО є вагомий внесок закордонного 
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сектору у фінансування сукупних ВВН(НТ)Р. Загальною особливістю моделі є те, 

що донорами виконання Н(НТ)Р виступають урядові установи, приватні 

неприбуткові організації та домашні господарства, а також офшорні установи 

(закордонний сектор). Реципієнтами є дослідницькі структури підприємницького 

сектору, а також ЗВО.   

Таблиця 2.25 

Фінансові потоки секторів Н(НТ)Р України, млн. грн. 

Рік Джерела фінансування за секторами 

Виконання за секторами 

ПС ДС ЗВО НП 
Разом 

по країні 
ЗС Разом 

2011 

Підприємницький (ПС) 2265,0 300,2 82,2 0,2 2647,6 0,0 2647,6 

Державний (ДС) 805,5 3141,6 444,8 0,0 4391,9 0,0 4391,9 

Заклади вищої освіти (ЗВО) 1,4 4,5 46,9 0,0 52,8 0,0 52,9 

Приватний неприбутковий (ПН) 6,9 5,5 8,5 0,0 20,9 0,0 20,9 

Разом по країні 3078,8 3451,8 582,4 0,2 7113,2 – 7113,2 

Закордонний (ЗС) 2264,5 188,0 25,5 0,0 –   

Разом 5343,3 3639,8 608,0 0,2 9591,3   

2012 

Підприємницький 2776,6 259,4 105,6 0,0 3141,6 0,0 3141,6 

Державний 869,7 3893,9 529,7 0,0 5293,3 0,0 5293,3 

Заклади вищої освіти 0,9 1,0 50,2 0,0 52,1 0,0 52,1 

Приватний неприбутковий 5,7 7,0 13,8 0,0 26,4 0,0 26,4 

Разом по країні 3652,9 4161,3 699,3 0,0 8513,5 – 8513,5 

Закордонний 1905,4 109,0 30,5 0,0 –   

Разом 5558,3 4270,3 729,8 0,0 10558,5   

2013 

Підприємницький 3016,4 248,3 97,0 0,0 3361,7 0,0 3361,7 

Державний 850,9 3962,9 497,2 0,0 5311,0 0,0 5311,0 

Заклади вищої освіти 0,4 0,6 53,6 0,0 54,6 0,0 54,6 

Приватний неприбутковий 5,3 6,0 10,9 0,0 22,2 0,0 22,2 

Разом по країні 3873,0 4217,8 658,8 0,0 8749,6 – 8749,6 

Закордонний 2294,5 87,7 29,3 0,0 –   

Разом 6167,5 4305,5 688,1 0,0 11161,1   

2014 

Підприємницький 3343,1 269,7 93,7 0,0 3706,5 0,0 3706,5 

Державний 536,1 3555,4 400,2 0,0 4491,7 0,0 4491,7 

Заклади вищої освіти 0,1 1,2 54,2 0,0 55,5 0,0 55,5 

Приватний неприбутковий 5,9 5,0 12,6 0,0 23,5 0,0 23,5 

Разом по країні 3885,2 3831,3 560,7 0,0 8277,3 – 8277,3 

Закордонний 1935,0 74,5 33,5 0,0 –   

Разом 5820,2 3905,9 594,2 0,0 10320,3   

2015 

Підприємницький 4714,4 294,8 109,0 0,0 5118,2 0,0 5118,2 

Державний 788,6 3583,0 408,4 0,0 4780,0 0,0 4780,0 

Заклади вищої освіти 0,3 0,9 71,9 0,0 73,1 0,0 73,1 

Приватний неприбутковий 0,5 3,6 25,6 0,0 29,7 0,0 29,7 

Разом по країні 5503,8 3882,3 614,9 0,0 10001,0 – 10001,0 

Закордонний 2069,8 113,8 35,6 0,0 –   

Разом 7573,6 3996,1 653,5 0,0 12223,2   

Джерело: [212-218] 
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Рік Інституційний сектор 
Обсяги коштів 

Баланс та пропорції 

співвідношення 

надання використання “Донори” “Реципієнти” 

2011 

ПС 2647,6 5343,3  2695,7 

ДС 4391,9 3639,8 752,1  

ЗВО 52,9 608,0  555,1 

ПН 20,9 0,2 20,7  

ЗС 2478,0 0,0 2478  

2012 

ПС 3141,6 5558,3  2416,7 

ДС 5293,3 4270,3 1023  

ЗВО 52,1 729,8  677,7 

ПН 26,4 0,0 26,4  

ЗС 2044,9 0,0 2044,9  

2013 

ПС 3361,7 6167,5  2805,8 

ДС 5311,0 4305,5 1005,5  

ЗВО 54,6 688,1  633,5 

ПН 22,2 0,0 22,2  

ЗС 2411,5 0,0 2411,5  

2014 

ПС 3706,5 5820,2  2113,7 

ДС 4491,7 3905,9 585,8  

ЗВО 55,5 594,2  538,7 

ПН 23,5 0,0 23,5  

ЗС 2043,0 0,0 2043  

2015 

ПС 5118,2 7573,6  2455,4 

ДС 4780,0 3996,1 783,9  

ЗВО 73,1 653,5  580,4 

ПН 29,7 0,0 29,7  

ЗС 2222,2 0,0 2222,2  
 

Рис. 2.11. Матриця “донори-реципієнти” секторів системи Н(НТ)Р, млн. грн. 

Джерело: [212-218] 

Для порівняння, якщо у 2010 р. майже чверть (22,18%) загального обсягу 

витрат було спрямовано на виконання ФНД, то у 2015 р. на розвиток базових 

досліджень було спрямовано лише 19,5% витрат, причому в обох періодах їх було 

на 95% профінансовано за рахунок державного та місцевого бюджетів.  

Частка витрат на виконання ПНД 2010 р. становила 17,9%, три чверті яких 

асигнувалися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів і 10,8% – коштів 

підприємницького сектору. На виконання науково-технічних розробок було 

спрямовано 48,0% загального обсягу витрат, які на 46,1% профінансовані 

іноземними фірмами, майже на чверть (23,7%) – організаціями підприємницького 

сектору, 8,1% – за рахунок бюджетних коштів. Витрати на виконання науково-

технічних послуг становили 9,7% загального обсягу витрат. Більше половини 
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загального обсягу витрат спрямовано на дослідження і розробки зі створення нових 

або удосконалення існуючих видів виробів, технологій та матеріалів, 33,0% яких – 

на замовлення промислових підприємств. 

Натомість, як свідчить комплексний аналіз даних про стан наукової та 

інноваційної діяльності в Україні у 2015 р., частка ВВН(НТ)Р на виконання ПНД 

становила 14,4%, які на 61,5% фінансувалися за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів та 22,8% – за рахунок коштів організацій підприємницького 

сектору. На виконання науково-технічних розробок спрямовано половину 

загального обсягу ВВН(НТ)Р, які на 39,2% профінансовані за рахунок власних 

коштів, 30,3% – іноземними фірмами та 18,5% – організаціями підприємницького 

сектору. Частка ВВН(НТ)Р на виготовлення Н(НТ)П становила 14,4% загального 

обсягу витрат. Більше половини загального обсягу ВВН(НТ)Р спрямовано на 

дослідження і розробки зі створення нових або вдосконалення існуючих видів 

виробів, технологій та матеріалів, 12,5% яких – на замовлення промислових 

підприємств. 

Протягом 2010-2015 рр. спостерігалась тенденція одночасного зменшення 

питомої ваги фінансування, що виділялось на виконання різних видів Н(НТ)Р 

установам СВО (у найкращий для сектору 2012 рік вона склала 6,49% сумарних 

витрат), про що свідчать дані, наведені у таблиці 2.25, і зменшення коштів, що 

спрямовувались на виконання ФНД (з максимальних 37,15% у 2010 р. до критично 

низького рівня 31,83% у 2013 р.) (рис. 2.12).  

Хоча загальний обсяг Н(НТ)Р, що виконувались власними силами наукових 

організацій у 2015 р., становив 12611,0 млн. грн. (абсолютний ріст у порівнянні з 

2010 р. склав 127,81%), у т. ч. числі обсяг науково-дослідних робіт (сума ФНД та 

ПНД) – 4736,9 млн. грн. (зростання до рівня 2010 р. 124,47%), обсяг НТ(Е)Р – 

6522,9 млн. грн. (темп росту 129,49%), обсяг науково-технічних послуг – 1351,1 

млн. грн. (приріст 31,93%), його питома вага у ВВП становила лише 0,64% у 

порівнянні з рекордними 0,80% для відповідних періодів часу (табл. 2.26).  

Основними виконавцями ФНД та ПНД у 2010 році були організації 

державного сектору (відповідно 81,4% і 64,2% обсягу цих робіт), науково-

технічних розробок і науково-технічних послуг – організації підприємницького 

сектору (відповідно 92,1% і 78,4%).  
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 – фундаментальні дослідження  – прикладні дослідження  – науково-технічні розробки  – науково-технічні послуги 

Рис. 2.12. Питома вага окремих видів Н(НТ)Р, що виконані власними 

силами наукових організацій, відсоток у загальному складі 

Джерело: складено автором на основі [212-218] 

Основними виконавцями аналогічних робіт у 2015 р. залишились організації 

державного сектору (відповідно 89,4% і 51,9% обсягу цих робіт), науково-

технічних розробок і науково-технічних послуг – організації підприємницького 

сектору (відповідно 92,7% і 74,5%).  

На відміну від міжнародної практики, в Україні протягом 2012-2015 рр. 

спостерігається явище “відносної самоізоляції” у ході виконання Н(НТ)Р 

інституційних секторів процесу. Про це свідчить зростання у загальному обсязі 

ВВН(НТ)Р самостійно здійснених, внутрішніх поточних та капітальних витрат 
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секторів діяльності, і відповідне зменшення витрат на НДДКР, до реалізації яких 

залучаються співвиконавці. Порівняльну структура валових витрат у цілому на 

виконання Н(НТ)Р представлено на рис. 2.13.  

Таблиця 2.26 

Обсяги, млн. грн., та питома вага, %, різновидів Н(НТ)Р, що виконані 

власними силами НП інституційних секторів економіки, у т. ч. ЗВО  

Рік Виконавці Усього 

у тому числі, % 

дослідження науково-технічні 

ФНД ПНД розробки послуги 

2010 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
9867,1 (100%) 

100,0 

2188,4 

22,18 

1617,1 

16,39 

5037,1 

51,05 

1024,5 

10,38 

у т. ч. ЗВО 
573,9 (5,82%) 

100,0 

213,2 

37,15 

230,0 

40,08 

94,2 

16,41 

36,5 

6,36 

2011 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
10349,9 (100%) 

100,0 

2205,8 

21,31 

1866,7 

18,04 

4985,9 

48,17 

1291,5 

12,48 

у т. ч. ЗВО 
611,7 (5,91%) 

100,0 

216,0 

35,31 

247,4 

40,44 

96,6 

15,79 

51,7 

8,45 

2012 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
11252,7 (100%) 

100,0 

2621,9 

23,30 

2057,7 

18,29 

5369,9 

47,72 

1203,2 

10,69 

у т. ч. ЗВО 
729,8 (6,49%) 

100,0 

237,7 

32,57 

322,1 

44,14 

102,8 

14,09 

67,2 

9,21 

2013 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
11781,1 (100%) 

100,0 

2695,5 

22,88 

2087,7 

17,72 

5772,8 

49,00 

1225,1 

10,40 

у т. ч. ЗВО 
700,0 (5,94%) 

100,0 

222,8 

31,83 

297,0 

42,43 

111,1 

15,87 

69,1 

9,87 

2014 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
10950,7 (100%) 

100,0 

2475,2 

22,60 

1910,2 

17,44 

5341,5 

48,78 

1223,8 

11,18 

у т. ч. ЗВО 
602,7 (5,50%) 

100,0 

192,3 

31,91 

262,5 

43,55 

92,7 

15,38 

55,2 

9,16 

2015 

НП усіх секторів, у т. ч.: 
12611,0 (100%) 

100,0 

2465,6 

19,55 

2271,3 

18,01 

6523,0 

51,72 

1351,1 

10,71 

у т. ч. ЗВО 
661,7 (5,23%) 

100,0 

219,5 

33,17 

272,9 

41,24 

98,7 

14,92 

70,6 

10,67 

Джерело: складено автором на основі [212-218] 

Одночасно, розподіл внутрішніх поточних витрат між видами робіт на 

протязі 2010-2015 рр. здійснювався на користь науково-технічних розробок (в 

середньому 47,9%), ФНД (в середньому 23,8%), ПНД (в середньому 17,1%), 

надання науково-технічних послуг (в середньому 11,2%) (табл. 2.27).  

Кількість організацій, що виконували Н(НТ)Р, за секторами діяльності 

розподілялись з врахуванням національних особливостей організації сфери 

дослідницької діяльності: 

– починаючи з 2005 р. їх загальна кількість зменшилась з 1510 до 978 

одиниць; 
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– найбільш суттєве, у 2,2 рази, зменшення кількості наукових організацій 

відбулося у підприємницькому секторі – з 837 у 2005 р. до 394 у 2015 р., значно 

менше скоротилась їх чисельність у державному секторі, який представлено, в 

основному, закладами національних академій наук, протягом 2005-2015 рр. в 1,2 

рази до 433 одиниць, а також у секторі вищої освіти – зі 172 до 151 одиниці; 

– з 2013 р. в Україні не зафіксовано організацій, що здійснюють виконання 

ННТР у приватному неприбутковому секторі. 

 
 – витрати на оплату праці  – матеріальні витрати  – інші поточні витрати 
     

 – капітальні вкладення  – витрати на дослідження та розробки, що здійснені співвиконавцями 

Рис. 2.13. Обсяги та структура валових витрат на виконання Н(НТ)Р за 

видами робіт та секторами діяльності, млн. грн. 

Джерело: складено автором на основі [212-218] 

Таблиця 2.27 

Внутрішні поточні витрати на виконання Н(НТ)Р, за видами робіт, млн. грн. 

 Усього 

у тому числі, % 

дослідження  науково-технічні 

фундаментальні прикладні розробки послуги 

2010 8825,5 2149,5 1582,6 4240,5 852,9 

2011 9365,0 2184,5 1685,1 4398,9 1096,5 

2012 10335,1 2610,5 1901,6 4755,5 1067,5 

2013 10890,9 2685,9 1873,6 5204,6 1126,7 

2014 10083,6 2485,5 1660,6 4817,6 1119,9 

2015 11884,1 2457,0 1706,3 6010,7 1710,0 

Джерело: складено автором на основі [212-218] 
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У 2015 році секторальна структура організацій набула свого остаточного 

вигляду: 433 установи (44,3%) – державний сектор, 394 установи (40,3%) – 

приватне підприємництво, 151 установа (15,4%) – заклади СВО (рис. 2.14).  

 

 державний сектор  підприємницький сектор 

 сектор вищої освіти  приватний неприбутковий сектор 

Рис. 2.14. Розподіл кількості організацій-виконавців Н(НТ)Р за 

секторами діяльності, відсотків 

Джерело: [12-17] 

 

Фінансування секторальних науково-дослідницьких організацій за рахунок 

різних джерел фінансування протягом 2010-2015 рр. представлено в табл. В.1-В.2 

Додатку В. Протягом 2010-2013 рр., при зростанні загальних обсягів фінансування 

Н(НТ)Р на рівні національної економіки на 124,1%, зберігалось стабільне 

співвідношення різних джерел формування коштів – 38,3% в середньому за 

рахунок коштів ДБ, 55,2% – за рахунок приватного підприємництва, 6,5% – за 

рахунок установ СВО (рис. 2.15).  

Перехід до практики формування статистичної звітності з питань наукової та 

інноваційної діяльності за інтернаціональними стандартами складання сателітного 

рахунку науки представляє нагоду провести структурний аналіз фінансування 

секторальної діяльності у максимальному наближенні до міжнародних стандартів 

дослідження стану фінансування R&D. 
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Рис. 2.15. Загальні обсяги та обсяги фінансування витрат НДО на виконання 

Н(НТ)Р за секторами діяльності, млн. грн. 
Джерело: [12-17] 

 

Умовну “реструктуризацію” сумарних джерел фінансування секторальних 

НДО у 2014-2015 рр. представлено на рис. 2.16. 

 
Рис. 2.16. Структура фінансування витрат НДО на виконання Н(НТ)Р  

за секторами діяльності у 2014 р. та 2015 р., відсотки 
Джерело: [12-17] 
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Кількісні характеристики галузевого профілю НДО, що виконували Н(НТ)Р, 

описуються такими трендами: 

– загальне зменшення кількості НДО, починаючи з 2005 р., відбулося за 

рахунок скорочення їх загальної кількості з 1510 до 978 одиниць (532 одиниці) за 

рахунок установ, що мають науковий профіль досліджень: з природничих наук – 

87; технічних наук – 428; суспільних наук – 30; багатопрофільні установи – 5; 

часткова компенсація відбулася за рахунок гуманітарних наукових установ (+18); 

– найбільш суттєве зменшення кількості НДО відбулося у таких галузях: 

фізико-математичні науки, підприємницькому секторі – з 837 у 2005 р. до 394 у 

2015 р., значно менше скоротилась їх чисельність у державному секторі, який 

представлено, в основному, закладами національних академій наук, протягом 2005-

2015 рр. в 1,2 рази до 433 одиниць, а також у секторі вищої освіти – зі 172 до 151 

одиниці; 

– з 2013 р. в Україні не зафіксовано НДО, що здійснюють виконання Н(НТ)Р 

у приватному неприбутковому секторі (рис. 2.17). 

У 2015 році галузева структура НДО набула свого остаточного вигляду: 433 

установи (44,3%) – державний сектор, 394 установи (40,3%) – приватне 

підприємництво, 151 установа (15,4%) – заклади СВО (рис. 2.26). Лінії трендів, що 

побудовані для технічних, природничих та суспільних наук, наочно демонструють 

динаміку зменшення кількості установ, що проводять дослідження у перелічених 

галузях наук. 

Загальна чисельність працівників основної діяльності НДО України 

невпинно скорочується. Якщо у 2005 р. їх чисельність сягала 170579 осіб, то за 

даними 2015 р. становила 101,6 тис. осіб. Співвідношення окремих категорій 

працівників основної діяльності НДО, представлено на рис. 2.18. Україна 

продовжує утримувати високий рівень показника питомої ваги працівників з 

науковими ступенями докторів та кандидатів наук – серед виконавців 21,3%, 

дослідників 32,3% у 2015 р.  

Майже 80% загальної кількості докторів і кандидатів наук – виконавців 

НДіР, задіяні в організаціях державного сектору економіки (для порівняння, ЄС – 

55,3%), 7,1% – підприємницького (ЄС – 34,5%), 13,5% – СВО (ЄС – 10,2%). 
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Рис. 2.17. Динаміка зміни кількості НДО, які виконують ННТР, 

за галузями наук у 2010-2015 рр. 

Джерело: [212-218] 

 

 

Рис. 2.18. Чисельність категорій працівників основної діяльності НДО, осіб 

Джерело: [212-218] 

Порівняння кількості виконавців Н(НТ)Р у розрахунку на 1000 осіб 

зайнятого населення України (у віці 15-70 років) – у 2015 р. 5 осіб (0,5%), у т. ч. 
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підставою для констатації низького рівня національного показника. Значно вищі 

показники демонструвала Фінляндія (3,20% і 2,28%), Данія (3,20% і 2,18%), 

Швейцарія (2,66% і 1,37%), Норвегія (2,56% і 1,81%) та Словенія (2,27% і 1,34%). 

Найнижчий рівень показників зафіксовано на Кіпрі (0,71% та 0,50%), у Болгарії 

(0,74% та 0,52%) та Туреччині (0,74% та 0,63%). Нижчим, ніж в Україні, є значення 

показника для Румунії (0,46% та 0,30%), проте, починаючи з 2005 р., воно 

поступово зростає. 

Особливістю української моделі організації виконання Н(НТ)Р є 

використання значної кількості спеціалістів на засадах сумісництва. У 2015 р. їх 

чисельність становила 48,5 тис. осіб, у тому числі дослідників – 42,7 тис. осіб, 

техніків – 1,6 тис. осіб, допоміжного персоналу – 2,3 тис. осіб. У їхній загальній 

кількості доктори наук становили 11,8%, кандидати наук – 46,0%. Більшість 

сумісників (83,9%) працювала у ЗВО, 62,5% яких – фахівці вищої кваліфікації. 

Пріоритетним галузевим напрямом фінансування Н(НТ)Р протягом 

тривалого часу в Україні залишаються технічні науки (табл. В.3 Додатку В). За 

загального зростання обсягів фінансування ННТР в масштабах національної 

економіки протягом 2010-2015 рр. на 135,9% (з 8995,9 млн. грн. до 12223,2 млн. 

грн.) суми коштів, що були спрямовані на фінансування досліджень у сфері 

технічних наук, зросли з 5182,0 млн. грн. до 7824,6 млн. грн. (151,0%). Основні 

потоки спрямовуються на дослідження у сфері транспорту, а також будівництва та 

архітектури.  

Для порівняння, в сфері природничих наук, другого за важливістю 

пріоритету галузевого фінансування, надходження коштів зросло з 2723,3 млн. грн. 

до 3261,3 млн. грн. (119,7%). 

Переформатовану структуру джерел фінансування галузевої наукової 

діяльності в Україні за міжнародними стандартами статистичних узагальнень 

представлено в табл. 2.28. 

Науково-дослідницькі преференції за різними джерелами надходження 

коштів є такими: бюджет – природничі науки (у т. ч. фізико-математичні, хімічні, 

біологічні, географічні, сільськогосподарські, ветеринарні, медичні, 

фармацевтичні); розпорядники власних коштів НДО, замовники, що 

представляють інтереси установ та організацій державного сектора, замовники зі 
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сфери приватного бізнесу, заклади СВО, ПНПО, кошти іноземних офшорів, інші 

джерела – технічні науки (транспорт, будівництво і архітектура) (рис. 2.19). 

Таблиця 2.28 

Фінансування витрат НДО на виконання Н(НТ)Р за галузями знань, млн. грн. 

 Рік 
Усього, 

у т. ч. 

галузі наук 

природничі технічні гуманітарні суспільні ПГД 

Разом, у т. ч. за рахунок 
2014 10320,3 3236,5 5950 192,8 488,5 452,5 

2015 12223,2 3261,3 7824,6 200,6 456,3 480,4 

д
ж

ер
ел

о
 н

ад
х

о
д

ж
ен

н
я
 

Бюджет 
2014 4088,4 2300 881,1 190,0 447,3 270,0 

2015 4296,3 2314,9 1065,1 195,4 432,7 288,2 

к
о
ш

ти
 

власні 
2014 1927,8 293,6 1587,2 0,6 21,6 24,8 

2015 3003,6 174,6 2792,2 3,6 6,2 27,0 

за
м

о
в
н

и
к
ів

 з
а 

се
к
то

р
ам

и
 

державного 
2014 302,4 81,0 207,5 0,2 3,4 10,3 

2015 346,5 108,1 224,2 0,0 5,9 8,3 

приватного 
2014 1842,1 424,3 1316,2 1,4 12,5 87,7 

2015 2104,6 442,5 1561,6 1,2 3,7 95,6 

CВО 
2014 5,0 0,4 1,3 0,0 0,0 3,3 

2015 4,3 0,8 2,2 0,0 0,6 0,7 

ПНПО 
2014 2,9 0,0 2,6 0,0 0,2 0,1 

2015 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 

іноземні 
2014 2043,0 117,2 1874,3 0,2 1,3 50,0 

2015 2222,2 169,9 2004,2 0,3 1,2 46,6 

інші 
2014 108,7 19,9 79,9 0,4 2,2 6,3 

2015 245,2 50,4 175,1 0,2 5,8 13,7 

Джерело: [217; 218] 

Найбільш інтенсивним постачальником спонсорських сум на потреби 

досліджень у сфері гуманітарних (історичних, філологічних, мистецтвознавчих, 

філософських), а також суспільних (у сфері національної безпеки, соціологічних, 

політичних, з проблем державного управління, економічних, юридичних, 

педагогічних, психологічних, у сфері фізичного виховання та спорту) наук 

виступає зведений бюджет. Суспільні науки фінансуються, переважно, за рахунок 

неприбуткових організацій, коштів закладів СВО, інших постачальників, установ 

державного сектора. Ці ж інституції концентрують свою увагу на проведенні 

комплексних багатогалузевих досліджень. 

Кількість робіт, що виконувались НДО України зменшилась на 10,9 тис. 

(21%) у порівнянні з 2010 р. і становила у 2015 р. 41,1 тис., з яких більше двох 

третин упроваджено у виробництво або мали інші форми широкого застосування. 

Із загальної кількості робіт 2015 р. 10,0% спрямовано на створення нових видів 

виробів, 41,5% яких – нові види техніки;7,5% – на створення нових технологій, 
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45,2% яких – ресурсозберігаючі; 2,2% – на створення нових видів матеріалів; 5,8% 

– нових сортів рослин, порід тварин, а також 16,5% – зі створення нових методів і 

теорій. Стабільно високою при цьому залишається участь у розробках закладів 

СВО України, а превалюючою серед них саме тих, що підпорядковуються МОН 

України (табл. 2.29). У розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості 

виконавців НДіР загальна кількість виконуваних протягом 2015 р. наукових робіт 

становила 467 од. (у 2010 р. – 424 од.). 

 

Рис. 2.19. Структура фінансування витрат НДО на виконання галузевих 

Н(НТ)Р за рахунок основних джерел надходження коштів у 2015 р., відсотки 

Джерело: [217; 218] 

Результативність діяльності, що вимірюється кількістю друкованих робіт 

(публікацій), підготовлених науковцями, у 2015 р. становила 313 тис. од. (у 2010 р. 

– 345,7 тис. од.), що в розрахунку на 1000 працівників середньооблікової кількості 

виконавців НДіР становить 3439 (у 2010 р. – 2812) друкованих робіт (табл. 2.30).  
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Таблиця 2.29 

Кількість виконуваних Н(НТ)Р за напрямами та рівнем інноваційності,  

у т. ч. ЗВО, тис. один. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

Усього робіт, у т. ч. зі створення 52,0 9,2 52,4 9,8 6,8 53,2 10,1 47,9 10,7 43,0 8,0 41,1 7,6 

н
о

в
и

х
 

видів виробів 6,2 1,0 6,5 1,0 0,8 6,4 1,0 5,6 1,1 4,6 0,8 4,1 0,7 

з них видів техніки 2,3 0,4 2,4 0,4 0,3 2,1 0,4 2,1 0,4 1,8 0,3 1,7 0,3 

з використанням винаходів 1,1 0,4 1,2 0,3 0,2 1,1 0,3 1,1 0,4 1,1 0,2 0,7 0,2 

видів технологій 5,7 1,4 5,3 1,4 0,8 5,0 1,3 5,0 1,3 3,2 0,9 3,1 0,6 

з них ресурсозберігаючих 2,5 0,7 2,3 0,7 0,5 2,3 0,7 2,2 0,6 1,4 0,4 1,4 0,3 

видів матеріалів 1,4 0,3 1,6 0,3 0,3 1,3 0,3 1,2 0,3 1,1 0,25 0,9 0,2 

сортів рослин, порід тварин 0,7 0,02 0,6 0,02 0,0 0,5 0,01 0,7 0,01 2,2 0,01 2,4 0,03 

методів, теорій 7,7 3,0 7,7 3,0 2,0 7,7 3,4 7,6 3,3 7,5 2,8 6,8 2,6 

Інші роботи  30,3 3,6 30,7 4,0 2,9 32,3 4,2 27,8 4,6 24,4 3,2 23,8 3,3 

Примітки: 1* – разом; 2* – у т. ч. заклади СВО; 3* – у т. ч. МОН (Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту ) України 

Джерело: [213-218] 

Таблиця 2.30 

Кількість друкованих робіт за підсумками виконання Н(НТ)Р та секторами 

діяльності, у т. ч. ЗВО, тис. один. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

Усього робіт, у т. ч. 345,3 271,6 354,7 281,2 206,7 374,9 303,2 391,4 320,2 327,9 262,3 313,0 250,4 

монографії, підручники, 

навчальні посібники 23,4 20,0 24,4 20,5 16,1 23,7 21,2 25,3 22,6 21,8 18,6 21,0 17,8 

статті у наукових 

фахових журналах 194,4 149,6 196,2 154,0 108,8 201,9 158,1 204 160,3 179,7 137,8 157,3 119,5 

інші 127,6 102,0 134,1 106,7 81,8 149,3 123,9 162,2 137,3 126,3 106,0 134,7 113,1 

Примітки: 1* – разом; 2* – у т. ч. сектор ЗВО; 3* – у т. ч. МОН (Міністерство освіти і науки) України 
 

Джерело: [213-218] 

У 2015 р. НДО України було подано до вітчизняного патентного відомства 

7358 заявок на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності (далі – ОПІВ), у тому числі 26,0% – на винаходи і 4,5% – на сорти рослин. 

До патентних відомств інших країн було подано 52 заявки, у тому числі 30,8% – на 

винаходи і 1 заявка – на сорти рослин. У цей же період ними отримано 7334 

охоронні документи України, в інших країнах – 27. Серед отриманих охоронних 

документів на ОПІВ 24,6% – патенти на винаходи і 6,2% – на сорти рослин. 
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За останніми офіційними даними 2014 р. кількість науковців, які виїжджали 

за межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, становила 

3,4 тис. осіб, для проведення наукових досліджень – 3,6 тис. осіб та для 

викладацької роботи – 281 особа. Переважна більшість виїздів (88,7%) проводилась 

терміном до 3-х місяців, 10,6% – до одного року, 29 осіб виїжджали більш ніж на 2 

роки. Вітчизняні науковці брали участь у 7,6 тис. міжнародних семінарах, 

конференціях та інших заходах, що проводилися в інших країнах. Наукові 

організації та установи України здійснили 2,0 тис. таких заходів. На наукову роботу 

від міжнародних фондів було отримано 1885 грантів, у тому числі 63,3% 

індивідуальних та 36,7% – колективних. Загалом кількість науковців, які 

користувалися грантами, становила 4,5 тис. осіб. 

 

2.3. Оцінювання інтегрального індексу інноваційного розвитку 

дослідницького сектору закладів вищої освіти на регіональному рівні 

 

Наявність значних регіональних асиметрій у рівнях ІР ДС ЗВО за регіонами 

України обумовлює доцільність обчислення показників, які дозволять комплексно 

оцінити результативність ДР ІР ДС ЗВО за низкою параметрів у територіальному 

вимірі. Меті такого оцінювання відповідають інтегральні індекси, які дозволяють 

отримати узагальнену оцінку об’єкта дослідження у вигляді єдиного кількісного 

показника. 

Оцінювання інтегрального індексу ІР ДС ЗВО на мезоекономічному рівні 

пропонуємо здійснювати у розрізі компонент (збалансованості, інтегративна, 

результуюча) і блоків показників (освітньо-професійного, кадрового, фінансового 

забезпечення, соціально-економічний, інноваційний) за формулою: 

,

1

m

w
x

x

Z

j
i

S

 

                                                (2.1) 

де ix  – фактичне значення показника;  

x – середнє значення показника;  

m  – кількість показників; 

jw – вага показника. 



 

 

152 

У даному випадку приведення низки оцінюваних показників до співставного 

вигляду (стандартизація показників) відбуватиметься шляхом використання 

середнього значення показника по України, на відміну від стандартизації на основі 

варіаційного розмаху, під час якої використовуються мінімальне та максимальне 

значення, що можуть суттєво відрізнятися для окремих територій (наприклад, 

перевищення багатьох показників соціально-економічного та інноваційного 

розвитку у м. Києві у декілька разів порівняно з рештою регіонів держави.  

Склад показників інтегрального індексу ІР ДС ЗВО відобразимо у табл. 2.31. 

Таблиця 2.31 

Матриця показників інтегрального оцінювання ДР ІР ДС ЗВО у розрізі 

компонент і блоків 

Компоненти (Х) / 

Блоки (У) 

Х1. Компонента 

збалансованості ДР 

ІР ДС ЗВО 

Х2. Інтегративна 

компонента ДР ІР 

ДС ЗВО 

Х3. Результуюча 

компонента ДР ІР ДС 

ЗВО 

1 2 3 4 

У1. Блок освітньо-

професійної 

підготовки 

Співвідношення прийому 

до університетів, академій, 

інститутів до випуску 

 

Співвідношення прийому 

до аспірантури до випуску 

 

Співвідношення прийому 

до докторантури до 

випуску 

Кількість студентів 

ЗВО на 10 тис. осіб 

населення 

 

Кількість аспірантів на 

100 тис. населенн 

 

Кількість докторантів 

на 100 тис. населення 

Випуск фахівців ЗВО на 10 

тис. осіб населення 

Питома вага магістрів у 

загальному обсязі випуску 

ЗВО, % 

Частка випускників ЗВО, які 

отримали направлення на 

роботу 

Частка випускників 

аспірантури, які захистили 

дисертації, %  

У2. Блок кадрового 

забезпечення 

Питома вага дослідників, 

задіяних у виконанні НДР, 

з науковими ступенями,%  

Питома вага викладачів 

ЗВО з науковими 

ступенями, % 

Кількість працівників, 

задіяних у виконанні 

наукових досліджень і 

розробок сектору вищої 

освіти, на 100 тис. 

населення 

Рівень зайнятості населення, 

% 

Навантаження на одне 

робоче місце (вакансію), осіб 

Коефіцієнт обороту (рівень 

прийому та вибуття) 

працівників, % 

 

У3. Блок 

фінансового 

забезпечення 

Фінансування внутрішніх 

витрат на виконання НДР у 

секторі вищої освіти, з 

розрахунку на одного 

виконавця, тис. грн. 

Фінансування внутрішніх 

витрат на виконання НДР у 

секторі вищої освіти за 

рахунок коштів бюджету, з 

розрахунку на одного 

виконавця, тис. грн. 

Валові витрати на 

виконання НДР у секторі 

вищої освіти, з розрахунку 

на одного виконавця, тис. 

грн. 

Співвідношення витрат 

за рахунок коштів 

бюджету до загальних  

внутрішніх витрат на 

виконання НДР 

 

Капітальні інвестиції на 

одну особу, грн 

 

Індекси капітальних 

інвестицій за регіонами, % 

 

Індекси капітальних 

інвестицій у житлове 

будівництво за регіонами, % 
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Продовження табл. 2.31 

1 2 3 4 

У4. Соціально-

економічний блок  

Наявний дохід у 

розрахунку на одну особу, 

грн 

 

 

Середньомісячна 

заробітна плата, грн 

 

Індекси реальної 

заробітної плати, % 

Валовий регіональний 

продукт на одну особу, грн 

 

Індекси валового 

регіонального продукту, % 

 

У5. Інноваційний 

блок 

Заявки на винаходи, у 

розрахунку на 100 

дослідників, задіяних у 

виконанні НДіР 

Патенти на винаходи, у 

розрахунку на 100 

дослідників, задіяних у 

виконанні НДіР 

Заявки на корисні моделі, у 

розрахунку на 100 

дослідників, задіяних у 

виконанні НДіР 

 

 

Питома вага 

інноваційно активних 

підприємств, % 

 

Питома вага 

промислових 

підприємств, що 

впроваджували 

інновації, % 

 

 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, у 

розрахунку на 1 дослідника, 

задіяного у виконанні НДіР, 

тис. грн  

 

 

Джерело: складено автором. 

 

Під збалансованістю ІР ДС ЗВО розуміємо такий його стан, за якого 

пропорції усіх показників перебувають у рівновазі та оптимальному 

співвідношенні щодо потреб економіки і суспільства держави.  

Інтегративна компонента відображає стан показників, спрямованих на 

поєднання різноманітних функцій ІР ДС ЗВО з рештою функцій соціально-

економічного та інноваційного розвитку територій для забезпечення їх 

злагодженого функціонування. 

І зрештою, результуюча компонента відображає внесок, вплив ІР ДС ЗВО 

щодо забезпечення потреб національної економіки. 

Ранжовані значення субіндексу  «Блок освітньо-професійної підготовки» 

інтегрального індексу ІР ДС ЗВО за регіонами України у 2016 р. наведені на 

рис. 2.20.  

Як бачимо, найвищі значення інтегративної та результуючої компонент 

демострує м. Київ, натомість максимальне значення компоненти збалансованості 

спостерігається у Закарпатській обл. Відповідно, найнижчими є  значення за 

субіндексом освітгньо-професійної підготовки у Луганській і Донецькій обл. 

При цьому значення усіх показників блоку суттєво диференціюються у розрізі 

територій. Так, співвідношення прийому студентів до університетів, академій, 
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інститутів до випуску фахівців складало 65,96% у Черкаській обл. та 127,78% у 

Закарпатській обл. Співвідношення прийому до аспірантури до випуску було 

мінімальним у Донецькій обл. (0,55 рази) та максимальним у Херсонській обл. (2,43 

рази). Співвідношення прийому до докторантури до випуску складало 0,43 рази у 

Житомирській обл. та 9 разів у Закарпатській і Чернігівській обл.  

 

Рис. 2.20. Ранжування регіонів України за субіндексом  «Блок освітньо-

професійної підготовки» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО України у 2016 р. 

Примітка: використовується шкала із накопиченням значень 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Максимальна кількість студентів ЗВО на 10 тис. населення мала місце у 

м. Києві (1218 осіб), а мінімальна – у Донецькій обл. (59 осіб). Кількість аспірантів 

на 100 тис. населення коливалася від 6,5 осіб в Донецькій обл. до 342,8 осіб у 

м. Києві, а докторантів – від 0,4 особи на 100 тис. населення до 25,2 особи у тих 

самих регіонах.  

Питома вага магістрів у загальному обсязі випуску ЗВО була максимальною у 

Львівсьікій обл. (23,5%).  Частка випускників ЗВО, які отримали направлення на 
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роботу, коливалася від 10,6% у Черкаській обл. до 28,4% у Волинській обл. Також, 

частка випускників аспірантури, які захистили дисертації, була найменшою у 

Закарпатській обл. (8,62%), а найбільшою – у Хмельницькій обл. (40%). 

Ранжовані значення субіндексу  «Блок кадрового забезпечення» інтегрального 

індексу ІР ДС ЗВО за регіонами України представимо у вигляді  рис. 2.21.  

 

 

Рис. 2.21. Ранжування регіонів України за субіндексом  «Блок кадрового 

забезпечення» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО України у 2016 р. 

Примітка: використовується шкала із накопиченням значень 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Відзначимо, що питома вага дослідників, задіяних у виконанні НДР, з 

науковими ступенями, диференціювалася від 61,0% у Чернівецькій обл. до 16,7% у 

Кіровоградській обл. Натомість, питома вага викладачів ЗВО з науковими 
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ступенями, була найвищою в Тернопільській обл. (70,62%), а найнижчою – у 

Рівненській обл. (43,88%). Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових 

досліджень і розробок сектору вищої освіти, на 100 тис. населення, коливалася від 

316,3 особи у м. Києві до 1,1 особи у Донецькій обл.  

Стосовно групи показників результативності кадрового забезпечення можна 

відмітити найвищий рівень зайнятості населення – 62,3% у м. Києві та найнижчий – 

50,0% (Донецька обл.). Навантаження на одне робоче місце (вакансію складало від 

2 осіб у м. Києві до 52 осіб у Вінницькій обл. Коефіцієнт обороту (прийому та 

вибуття працівників коливався від 65,2% у м. Києві до 40,1% у Рівненській обл. 

Результати ранжування регіонів України за  значеннями субіндексу  «Блок 

фінансового забезпечення» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО наведені на рис. 2.22.  

 

Рис. 2.22. Ранжування регіонів України за субіндексом  «Блок 

фінансового забезпечення» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО України у 2016 р. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 
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Аналіз даного блоку показників свідчить, що фінансування внутрішніх витрат 

на виконання НДР у секторі вищої освіти, з розрахунку на одного виконавця, 

коливалося від 8,48 тис. грн у Рівненській обл. до 56,67 тис. грн у Дніпропетровській 

обл., а фінансування витрат на виконання НДР у секторі вищої освіти за рахунок 

коштів бюджету, з розрахунку на одного виконавця,  – від 2,53 тис. грн у Запорізькій 

обл. до 31,57 тис. грн у м. Києві.  

Валові витрати на виконання НДР у секторі вищої освіти, з розрахунку на 

одного виконавця, становили в середньому по Україні 35,34 тис. грн за 

максимального значення у 66,72 тис. грн у Дніпропетровській обл.  

Співвідношення витрат за рахунок коштів бюджету до загальних  внутрішніх 

витрат на виконання НДР складало 0,91 рази у Хмельницькій обл. за середньому 

значення в цілому в державі на рівні 0,34 рази.  

Капітальні інвестиції на одну особу становили 1877,4 грн у Луганській обл. та 

36974,2 грн у м. Києві, по Україні – 8451,6 грн. на одну особу. Індекси капітальних 

інвестицій за регіонами (порівняно з попереднім роком) характеризуються такими 

показниками: мінімальне значення мало місце в Івано-Франківській обл.  (65,3%), 

максимальне – в Одеській обл. (163,4%). Щодо індексів капітальних інвестицій у 

житлове будівництво за регіонами (порівняно з попереднім роком) можна 

відзначити, що найнижче значення (44,3%) зафіксовано у Кіровоградській обл., 

найвище – 155% у Донецькій обл.  

Ранжовані значення для регіонів України для субіндексу  «Соціально-

економічний блок» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО представлено на рис. 2.23. 

Можна констатувати, що за даним блоком показників у розрізі всіх трьох компонент 

лідером залишається м. Київ. При цьому, наявний дохід у розрахунку на одну особу 

коливався від 91356,6 грн у м. Києві до 11919,7 грн у Луганській обл.  

Середньомісячна заробітна плата була максимальною також у м. Києві (8648 

грн), а мінімальною – в Тернопільській обл. (3695 грн)., в середньому по Україні 

складаючи 5183 грн. Індекси реальної заробітної плати коливалися від 102,3% у 

Дніпропетровській обл. до 118% у Луганській обл. (в середньому – 109% у 2016 р.). 
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Рис. 2.23. Ранжування регіонів України за субіндексом  «Соціально-

економічний блок» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО України у 2016 р. 

Примітка: використовується шкала із накопиченням значень 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Валовий регіональний продукт на одну особу становив 155904 грн у м. Києві 

та 10778 грн у Луганській обл. Найвищий рівень індексу валового регіонального 

продукту по відношенню до попереднього року продемонструвала Херсонська обл. 

(98,7%).  

Ранжовані значення субіндексу  «Інноваційний блок» інтегрального індексу ІР 

ДС ЗВО за регіонами України наведені на рис. 2.24. Відзначимо, що кількість заявок 

на винаходи, патентів на винаходи та заявок на корисні моделі у розрахунку на 100 

дослідників, задіяних у виконанні НДіР, залишалася доволі невисокою для більшості 

регіонів держави.   
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Рис. 2.24. Ранжування регіонів України за субіндексом  «Інноваційний 

блок» інтегрального індексу ІР ДС ЗВО України у 2016 р. 

Примітка: використовується шкала із накопиченням значень 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

Різниця у рівні  інноваційної активності підприємств промисловості складала 

три рази – від 10,19% у Волинській обл. до 30,47% у Харківській обл., а питома 

вага промислових підприємств, що впроваджували інновації, становила від 7,46% 

у Закарпатській обл. до 25,76% у Харківській обл.   

В цілому, результати здійсненого у роботі інтегрального оцінювання рівня ІР 

ДС ЗВО за всіма блоками показників представлено на рис. 2.25. 
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Рис. 2.25. Результати інтегрального оцінювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО України на мезорівні за 2016 р. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 

 

За результатами оцінювання можуть бути запропоновані диференційовані 
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Львівська, Запорізька обл.) – стратегію “активного зростання”, активної 

міжнародної співпраці, участі ЗВО у масштабних інноваційних проектах, 

формування на базі ЗВО потужних дослідницьких центрів за умови підвищення 

збалансованості інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО;  

2) з середнім рівнем (Тернопільська, Херсонська, Івано-Франківська, 

Полтавська, Одеська, Сумська, Миколаївська, Хмельницька, Дніпропетровська, 

Вінницька, Кіровоградська обл.) – стратегії “помірного зростання” за умови 

підвищення результативності інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО; 
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3) з рівнем нижче середнього (Рівненська, Чернівецька, Київська, Волинська, 

Черкаська, Житомирська, Донецька, Луганська обл.) – “антикризової стратегії” 

відновлення інфраструктури та належного фінансування ЗВО за умови підвищення 

інтегрованості (відповідності) темпів інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО та соціально-економічного розвитку території. 

Таким чином, розроблені методичні положення щодо інтегрального 

оцінювання результативності державного регулювання дослідницького сектора ЗВО 

на мезоекономічному рівні дозволяють на основі обчислення інтегральних індексів 

здійснити його у розрізі компонент збалансованості, інтегративної та результуючої 

компонент, а також блоків показників (освітньо-професійної підготовки, кадрового 

забезпечення, фінансового забезпечення, соціально-економічний, інноваційний), й 

відповідно, запровадити на цій основі диференційовані заходи щодо подолання 

слабких місць територій з врахуванням потреб реалізації політики у сфері наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, поширити 

апробовані методичні підходи оцінювання на об’єкти інноваційної інфраструктури, 

якими виступають сучасні ЗВО. 

 

Висновки до розділу 2 

В результаті проведення компаративного аналізу регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО на міжнародному та макроекономічному 

рівнях, інтегрального оцінювання стану та тенденцій державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора вітчизняних ЗВО зроблено такі 

висновки: 

1. Доведено, що сучасний стан та тенденції державного регулювання 

інноваційного розвитку ДС ЗВО в цілому визначаються особливостями управління 

специфічною для кожної країни комбінацією бізнесових, державних та власних 

інвестицій ЗВО у сферу науки.  

2. Здійснений поглиблений аналіз джерел статистичних даних про розподіл 

сукупних витрат на наукові дослідження та розробки у світовому масштабі, у 

розрізі окремих регіонів, країн – фактичних та потенційних лідерів інноваційного 
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розвитку, проектів стабільного розвитку, технологічних платформ, програм, 

наукових кластерів, фундацій отримав прояв у розрахунках потоків коштів в 

рамках матриці “ресурси-виконавці” з відповідними висновками та 

рекомендаціями щодо оптимізації джерел фінансування, засобів забезпечення 

фінансової рівноваги у довгостроковій перспективі, методів регулювання 

операційної діяльності ДС ЗВО державної, приватної та змішаної форми власності. 

3. Особливості національних моделей визначено через специфічне для 

кожної країни співвідношення потоків фінансування наукових (науко-технічних) 

розробок, а також ступінь участі у їх здійсненні приватних неприбуткових 

організацій – як на стадії формування обсягів асигнувань, так і на стадії їх освоєння. 

4. Сучасний стан та тенденції державного регулювання інноваційного 

розвитку ДС ЗВО України визначається макроекономічними умовами здійснення 

переважно державного фінансування витрат на наукові дослідження та розробки, 

фактичними локальними та предметно-дослідницькими пріоритетами наукових 

(науково-технічних) досліджень, особливостями кластеризації територіальних та 

галузевих досліджень з врахуванням поєднання різноманітних джерел 

фінансування. 

5. Порівняння міжнародних індексів інноваційного розвитку ДС ЗВО за 

країнами дозволили зробити висновок, що його тенденції суттєво відрізняються, а 

для України характеризується незначним впливом на розвиток економіки. 

Констатовано, що впливові міжнародні рейтингові оцінювання свідчать про 

середній рівень результативності державного регулювання інноваційного розвитку 

ДС ЗВО України, характеризуючи її як державу-інноватора, що лише формується. 

6. В цілому стан функціонування ДС ЗВО характеризується як такий, що має 

низький рівень суспільної корисності, його структурні елементи обмежені у 

можливостях реалізації інноваційного потенціалу, що свідчить про неналежне 

виконання функцій з регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора 

ЗВО.  

7. Тенденції функціонування ДС ЗВО протягом 2010-2016 рр. визначаються 

зменшенням кількості організацій сектору вищої освіти, які здійснювали наукові 
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дослідження і розробки, низькою часткою витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок ЗВО у загальному обсязі фінансування, скороченням 

загальних витрат на вищу освіту.  

8. У сфері підготовки наукових кадрів і кадрового забезпечення 

функціонування ДС ЗВО спостерігаються негативні тенденції, які отримують 

прояв у зменшенні кількості аспірантів, загальної кількості дослідників, які 

здійснювали наукові дослідження і розробки, скороченні питомої ваги дослідників 

з науковими ступенями. Разом з тим, зростає рівень глобалізації діяльності ДС 

ЗВО.  

9. У роботі здійснено інтегральне оцінювання рівня інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО на мезоекономічному рівні у розрізі компонент 

(збалансованості, інтегративна, результуюча) і блоків показників (освітньо-

професійного, кадрового, фінансового забезпечення, соціально-економічний, 

інноваційний). За результатами оцінювання запропоновано диференційовані 

стратегії державного регулювання з метою підвищення рівня ефективності 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО для окремих груп регіонів: з 

високим, середнім та нижче середнього рівня інноваційного розвитку ДС ЗВО. 

 

Основні положення та висновки другого розділу висвітлені в публікаціях 

автора [294; 298; 356; 358; 371; 373; 374; 375].
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

СЕКТОРА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Стратегічні напрями державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти 

 

Стратегічні напрями державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО у роботі розглядаються під кутом зору ствердження 

його у ролі “креативного ядра” інноваційних екосистем – територіальних 

об’єднань господарських суб’єктів та інших стейкхолдерів, діяльність яких 

спрямована на колективні дії у сфері створення потоків знань, підтримку 

технологічного розвитку та комерціалізацію інновацій (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Роль дослідницького сектора ЗВО у розвитку інноваційних 

екосистем 

Джерело: розроблено автором 
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фінансової та організаційної структури; формами адаптації до умов зовнішнього 

середовища, які постійно змінюється.  

На відміну від екстраполяційного принципу перенесення на майбутнє 

тенденцій розвитку ДС ЗВО у процесі довгострокового планування, стратегічне 

управління ним на основі всебічного комплексного плану, який забезпечує 

реалізацію призначення та досягнення цілей діяльності, передбачає послідовне 

здійснення етапів єдиного процесу:  визначення місії в системі більш високого рівня; 

стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування;  

прогнозування параметрів розвитку; розробка цілей; формування і вибір стратегії; 

реалізація стратегії;  контроль, корегування і регулювання (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Елементи стратегічного управління ДС СЗВО 

Джерело: розроблено автором 
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Стратегічне управління ІР ДС ЗВО базується на врахуванні можливостей та 

загроз розвитку досліджуваного сегменту діяльності ЗВО, виникнення ситуацій 

зміни наявних тенденцій у майбутньому. 

Чітка ідентифікація об’єктів ДР ІР ДС ЗВО передбачає визначення трьох 

канонічних груп об’єктів стратегічного управління – ДС СЗВО в цілому, 

стратегічної зони діяльності ДС СЗВО, стратегічної одиниці – відокремленого 

дослідницького підрозділу або кафедри (бази резидентури) ЗВО (інституту, 

академії, університету). 

ДС ЗВО у якості об’єкта стратегічного ДР ІР – відкрита комплексна система, 

яка інтегрує всі напрями та форми діяльності його структурних елементів – 

університетів та інших навчальних закладів, незалежно від джерел фінансування та 

правового статусу; науково-дослідницьких інститутів (центрів), 

експериментальних станцій, клінік, які перебувають під безпосереднім 

контролем/асоційовані з ЗВО. 

Стратегічна зона діяльності (СЗД) ДС СЗВО – самостійний сегмент в межах 

функціонування СЗВО, який здійснює свою діяльність в ряді суміжних сегментів 

освітньої діяльності (педагогічна, наукова, науково-технічна, мистецька та 

інноваційна), які об’єднані єдністю попиту, ресурсів, які використовуються, 

технології функціонування. 

Стратегічна одиниця (СО) ДС ЗВО – самостійний структурний науковий 

підрозділ ЗВО, який здійснює дослідну діяльність, керівництво якого у повній мірі 

відповідає за результати його роботи. Зазвичай, у якості СО ДС виступає “центр 

відповідальності” ЗВО, який має перспективи довгострокового розвитку (кафедра, 

база резидентури). 

Метою позиціонування об’єктів стратегічного управління є формування 

“стратегічного набору” – секторальної (квазікорпоративної) стратегії для реалізації 

місії ДС СЗВО, функціональної для СЗД ДС СЗВО, конкурентної діяльності СО ДС 

ЗВО (рис. 3.3).  

Секторальна стратегія, формування якої покладається на вищих менеджерів 

національного рівня управління, спрямовується на виконання місії і максимально 

забезпечує реалізацію головної мети функціонування ДС СЗВО – здійснення  

наукових досліджень і розробок світового рівня. У процесі формування 
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секторальної стратегії розвитку ДС СЗВО визначаються основні різновиди НДД, 

шляхи забезпечення довготермінових конкурентних переваг ДС на міжнародному 

рівні здійснення НДіР, принципи розподілу основних видів ресурсів між окремими 

СЗД та СО ДС ЗВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Позиціонування інноваційної стратегії у стратегічному наборі ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 
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діяльності менеджерами основних функціональних підрозділів ЦОВВ, на який 

покладається завдання формування та реалізації державної політики у сфері ІР 

Н(НД)Д. Метою її розроблення є деталізація процесу досягнення основних цілей 

секторальної стратегії та ресурсне забезпечення окремих СО – НП ДС ЗВО. 

Стратегії НП ДС ЗВО спрямовується на вирішення головного завдання – 

забезпечення конкурентних переваг суб’єктів НДД. Рішення, які приймаються на 
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ЗВО, формуванням групи партнерів та стейкхолдерів, управлінням портфелем ДіР 

НП ЗВО, регулюванням процесу здійснення ДіР НП ЗВО, управлінням колективом 

виконавців, а також функціями ДіР НП ЗВО. Розробкою стратегії займаються 

керівники та менеджери НП ЗВО за консультаційної підтримки менеджерів СЗД ДС 

СЗВО.  

До переліку головних принципів, які забезпечують підготовку та прийняття 

стратегічних рішень у процесі розроблення інноваційної стратегії ДС СЗВО, 

відносяться: 

 реалізація підходу до ДС СЗВО як соціально-економічної системи, яка 

відкрита до активної взаємодії з факторами зовнішнього середовища і здатна до 

самоорганізації в межах взаємодії суб’єктів державного регулювання наукової сфери 

на національному рівні;  

 врахування особливостей базових моделей розвитку ДС СЗВО, 

підпорядкування стратегічним цілям і напрямам розвитку Н(НТ)Д держави. Все 

різноманіття моделей прискорення науково-технічного прогресу зводиться до 

наступних базових різновидів: забезпечення лідерства в науці, реалізація 

крупномасштабних цільових проектів, які охоплюють всі стадії науково-

виробничого процесу; сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури, 

забезпечення адаптації досягнень світового науково-технічного прогресу, 

координація взаємодії різних секторів науки та технологій; поширення інновацій, 

створення сприятливого інноваційного середовища, раціоналізація структури 

економіки; поєднання або комбінування різних стратегій окремих СЗД або СО ЗВО; 

 орієнтування на агресивний стиль управління, активний пошук ефективних 

рішень, постійну трансформацію напрямів, форм і методів інноваційної діяльності 

на всьому шляху досягнення поставлених стратегічних цілей з врахуванням 

факторів зовнішнього середовища, яке змінюється, за всіма векторами 

функціональної інноваційної СЗД відповідності до принципів парадигми 

стратегічного управління; 

 виділення домінантних сфер стратегічного ІР ДС СЗВО: стратегії 

реорганізації системи управління діяльністю ДС СЗВО, децентралізації з метою 

забезпечення автономії та відповідальності ЗВО у процесі ІР НДД; трансформації 

ЗВО у інноваційно активні центри генерування комерційних ідей для прискореної 
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модернізації сфер економічного та соціального розвитку країни; створення локації 

та забезпечення справедливої конкуренції між інноваційно активними ЗВО з метою 

підвищення рівня та досягнення бажаного стандарту ЯВО на основі активізації НДД; 

підтримання ефективного та динамічного зв’язку між мобільним ринком праці та 

інноваційно активними ЗВО з потужним рівнем НДД; адаптація ЗВО до вимог 

світового та європейського ЄОНП з їх подальшою повноцінною інтеграцією на 

засадах ІР НДД з розробкою комплексу пов’язаних механізмів регулювання ІР ДС 

СЗВО (рис. 3.4); 

 забезпечення гнучкості інноваційної стратегії функціонування ДС СЗВО за 

рахунок потенційної здатності швидко коригувати або розробляти нові стратегічні 

рішення за зміни зовнішніх або внутрішніх умов здійснення інноваційної діяльності, 

гнучкої в межах СЗД координації ресурсів, за якої їх різні види можуть легко 

переходити від одних СЗД, СО до інших; 

 забезпечення альтернативності використання основних елементів 

стратегічного набору – цілей, напрямів, форм та методів здійснення інноваційної 

діяльності, обрання найкращих з них, побудова на їх основі секторальної 

інноваційної стратегії, джерел формування інноваційних ресурсів, механізмів 

ефективної реалізації, стилю і менталітету інноваційного управління; 

 забезпечення постійного використання у НДД результатів технологічного 

прогресу, використання інноваційної діяльності у якості головного механізму 

запровадження технологічних нововведень, який забезпечує зростання 

конкурентних позицій ДС СЗВО на світовому ринку ДіР; 

 врахування рівня венчурного ризику у процесі прийняття рішень стосовно 

питань формування інноваційної стратегії, вибору конкретних напрямів та форм ІД, 

формування фінансових ресурсів, запровадження нових організаційних структур 

управління; 

 використання апарату професійних менеджерів у процесі організації на всіх 

рівнях реалізації набору інноваційних стратегій, які у достатній мірі володіють 

основними принципами управління ІД, механізмом управління її окремими 

домінантними сферами, методами стратегічного інноваційного контролінгу; 

 забезпечення розробленої стратегії організаційними структурами 

управління ІД та організаційною культурою, що гарантують її реалізацію.
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Рис. 3.4. Організаційно-економічні засади механізму державного регулювання дослідницького сектора ЗВО в 

умовах формування інноваційних екосистем 

Джерело: складено автором на основі [266]  
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Технологічна послідовність розроблення та реалізації сукупності набору 

інноваційних стратегій розвитку ДС ЗВО полягає у здійсненні наступних етапів 

(рис. З3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Етапи розроблення і реалізації стратегії ДР ІР ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

Визначення періоду формування інноваційної стратегії 

Дослідження факторів зовнішнього середовища ДС ЗВО 

Оцінювання сильних і слабких сторін ІД ДС ЗВО 

Формування моделі стратегічної інноваційної позиції ДС ЗВО 

Формування стратегічних цілей ІД ДС ЗВО 

Розроблення цільових стратегічних нормативів ІД ДС ЗВО 

Прийняття основних стратегічних рішень з метою реалізації CSF 

Оцінювання розробленої інноваційної стратегії 

Забезпечення реалізації інноваційної стратегії,  

розробка механізму регулювання інноваційного розвитку  

Організування контролю реалізації інноваційної стратегії 



 

 

172 

Дослідження та узагальнення особливостей реалізації державної політики 

розвитку Н(НД)ДР, яка покладається у основу ДР ІР ДС ЗВО України і передбачає 

узгодження діяльності вертикалі повноважних інституцій за ключовими напрямами 

регулятивної діяльності – прогнозування, цілепокладання, планування – дозволяє 

сформувати матрицю стратегічного управління у сфері НДіР в Україні (Додаток Д). 

Прикладних проблем управління ІР ДС ЗВО елементи цієї матриці стосуються лише 

дотично, непрямим чином, проте дозволяють візуалізувати структуру об’єктів та 

суб’єктів стратегічного регулювання і обмежити у часі тривалість періоду 

формування інноваційної стратегії ДС ЗВО України. 

Модель стратегічної позиції, яка всебічно та комплексно характеризує 

передумови та можливості розвитку інноваційної СЗД ДС СЗВО, базується на 

результатах стратегічного аналізу – процесу вивчення факторів впливу зовнішнього 

та внутрішнього середовища на результативність здійснення ІД з метою 

встановлення особливостей та можливих напрямів розвитку на перспективу. Однією 

з передумов здійснення такого аналізу є виокремлення головних об’єктів – 

домінантних сфер стратегічного розвитку з наступним виділенням окремих 

сегментів, які з різних сторін характеризують особливості та результати ДР ІР ДС 

ЗВО (рис. 3.6). 

Змістовна частина стратегічного аналізу полягає у встановленні впливу на ДС 

ЗВО окремих факторів та умов середовища його функціонування. Під середовищем 

функціонування ДС ЗВО ми розуміємо сукупність умов та факторів, які 

спричиняють вплив на організацію, форми і результати НДД НП ЗВО. В залежності 

від характеру впливу окремих умов та факторів, можливості їх контролю зі сторони 

ЦОВВ та ЗВО у ході здійснення ІД у складі загального секторального середовища 

доцільно виділяти окремі види: макросередовище непрямого впливу; 

мезосередовище безпосереднього впливу; мікросередовище інноваційної діяльності 

НП ЗВО. 

Макросередовище непрямого впливу довгострокового періоду – сукупність 

демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних та інших 

факторів, які не залежать від ДС ЗВО, не носять характеру індивідуальних 

особливостей прояву щодо конкретної СО ДС, у формуванні якого суттєву роль 

відіграє державна наукова політика та ДР ІР ДС ЗВО. 
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Рис. 3.6. Об’єкти стратегічного аналізу ДР ІР ДС ЗВО 
Джерело: розроблено автором 

ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ДР ІР ДС ЗВО УКРАЇНИ 
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Мезосередовище безпосереднього впливу – сукупність умов та факторів, які 

впливають на ДС ЗВО, які формуються у процесі відносин з контрагентами за 

операціями з ІД і на які він може справляти вплив у процесі безпосередніх 

комунікативних зв’язків. Організація ефективних зв’язків з контрагентами 

дозволяє СО ДС ЗВО управляти системою відповідних умов і факторів у 

сприятливому для себе напрямі. 

Мікросередовище ІД НП ЗВО – безпосередньо контрольований керівниками 

та фахівцями СО ДС ЗВО науково-дослідницький потенціал, який визначає вибір 

організації, конкретних форм ІД з метою досягнення найкращих її результатів.  

Використання спеціальних методів СА дозволяє здійснювати оцінювання не 

лише ретроспектив, але і перспектив ІД ДС ЗВО, зважувати майбутній стан 

інноваційного потенціалу, який може змінитись під впливом зміни факторів та 

умов середовища функціонування (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Система основних методів та сфери застосування СА ІД ДС ЗВО 

Основні методи  

СА ІД ДС ЗВО 

Сфера застосування методів СА 

Фактори 

макросередовища 

непрямого впливу 

Фактори 

мезосередовища 

безпосереднього 

впливу 

Фактори 

мікросередовища 

СО ДС ЗВО 

PEST    

SWOT    

SNW    

Портфельний    

Сценарний    

Експертний    

Джерело: розроблено автором 

Послідовне проведення СА усього різновиду факторів впливу на 

функціонування ДС ЗВО дозволяє здійснити комплексне оцінювання її СІП, а 

також визначити принципові напрями прийняття ефективних управлінських 

рішень у сфері ДР ІР ДС ЗВО. Перелік найважливіших факторів формування 

макросередовища функціонування ДС ЗВО за підсумками використання системи 

PEST-аналізу наведено в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2  

Фактори впливу макросередовища на функціонування ДС ЗВО України 

P – політико-правове середовище E – економічне середовище 

Факторами формування політики у сфері 

НДД ДС ЗВО виступають: 

1. Положення основних прогнозних 

документів, які визначають пріоритети 

розвитку у сфері Н(НТ)Д  

2. ПЦМ реалізації НДДКР 

3. Розвиток інфраструктури НІД 

4. Державний та громадський контроль 

реалізації державної політики у сфері 

Н(НТ)Д 

5. Прагнення до світових пріоритетів 

науково-технічного розвитку 

6. Створення потенціалу для майбутнього 

розвитку суб’єктів наукової сфери 

Економічне середовище функціонування 

ДС ЗВО визначається: 

1. Системою базового і програмно-

цільового бюджетного фінансування 

Н(НТ)Д 

2. Банківською системою 

3. Системою позабюджетного фінансування 

Н(НТ)Д 

4. Ціновою політикою у сфері НДДКР 

5. Відсотковими ставками та рівнем 

інфляції 

6. Рівнем показників результативності ДіР 

7. Масштабами внутрішнього ринку 

наукомісткої продукції 

8. Рівнем бюджетної ефективності наукових 

організацій 

9. Системою оподаткування 

S – соціокультурне середовище T – технологічне середовище 

Соціокультурне середовище 

функціонування ДС ЗВО формують: 

1. Наукові та НПП 

2. Рівень та доступність системи підготовки 

і перепідготовки фахівців та розвитку 

людського потенціалу в системі початкової, 

середньої та вищої професійної освіти 

3. Застосування освітніх стандартів 

4. Потреба у фахівцях галузей економіки 

5. Удосконалення системи оплати праці 

наукових та НПП 

6. Засоби попередження “перетікання 

мозків” 

7. Демографічна ситуація 

8. Розвиток системи цінностей соціуму 

9. Переміни стилю життя у 

постіндустріальну епоху 

Технологічне середовище функціонування 

ДС ЗВО формується під впливом: 

1. Наукового потенціалу країни 

2. Рівня участі вітчизняної продукції на 

міжнародному інноваційному ринку 

3. Розвитку ринку ІКТ 

4. Альтернативних технологій 

5. Нових виробничих технологій 

6. Розвитком технологічних платформ 

7. Системи стандартизації, сертифікації, 

охорони інтелектуальної власності 

8. Рівня фінансово-економічної безпеки 

функціонування сфери НДД 

Джерело: складено автором 

Сконцентрований на дослідженні впливу лише непідконтрольних, 

об’єктивних факторів опосередкованого впливу, метод PEST-аналізу дозволяє 
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систематизувати найбільш важливі з них з точки зору спричинення непрямого 

впливу макросередовища на обставини та умови функціонування ДС ЗВО (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Найважливіші фактори СА непрямого впливу макросередовища на ДС ЗВО 

 

Сегменти  

СА ІД ДС ЗВО 

 

Фактори зовнішнього середовища  

непрямого впливу на ДС ЗВО 

1 2 

1. Потенціал формування 

ресурсів  

1. Співвідношення обсягів споживання та нагромадження 

використовуваного національного доходу 

2. Система базового і програмно-цільового фінансування 

Н(НТ)Д 

3. ПЦМ реалізації НДДКР 

4. Норми амортизаційних відрахувань 

5. Банківське фінансування венчурної діяльності 

6. Облікова ставка національного банку 

7. Система позабюджетного фінансування Н(НТ)Д 

8. Відсоткова ставка та рівень інфляції 

9. Система оподаткування 

10. Характер державної підтримки НДД 

11. Державна політика залучення та захисту іноземних 

інвестицій 

 

2. Результативність 

використання ресурсів  

1. Структурні зрушення у економіці 

2. Система оподаткування 

3. Державна регіональна політика підтримки НДД 

4. Рівень показників результативності ДіР 

5. Рівень бюджетної ефективності наукових організацій 

 

3. Компаративна 

конкурентоспроможність 

1. Демографічна ситуація 

2. Розвиток системи цінностей соціуму  

3. Науковий потенціал країни 

4. Прагнення до світових пріоритетів науково-технічного 

розвитку 

5. Рівень та доступність системи підготовки і перепідготовки 

фахівців та розвитку людського потенціалу в системі початкової, 

середньої та вищої професійної освіти 

6. Удосконалення системи оплати праці наукових та НПП 

7. Застосування освітніх стандартів 

8. Засоби попередження “перетікання мозків” 

9. Рівень участі вітчизняної продукції на міжнародному 

інноваційному ринку 

10. Розвиток ринку ІКТ 

11. Альтернативні та нові виробничі технології 

12. Розвиток технологічних платформ 

13. Створення потенціалу для майбутнього розвитку суб’єктів 

наукової сфери 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 

4. Інноваційна активність 

у сфері комерціалізації 

результатів Н(НТ)Д та ТТ 

1. Питома вага НДДКР у ланцюгу створення вартості 

2. Тривалість інноваційного циклу 

3. Бюрократизація процедур комерціалізації Н(НТ)Д та ТТ 

4. Розвиток інфраструктури НІД 

5. Цінова політика у сфері НДДКР 

6. Масштаби внутрішнього ринку наукомісткої продукції 

7. Рівень ДПП у сфері комерціалізації результатів Н(НТ)Д та ТТ 

5. Рівень якості та 

інноваційності ДР 

процесів реалізації 

пріоритетних напрямів  

ІР ДС ЗВО 

1. Положення основних прогнозних документів, які визначають 

пріоритети розвитку у сфері Н(НТ)Д 

2. Державний контроль реалізації політики у сфері Н(НТ)Д 

3. Рівень інноваційності засобів ДР сфери комерціалізації 

результатів Н(НТ)Д та ТТ 

4. Система стандартизації, сертифікації, охорони 

інтелектуальної власності 

5. Рівень фінансово-економічної безпеки інноваційної діяльності 

СО – НП ДС ЗВО  

Джерело: складено автором 

Попереднє групування факторів макросередовища непрямого впливу у 

стратегічному сегменті “Рівень якості та інноваційності ДР процесів реалізації 

пріоритетних напрямів” дозволяє здійснити перехід до використання результатів 

поглибленого SWOT-аналізу засобів ДР ІР ДС ЗВО.  

Проведення стратегічного SWOT-аналізу слабких та сильних сторін ДР ІР ДС 

ЗВО забезпечує можливість визначити перелік CSF – ключових факторів успіху – 

сукупності чинників ринкової та ресурсної орієнтації, які здатні вплинути на 

довгострокову конкурентоспроможність секторальної діяльності та її стратегічний 

розвиток.  

Метою проведення СА цього рівня є складання таблиць сильних та слабких 

сторін (SW (strengths & weaknesses)), а також матриці можливостей та загроз (OT 

(opportunities-threat)) ДР ІР ДС ЗВО (рис. 3.7). Заповнення квадрантів матриці 

дозволяє оцінити сильні, слабкі сторони, можливості і загрози розвитку діяльності, 

розробити стратегію дії на перспективу. Обрані стратегії базуються на сильних 

сторонах діяльності, сприяють їх розвиткові, одночасно, мінімізуючи вплив 

потенційних зовнішніх загроз. Одночасно, зовнішні можливості використовуються 

для нейтралізації впливу слабих сторін, використання фактору часу, організації дій 

у бажаному напрямі. 
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Рис. 3.7. Матриця SWOT-аналізу непрямого впливу PEST факторів макросередовища у сегменті “Рівень 

якості та інноваційності ДР процесів реалізації пріоритетних напрямів” на ДР ІР ДС ЗВО 
Джерело: складено автором 

1
7

8
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СА впливу факторів мезосередовища безпосереднього впливу (в рамках СЗГ) 

відбувається у процесі ідентифікації груп суб’єктів інноваційних відносин ДС ЗВО, 

з однієї сторони, виділення головних факторів, які спричиняють вплив на ці 

відносини у довготривалому періоді, з іншої. 

У процесі СА впливу факторів мезосередовища на СЗД нами виділено 

наступні впливові групи суб’єктів переважно економічних відносин 

(стейкхолдерів) ДС ЗВО з питань інноваційної діяльності: міжнародні організації; 

ЦОВВ; споживачі освітніх послуг; споживачі інноваційної продукції; наукові та 

НПП ДС ЗВО; постачальники ресурсів; місцеві територіальні громади; 

некомерційні та громадські організації; інвестори; комерційні виробничі та 

посередницькі структури (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:           очікування, напрями впливу;         потоки ресурсів 
 

Рис. 3.8. Стейкхолдери СЗД ДС ЗВО 

Джерело: складено автором 
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Фактори індивідуалізуються з врахуванням особливостей відносин ДС ЗВО з 

перерахованими стейкхолдерами (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Фактори безпосереднього впливу мезосередовища на ДС ЗВО 

Сегменти ІД ДС ЗВО Фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу 
1 2 

1. Потенціал формування 

ресурсів  

1. Обсяги ВВН(НТ)Р та ВВНДД 

2. Пропорції базового і програмно-цільового фінансування 

Н(НТ)Д за рахунок коштів ДБ  

3. Практика фінансування Н(НТ)Д за рахунок коштів МБ 

4. Практика банківського фінансування венчурної діяльності 

5. Кон’юнктура ринку цінних паперів 

6. Кон’юнктура кредитного ринку 

7. Структура витрат домашніх господарств 

8. Обсяги позабюджетного фінансування Н(НТ)Д 

9. Портфель кредитних продуктів КБ та небанківських 

фінансових інституцій 

10. Кредитна політика КБ 

2. Результативність 

використання ресурсів  

1. Кон’юнктура фінансового ринку 

2. Кон’юнктура ринку інноваційної продукції 

3. Рівень дохідності реальних інноваційних проектів, які 

пропонуються ВОНУ 

4. Рівень ефективності використання ВОНУ коштів МБ 

3. Компаративна 

конкурентоспроможність 

1. Науковий потенціал регіону функціонування ДС ЗВО 

2. Рівень оплати праці наукових та НПП ДС ЗВО 

3. Результати державної атестації рівня кваліфікації наукових 

працівників, міжнародної співпраці, практичної цінності, 

наукометричних та фінансово-економічних показників, 

матеріально-технічної бази ДС ЗВО 

4. Рівень стабільності комерційних зв’язків з замовниками 

Н(НТ)П 

4. Інноваційна активність 

у сфері комерціалізації 

результатів Н(НТ)Д та ТТ 

1. Обсяги виконання ФНД, ПНД, Н(НТ)Р за госпдоговірною 

тематикою 

2. Фінансово-економічні показники ДПП у сфері комерціалізації 

результатів Н(НТ)Д та ТТ ДС ЗВО  

5. Рівень якості та 

інноваційності ДР 

процесів реалізації 

пріоритетних напрямів 

діяльності  

1. Участь ДС ЗВО у пріоритетах Дорожньої карти інтеграції 

України до ЄДП (ERA-UA)  

2. Участь ДС ЗВО у фінансуванні пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки  

3. Перебування НП ДС ЗВО у Державному реєстрі наукових 

установ, яким надається підтримка держави, Державному реєстрі 

наукових об’єктів, що становлять національне надбання 

4. Кількість центрів колективного користування науковим 

обладнанням, національних наукових центрів, державних 

ключових лабораторій, регіональних наукових центрів, які 

створено на базі НП ДС ЗВО 

5. Кількісні показники функціонування систем стандартизації, 

метрологічного забезпечення, сертифікації, охорони 

інтелектуальної власності у ДС ЗВО 

Джерело: складено автором
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Стратегію врахування факторів безпосереднього впливу мезосередовища у 

процесі ДР ІР ДС ЗВО, за аналогією з факторами макросередовища, сформулюємо 

у вигляді матриці SWOT-аналізу (рис. 3.9). 

Принципова вимірюваність факторів безпосереднього зовнішнього 

середовища дає змогу здійснити кількісне оцінювання його впливу на ІР ДС ЗВО у 

сегменті ДР. Воно, у випадку потреби, може бути здійснено за п’ятибальною 

системою (з позначенням сприятливих можливостей знаком “+”, а загроз знаком    

“–”). З врахуванням того, що частина факторів мезосередовища характеризується 

високим ступенем невизначеності розвитку, традиційні прийоми можуть 

доповнюватись методами портфельного (у розрізі портфелів операцій з 

контрагентами з переліку стейкхолдерів), сценарного (у варіантах 

“песимістичного”, “реалістичного”, “оптимістичного” прогнозу на основі 

реалізації обережного, поміркованого та ризикованого підходів до прийняття 

рішень), експертного СА.  

Для прийняття рішень в умовах невизначеності, коли рівень імовірності 

результатів кількісно встановити неможливо, доцільно застосовувати теорію 

конфліктних ситуацій, яка передбачає використання набору ключових критеріїв 

оптимальності – граничного оптимізму; граничної обережності; критеріїв Вальда, 

Севіджа, Гурвіца [220-225]. 

СА факторів внутрішнього середовища НДД на рівні СО здійснюється з 

метою формування механізмів інноваційного розвитку конкретного НП ДС ЗВО на 

основі реалізації власного потенціалу: комерційного, ринкового та інвестиційного 

(рис. 3.10). Ефективним методом застосування аналітичних процедур у процесі 

формування стратегії інноваційного розвитку CO ДС ЗВО є SNW-аналіз, який, на 

відміну від універсального SWOT-аналізу, використовується виключно з метою 

дослідження факторів внутрішнього середовища, класифікуючи його позиції як 

сильні (S – strength position), нейтральні (N – neutral position) або слабі (W – 

weakness position). Проведення оцінювання факторів внутрішнього середовища 

сукупності СО робить можливим завершити процедуру формування стратегічної 

інноваційної позиції ДС ЗВО, оптимізація якої є метою здійснення ДР ІР ДС ЗВО.  
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Рис. 3.9. Матриця SWOT-аналізу прямого впливу факторів мезосередовища у стратегічному сегменті  

“Рівень якості та інноваційності ДР процесів реалізації пріоритетних напрямів” на ДР ІР ДС ЗВО 
Джерело: складено автором 1

8
2
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Рис. 3.10. Стратегія інноваційного розвитку СО ДС ЗВО 

Джерело: складено автором 

 

Незважаючи на те, що систему внутрішніх факторів ІД, які спричиняють 

вплив на діяльність СО, кожен НП ДС ЗВО формує самостійно, міжнародна 
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практика компаративного дослідження інноваційно-активних університетів дає 

можливість розробити набір стандартних показників, які може бути покладено у 

основу формування останнього сегменту моделі СІП ДС ЗВО. 

Модель ДР ІР ДС ЗВО як квазікорпорацією, коли принциповим напрямом 

дослідження діяльності є аналіз фінансових показників, а на їх основі 

рейтингування окремих ЗВО, демонструє свою принципову придатність. На 

відмінну від суб’єктивного рейтингування, ранжування представляє собою 

складання переліків ЗВО у порядку зростання об’єктивних, кількісних показників. 

На переконання авторів дослідження світового досвіду діяльності дослідницьких 

університетів, ранжування ЗВО виконує ряд важливих суспільних функцій, 

управління якими є об’єктом регулювання зі сторони ЦОВВ, а саме: стимулювання 

конкуренції між ЗВО; обґрунтування напрямів запровадження інноваційних 

проектів самими ЗВО; допомога у визначенні якості ЗВО у порівнянні з 

іноземними; додаткове джерело формування інформації при проведенні оцінок 

регулюючими та оцінними агентствами; підвищення якості даних, що 

використовуються при ранжуванні, вдосконалення методології та поширення 

результатів рейтингових оцінок [226]. 

У основу формування авторської пропозиції щодо визначення переліку 

внутрішніх стратегічних факторів впливу на ІД ДС ЗВО нами покладено: 

 рекомендації IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence щодо 

якості та належної практики під час ранжування університетів (табл. 3.5) [227]; 

 вимоги методології проведення одномірного ранжування (Shanghai Jiao 

Tong University Academic [228], THES [229], QS [230], US News Education [231], 

Universitas 21 [232], Pearson [233], UNDP Education Index [234], Leiden [235], 

Guardian University League Tables [236], Financial Times [237], Bloomberg Business 

Week [238], Webometrics [239], Ranking of Scientific Papers for World Universities 

[240]), метою якого є відображення вертикального різноманіття ЗВО з допомогою 

різних індикаторів оцінювання у одному агрегованому показнику зі складанням 

“таблиць ліг”; 

 багатомірного ранжування (U-multirank [241], CHE University [242]); 
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Таблиця 3.5 

Принципи якості та належної практики ранжування університетів 

Група Принципи 

Ц
іл

і 
та

 з
ав

д
ан

н
я
 

р
ан

ж
у
в
ан

н
я
 

1. Бути одним із різноманітних підходів до оцінки витрат на вищу освіту, 

процесів і результатів сфери вищої освіти 

2. Чітко визначати завдання та цільову аудиторію 

3. Визнавати різноманітність університетів і брати до уваги відмінності їх 

місій і завдань 

4. Забезпечити якість джерел, що надають дані про ранжування, індикаторів, 

що отримані на основі кожного з джерел 

5. Враховувати лінгвістичний, культурний, економічний та історичний 

контексти системи вищої освіти, що проходять ранжування 

Р
о

зр
о

б
к
а 

ін
д

и
к
ат

о
р

ів
, 
в
аг

 6. Забезпечувати прозорість методології складання рейтингу 

7. Обирати індикатори відповідно до їх релевантності та валідності 

8. Надавати перевагу індикаторам досягнутих результатів, а не вихідних 

ресурсів 

9. Чітко визначати методи оцінки різних індикаторів і по можливості 

обмежити їх зміну 

З
б

ір
 т

а 
о

б
р

о
б

л
ен

н
я
 

д
ан

и
х

 

10. Звертати належну увагу на етичні стандарти та рекомендації належної 

практики, що визначаються цими принципами 

11. Використовувати по можливості перевірені та уточнені дані 

12. Використовувати дані, що зібрані відповідно до встановленої процедури, 

що використовується при зборі інформації в рамках наукових досліджень 

13.  Застосовувати заходи з забезпечення якості самих процесів ранжування 

14. Застосовувати організаційні заходи, що підвищують достовірність 

ранжування 

П
р
ез

ен
та

ц
ія

  

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 

15. Забезпечення споживачів чітким розумінням усіх фактів, що 

використовувались при складанні рейтингу, запропонувати їх вибір форми 

презентації результатів рейтингу 

16. Результати ранжування повинні бути складені та оприлюднені таким 

чином, аби виключити або мінімізувати помилки в даних, а також забезпечити 

можливість виправлення допущених помилок 

 

Джерело: складено на основі [227] 
 

 класифікації (UMap [243]); 

 національні та галузеві рейтинги (DFG Funding Atlas [244], Humboldt 

Rankings [245], SCIMAGO Journal and Country Rank [246]); 
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 панелі наукових індикаторів (Essential Science Indicators, ESI) та мережа 

науки (Web of Science), що публікують індекси наукового цитування (Science 

Citation Index, SCI [247]), індекси цитування з соціальних наук (Social Sciences 

Citation Index, SSCI, публікується у вигляді Web of Science SSCI Journal List [248]) та 

звіти про журнальне цитування бібліотеки університету Корнелл (Journal Citation 

Reports, JCR) [249], які запроваджені Institute for Scientific Information на основі 

розробок Х. Хірша (Hirsch, J.) [250] та його послідовників [251], групи розробників 

Altmetrics [253]; 

 інструменти вимірювання особистих досягнень дослідників (Web of Science 

Citation Report, Google Scholar Citations, PLoS Article-Level Metrics, Harzing’s Publish 

or Perish [254]);  

 досвід розбудови консолідованого рейтингу ЗВО України, змістовна 

частина якого ґрунтується на індикаторах, які формують структуру критеріїв 

оцінювання за версіями “Топ-200 Україна”, “Scopus”, “Вебометрикс” [254], Єдиної 

інформаційної системи “Наука в університетах” [255]; 

 рекомендації вчених [256], офіційні, аналітичні матеріали державних 

наукових установ МОН України [257; 258], інших країн [259]. 

Застосування прийомів SNW розширює систему оцінювання факторів 

внутрішнього середовища ІР ДС ЗВО за методикою SWOT-аналізу, доповнює її 

нейтральною позицією, яка відповідає середньогалузевому значенню для аналогічних 

закладів і, одночасно, мінімальному рівню стратегічного стану СО ДС ЗВО.  

З огляду на комплекс проведених досліджень, видається доцільним 

застосування всебічно збалансованого переліку факторів, які характеризують 

внутрішні аспекти діяльності у розрізі домінантних сфер ІР (рис. 3.11). За 

підсумками оцінювання ключових факторів укладається матриця сильних та слабих 

сторін внутрішнього середовища. Характер їхнього впливу оцінюється за 

п’ятибальною шкалою (оцінка нейтральної позиції приймається за нульову). В разі 

необхідності оцінювання доповнюється методами портфельного, сценарного, 

експертного аналізу. 

http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203398
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203398
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203399
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203402
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203400
http://guides.library.cornell.edu/c.php?g=32272&p=203400
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Група Показник 
Питома вага 

показника 

Дослідження:  

обсяги,  

доходи,  

репутація 

Репутація дослідників 

30,0 

18 

Дохід від досліджень (за шкалою) 6 

Кількість публікацій/ чисельність НПП 6 

Міжнародна співпраця:  

кадровий склад 

викладачів, контингент 

студентів, дослідників 

Відношення чисельності міжнародного 

НПП 

до вітчизняного НПП 

7,5 

2,5 

Те ж, студенти 

2,5 

2,5 
Питома вага публікацій з міжнародним 

співавторством 

Підприємницький дохід 

від ІД 
Підприємницький дохід від ІД / НПП 2,5 2,5 

Навчальне середовище 

Репутація викладачів 

30,0 

15 

К-ть PhD на одного  

представника НПП 
6 

Кількість магістрантів,  

що увійшли до складу НПП 
4,5 

Дохід на одного представника НПП 2,25 

К-ть присуджених ступенів PhD /  

к-ть присуджених ступенів бакалаврів 
2,25 

Рівень 

цитування 

Імпакт-фактор цитувань (нормалізована 

усереднена кількість цитувань на одну 

публікацію) 

30,0 30 

 

Рис. 3.11. Перелік показників оцінювання внутрішнього середовища ІР ДС ЗВО 

Джерело: складено автором 

 

Модель СІП, яка інтегрує результати аналізу усіх рівнів інноваційного 

середовища ДС ЗВО, дозволяє чітко ідентифікувати особливості здійснення ІД 

конкретної СО; оцінити досягнуті результати, виявити проблемні зони у діяльності 

та системі ДР ІР; об’єктивно оцінити перспективи подальшого розвитку з 

врахуванням сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

зафіксувати стартові позиції стратегічних інноваційних ініціатив; розробити 

механізм ДР ІР ДС ЗВО. 

Запропоновані напрями вдосконалення організаційного забезпечення 

реалізації стратегічних пріоритетів державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО в Україні за умов глобальної локалізації 

інноваційно-мережевої економіки, формування практичних засад становлення 

інноваційних екосистем, сприятимуть їх розвитку з урахуванням тенденцій 
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інтернаціоналізації дослідницької діяльності, децентралізації процесів її 

фінансового забезпечення на рівні регіональних кластерномережевих структур, 

оновити формат сприяння та організаційно-інформативного супроводження 

органами виконавчої влади процесів модернізації у якості повноцінних учасників 

схем венчурного інвестування, ефективно комбінувати у своїй діяльності функції 

державного управління та державного регулювання дослідницького сектора ЗВО на 

міжнародному рівні, національному та регіональному рівнях економіки, а також 

рівні окремого ЗВО. 

 

3.2. Удосконалення механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектору закладів вищої освіти  

 

Порівняння вітчизняного та закордонного досвіду стимулювання інновацій та 

інноваційної діяльності, у тому числі, в системі ДС ЗВО, наочно демонструє, що ці 

процеси справляються за наступних суттєвих відмінностей: 

− на відміну від практики підтримки інноваційної діяльності в цілому, як це 

спостерігається у національній системі, підтримка у зарубіжних країнах 

спрямовується на конкретні інноваційні проекти;  

− переважна частина інноваційних проектів фінансується не у формі грантів 

на здійснення НДіР, а шляхом формування державного замовлення на здійснення 

НДДКР для потреб держави, у т. ч. за рахунок коштів міністерства оборони; 

− формування інноваційної інфраструктури (розвиток нефінансових 

інститутів розвитку) здійснюється, як правило, у вигляді партнерства, при цьому 

перевага надається ДПП; 

− значна увага приділяється забезпеченню комунікацій, обміну інформацією, 

наданню консультативної допомоги сторонам інноваційного процесу. 

Державний прок’юремент НДДКР – інноваційна управлінська технологія 

національного рівня, сукупність практичних методів та прийомів, інструментів, які 

залучаються у процесі організування ЦОВВ державних закупівель, надання об’єктів 

у оренду, розподілення замовлень у ході здійснення конкурсних торгів, концесія з 

метою раціоналізації процедур, їхнього полегшення для учасників, дотримання 

справедливості, подолання корупції, забезпечення пошуку та поєднання 



 

 

189 

компаньйонів майбутньої угоди, укладання договорів між ними у сфері Н(НТ)Д 

[260, 261]. 

У основу формування державного замовлення на НДДКР, яке засноване на 

програмно-цільовому підході до бюджетного планування, повинна покладатись 

наступна послідовність дій: визначення національних інтересів; формування 

довгострокових цілей і пріоритетів розвитку науки і техніки в країні; конкретизація 

цілей і пріоритетів розвитку науки і технологій на середньостроковий період; 

формування проектів науково-технічних програм і науково-технічної політики 

ЦОВВ; формування та розміщення національного замовлення на НДДКР. 

ПЦМ планування державного споживання продукції НДіР, який 

безпосередньо пов’язується з основним фінансовим документом Бюджетного 

кодексу країни – Законом про бюджет [262], а також Законом про публічні закупівлі 

[263] – ефективно реалізується за організації на національному рівні: 

 стратегічного планування і програмування державного замовлення 

загальнонаціонального рівня на коротко-, середньо- та довгостроковій основі (5-10-

15 років); 

 стратегічного планування розбудови збройних сил та створення  систем 

озброєння (8-15 років); 

 міжвідомчого планування та прогнозування замовлень 

загальнонаціонального міжвідомчого значення (3-5-10 років); 

 внутрівідомчого планування та програмування замовлень для власних 

потреб (1-5 років); 

 регіонального планування та програмування замовлень для потреб 

центрального уряду, а також регіональних потреб (3-5 років); 

 планування і програмування замовлень на рівні регіонів та місцевих органів 

влади (3-5 років); 

 державного планування і програмування замовлень у рамах міжнародних 

програм і організацій (3-5 років). 

Належним чином обґрунтоване замовлення на виконання НДДКР, одночасно, 

погоджене з Законом про бюджет, може покладатись у основу взаємодії ЦОВВ з 

підрядниками (у т. ч. НП ДС ЗВО), дозволяючи їм формулювати фінансові 

зобов’язання (у міжнародний практиці – obligations) перед виконавцями НДіР. Закон 
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про бюджет реалізується у формі прийняття серії наступних законодавчих актів про 

асигнування (appropriations), а прийняті та оформлені у вигляді контракту 

зобов’язання набувають, у разі його оплати, форми державних витрат (outlays). 

За цільовим призначенням слід виділяти три основних різновиди контрактів з 

НП ДС ЗВО: на проведення НДіР; на проведення робіт та надання послуг; на 

постачання товарів та обладнання. 

Господарсько-економічний механізм укладання державних контрактів на 

НДіР ДС ЗВО в сучасних умовах слід розглядати у якості найважливішого 

інструменту прискорення НТП, оновлення основних коштів, сприяння НДДКР, 

підготовки кадрів, здійснення єдиної патентно-ліцензійної політики держави. 

Універсальна класифікація державних контрактів на виконання НДДКР ДС 

ЗВО, яка поширюється на всі інші сфери дослідницької діяльності, у тому числі 

прибуткову приватнопідприємницьку, наводиться на рис. 3.12. 

Особливості державного регулювання національних контрактів за двома 

принциповими схемами – “фіксованою ціною” та у порядку відшкодування 

державою витрат виробництва – полягають, по-перше, у ступені та формі 

економічної відповідальності за доцільність витрат зі здійснення Н(НД)Р, які 

покладаються на виконавця, по-друге, у розмірі та формі прибутку та додаткового 

матеріального заохочення за контрактом, якими передбачається забезпечення 

передбачуваних вимог та параметрів товарів та послуг, які поставляються 

споживачеві, з обов’язковим відшкодуванням не лише припустимих, але й усіх 

узгоджених витрат виробництва. Найскладнішим варіантом використання 

фінансового механізму контрактування державного замовлення з відшкодуванням 

витрат виробництва є комплексне винагородження для випадку погодження 

чотирьох основних показників: ціни (витрат виробництва), норми прибутку, 

кількісних та якісних характеристик товарів/послуг, часу/умов їх нього постачання. 

Доцільність використання цього варіанту контракту обумовлюється потребою 

розподілення економічної відповідальності між ЦОВВ та НР ДС ЗВО за позиціями 

економії витрат: загальних виробничих; від постачання продукції в термін/з 

випередженням; із забезпечення технічних показників/їх перевищення; сукупних з 

усіх витрат “дольової участі у прибутках”.
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Рис. 3.12. Класифікація державних контрактів на виконання НДДКР ДС ЗВО  

Джерело: складено автором 

 

Обрання конкретного виду контракту визначається численними 

міркуваннями: ступенем економічного ризику, матеріальної відповідальності, 
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розміром прибутку для виконання господарських завдань, загальними тенденціями 

формування фінансової політики ЦОВВ, надійністю інформації про майбутні 

витрати виробництва, господарське призначення та тривалість замовлення, 

масштаби фінансових витрат бюджетних коштів, тип торгів, ступінь конкуренції, 

поточна ринкова кон’юнктура. При цьому головний розпорядник бюджетних 

коштів повинен визначити у результаті проведення “відкритих” або “конкурентних 

торгів”, щонайменше, чотири основних показники: прийнятну для обох сторін 

ціну; параметри товарів/послуг; термін виконання замовлення; “фактор 

невизначеності” у вигляді ступеня комерційного прорахунку, економічного ризику, 

науково-технічних прорахунків, технологічного ризику.  

Найбільш складним для врахування є фактор технологічного та комерційного 

ризику. Ці фактори економіко-кон’юнктурного та інженерно-технічного плану 

замовник (ЦОВВ) має визначити шляхом порівняння прогностичних економічних 

показників з розробки, виробництва або постачання державі відповідних виробів з 

витратами на раніше створені зразки аналогічних машин, механізмів, систем 

озброєння. 

У процесі підготування державного контракту на виконання НДіР ДС ЗВО 

ЦОВВ повинні передбачити включення до його складу детально регламентованих 

майбутніх витрат у вигляді переліку фінансових показників, які отримуються 

методом виконання розрахунків: прямих витрат (direct costs); непрямих витрат 

(indirect costs); загальних та адміністративних витрат (general and administrative 

costs); сумарних витрат (total costs); цільової суми контракту (target contract price); 

остаточної ціни контракту (final contract price); цільового прибутку підрядника 

(target profit); припустимих витрат (allowable costs); додаткових (таких, які 

вимагають додаткового погодження) статей витрат (allocable costs).  

Елементами державного регулювання контрактів з фіксованою ціною 

виступають розрахункові величини, перелік та взаємозв’язок між якими описується 

у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Засоби ДР контрактів між ЦОВВ (замовником) та ДС ЗВО (виконавцем) з фіксованою ціною (ризик виконавця Н(НТ)Р) 

Різновид контракту 
Послідовність розрахунку регульованих 

параметрів 
Умовні позначення 

1 2 3 

Твердо фіксована ціна 

ЦП = ВП + ПП = ЦО 

ПП = ЦО – ВП – економічний ризик виконавця 

ПФ = ЦО – ВФ – фактичний прибуток виконавця 

ЦП – початкова фіксована ціна контракту 

ЦО – остаточна фіксована ціна контракту  

ВП – планові витрати виробництва/діяльності (в/д) 

ВФ – фактичні витрати в/д 

ПП – плановий прибуток НП ДС ЗВО 

ФП – фактичний прибуток НП ДС ЗВО 

ВФ1 – фактичні витрати виробництва на першому 

етапі виконання контракту до перегляду ціни 

ВФ2 – фактичні витрати в/д на заключному 

(другому) етапі виконання контракту після 

перегляду ціни 

ВФ – гранична величина витрат в/д, які 

оплачуються замовником 

ВФ – розмір перевищення витрат в/д над ВФ 

В – розмір економії витрат 

ЦГР – гранична ціна контракту на момент 

укладання 

ЦРm – реалізована на етапі m ціна контракту 

ВПm – прогнозовані витрати виробництва на етапі m 

ППm – прогнозований прибуток на етапі m 

Вm – прогнозовані витрати (ВПm + ППm) на 

наступних етапах реалізації контракту  
Tm – термін перегляду ціни контракту 

m – порядковий номер етапу 

р – погоджена норма прибутку (10-20% витрат в/д) 

Тверда ціна з наступним 

коригуванням за ковзною 

шкалою цін 

ЦО = ВФ1 + ВФ2 + ПП  1,1ЦП 

ЦО = (ВФ1 + ВФ2) + (ПП – ВФ )  1,1ЦП 

Якщо ВФ  ВП, ПП = const, ЦО = ЦП – В 

Фіксована ціна з наступним 

коригуванням за 

поточними/прогнозними 

витратами виробництва 

Початкова фіксована ціна контракту при його укладанні 

ЦПФУ = ВП1 + ПП1 + В1 

Ціна контракту після першого перегляду ціни Т1 

ЦП2 = ЦПФУ + (ВП2 + ПП2) + В2 

Остаточна ціна контракту 

ЦП2 = (ВП1 + ПП1) + (ВП2 + ПП2) + … + (ВПm + ППm)  ЦГР 

Фіксована ціна з наступним 

коригуванням за фактичними 

витратами виробництва 

Початкова фіксована ціна контракту при його укладанні 

ЦПФУ = ВП + рВП 

Після завершення замовлення здійснюється 

оцінювання фактичних витрат виробництва (ВФ) і 

встановлюється нова кінцева ціна контракту (Ц)  
Остаточна ціна контракту 

Ц = ВФ + рВФ  ЦГР 

1
9
3
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Продовження табл. 3.6 
1 2 3 

Фіксована ціна плюс 

заохочувальна винагорода з 

твердо зафіксованими 

показниками стимулювання 

виконавців робіт за 

контрактом 

Початкова планова фіксована ціна контракту при його 

укладанні ЦПФ = ВП + ПП 

Після завершення частини замовлення визначається  

економія витрат В = ВП + ВФ  

Загальна формула ціноутворення 

ЦКФ = ВП + ВЗ + ПП – ВП  ЦГРВ, 

де ВЗ – частка витрат виробництва, яку приймає на себе 

держава у випадку перевищення фактичних витрат над 

плановими/величина скорочення загальної вартості 

замовлення за рахунок економії витрат; 

ВП – величина зменшення прибутку підрядника, яка 

спрямовується на погашення частки витрат/приріст 

прибутку підрядника в умовах зростання або зменшення 

витрат виробництва 

ЦГРВ – верхня границя ціни контракту 

ЦПФ – початкова фіксована границя контракту 

ЦКФ – кінцева фіксована границя контракту 

В – різниця між фактичними та плановими 

витратами в/д  

 = З/П – співвідношення розподілу економічної 

відповідальності (З – відповідальність 

замовника,%; П – відповідальність підрядника,%; 

(З + П = 100%) 

 

Перший етап перемовин: 

ВПП – первісні планові витрати в/д 

ППП – первісний плановий прибуток  

ЦПП – початкова планова ціна  

ПВ – верхня межа на твердий плановий прибуток 

ПН – нижня межа на твердий плановий прибуток 

 

Етап перегляду ціни контракту: 

ВФП – первісні фактичні витрати в/д 

ВТП – тверді планові витрати в/д  

ПТП – твердий плановий прибуток 

ЦТП – тверда планова ціна контракту 

 = З/П – твердо встановлене співвідношення 

розподілу економічної відповідальності (З – 

твердо встановлена відповідальність замовника,%; 

П – твердо встановлена відповідальність 

підрядника,%; (З + П = 100%) 

ВФК – кінцеві фактичні витрати в/д 

ЦК – кінцева ціна контракту 

Фіксована ціна плюс 

заохочувальна винагорода з 

послідовно встановлюваними 

показниками 

Початкова планова ціна контракту при його укладанні  

ЦПП = ВПП + ППП 
 

Після завершення першого етапу контракту: 

а) визначається різниця між первісними та твердими 

плановими витратами виробництва В = ВФП – ВТП; 

б) розраховується величина твердого планового прибутку 

підрядника ПТП = ППП + ВП. За умовами ПН  ПТП  ПВ. 
 

На етапі завершення контракту визначається: 

а) тверда планова ціна контракту  

ЦТП = ВТП + ПТП = ВТП + ППП + ВП  ЦГРВ; 

б) варіант остаточного розрахунку з підрядником: 

 за принципом “твердо фіксовані ціни” (див. вище) 

 за принципом нового розподілу відповідальності: 

різниця між твердими плановими та фактичними 

витратами ВК = ВТП – ВФК; 

величина фактичного прибутку ПФ = ППТ + ВКП; 

загальна формула ціноутворення ЦК = ВФК + ПФ  ЦК або 

ЦК = ВФК + ППП + ВП + ВКП  ЦК 

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення [260; 261] 

1
9

4
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Практика використання контрактів типу “фіксована ціна” виправдовує себе у 

випадку, коли ЦОВВ не передбачає отримати від підрядника у особі НП ДС ЗВО 

принципово нових, неочікуваних результатів. У цьому випадку дослідницький 

підрозділ приймає на себе всю відповідальність за виконання досліджень, а також 

ризики отримання прибутків/збитків, які з цим пов’язані. Розмаїття різновидів 

контрактів цього виду відрізняється ступенем диверсифікації ризиків між 

замовником та підрядником: 

 для випадку “контракт з твердо зафіксованою ціною” (аутсорсингове 

замовлення на розроблення та виготовлення масштабних систем озброєння, 

реалізацію крупних інженерних та технічних проектів, постачання державі 

стандартної або комерційної продукції) всі ризики покладаються виключно на ДС 

ЗВО; 

 для випадку “контракт з фіксованою ціною та її наступним коригуванням 

за ковзною шкалою цін” (замовлення на нову цивільну та військову 

техніку/технології, будівництво, послуги, транспорт, придбання сировини, 

матеріалів, пального) ризики розподіляються наступним чином – у разі зростання 

витрат на дослідження (за рахунок непідконтрольного сторонам договору 

коливання цін на товарних ринках, зростання витрат на заробітну плату) ризик 

розподіляється між сторонами контракту за пропорцією домовленості; у разі 

підвищення верхньої границі суми контракту – перекладається на замовника;  

 для випадку “контракт з фіксованою ціною плюс заохочувальна 

винагорода” (замовлення на НДДКР, постачання товарів та послуг, розроблення 

конструкцій машин та механізмів, покращення технологічних, економічних, 

експлуатаційних, ергономічних показників використання технічних систем) 

(розподілення між сторонами вигоди від загального заощадження витрат на 

дослідження відбувається за рахунок маніпулювання компонентами ціни 

контракту – запланованими витратами та прибутком, запланованою ціною та 

верхньою межею ціни контракту, пропорцією розподілення участі) ризик 

розподіляється між сторонами договору лише у частині розміру запланованих 

витрат на проведення досліджень; 
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 для випадку мультиетапного договору типу “контракт з фіксованою ціною 

та її наступним коригуванням зі сторони замовника за поточними/прогнозними 

витратами на проведення досліджень” (цивільна або військова техніка серійного 

виробництва, будівництва авіаційних двигунів, малотоннажних суден) весь ризик, 

без виключення, перекладається на виконавця НДДКР; 

 для випадку “контракт з фіксованою ціною та її наступним коригуванням 

за фактичними витратами діяльності” (нова цивільна та військова техніка, НДДКР 

незначного розміру) ризик розподіляється між договірними сторонами, за 

виключенням ризику замовника досліджень у випадку зростання граничної ціни 

контракту; 

  для випадку трьох фаз реалізації “контракту з фіксованою ціною плюс 

заохочувальна винагорода з послідовно встановлюваними показниками” 

(замовлення на виконання НДДКР та на серійну продукцію) ризик 

перерозподіляється між договірними сторонами до моменту затвердження 

остаточних показників за контрактом. 

Ефективна політика у сфері ДР ІР ДС ЗВО реалізується у переважній частині 

інноваційно активних країн у результаті широкого запровадження практики 

реалізації контрактів з ДС ЗВО за моделлю точно передбачуваних замовником 

витрат Н(НТ)Д. Вагомими міркування на користь використання саме таких 

контрактів є те, що фінансування за методом фіксації цін виявляється неможливим 

або видається таким лише за рахунок суттєвого зростання фінансових витрат, 

організаційно-адміністративних та управлінських зусиль здійснюючих замовлення 

та контролюючих ЦОВВ. 

Характерною особливістю застосування контрактів є чітке визначення 

значення термінів “витрат, які є припустимі за законом”, а також “витрати, які 

обумовлено фінансовими умовами договорів”. Цілком виправдане ускладнення 

схем фінансових розрахунків дозволяє укладати “мультипараметральні” угоди 

ЦОВВ з НП ДС ЗВО. Елементами державного регулювання контрактів за моделлю 

“відшкодування витрат діяльності” виступають розрахункові величини, перелік та 

взаємозв’язок між якими описується у табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Засоби ДР контрактів між ЦОВВ та ДС ЗВО за моделлю “відшкодування витрат діяльності” (ризик замовника Н(НТ)Р) 

Різновид контракту Послідовність розрахунку регульованих параметрів Умовні позначення 

Витрати виробництва/ 

відшкодування витрат до 

встановленої границі 

ЦК = В1 + В2 + … + ВN 

ЦЗ – загальна ціна контракту 

В1, В2,…, ВN – “припустимі” законом витрати 

виробництва 

ЦК – кінцева ціна контракту 

ЦВ – верхня ціна контракту 

ВПОГ – “погоджені” витрати виробництва, які 

припускаються за законом 

ВПР – “припустимі” законом витрати виробництва 

ЦВД – частка ціни контракту, яка відшкодовується 

державною (відсоток до ціни (р)/фіксована сума) 

ЦП – початкова ціна контракту 

ВП – заплановані витрати виробництва 

ВФ – фактичні витрати виробництва 

ПФ – фіксований прибуток НП ДС ЗВО 

ВПЛ – запланована винагорода 

ВMAX – границя максимального винагородження 

ВMIN – границя мінімального винагородження 

p = pЗ/pП – формула регулювання величини 

винагородження (прибутку) від заощадження або 

перевитрати коштів за контрактом (pЗ – відповідальність 

замовника,%; pП – відповідальність підрядника,%; (pЗ + 
pП = 100%) 

ВК – кінцеве винагородження (прибуток) підрядника 

ППБ – первісний базовий прибуток (5-8%) 

ВД – додаткове винагородження ( 5%)) 

ВПОГПР – витрати виробництва “погоджені” та 

“припустимі” за законом 

Розділення витрат/ 

часткова участь 

ЦЗ = ВПР + ВПОГ – загальна сума замовлення 

ЦВД = (ВПР + ВПОГ)р – загальна сума замовлення, яка 

відшкодовується державою 

Кінцева ціна контракту ЦК = ЦВД + (ЦЗ – ЦВД)/2 =  

(ВПР + ВПОГ)р + [ВПР + ВПОГ – (ВПР + ВПОГ)р]/2  ЦВ 

Витрати виробництва плюс фіксоване 

винагородження  

(до 15% – НДДКР; до 10% – комерційні 

та стандартні товари;  

до 6-7% – інженерно-будівельні роботи, 

транспорт та зв’язок) 

Початкова ціна замовлення при укладанні контракту 

ЦП = ВП + ВПЛ 

Кінцева ціна контракту  

ЦК= ВФ + ПФ 

Витрати виробництва плюс 

заохочувальне винагородження 

Розмір кінцевого винагородження (план)  

ВК = [ВП – (ВПР + ВПОГ)] 

Величина винагородження після завершення 

контракту(відкоригована) 

ВMIN  ВК = ВПЛ + [ВП  – (ВПР + ВПОГ)р]  ВMAX 

Ціна замовлення (контракту) остаточна 

ЦК = ВПР + ВПОГ + ВК + ВПЛ + [ВП  – (ВПР + ВПОГ)]р 

Витрати виробництва плюс 

винагородження плюс прибуток 

Витрати підрядника на стадії визначення первісної ціни 

замовлення ЦП = ВП + ППБ 

ВП = ВП К1 – величина базового прибутку 

ППБ = ВП К2 – величина додаткового винагородження 

Ціна замовлення (контракту) остаточна 

ЦК = ВПОГПР + ВП К1 + ВП К2 = ВПОГПР + (К1 + К2)ВП 

К1 – погоджений сторонами коефіцієнт норми базового 

заохочення (%) 

К2 – коефіцієнт (ЦОВВ-замовника) норми заохочення 

якісних або особливих показників за контрактом (%) 

К1 + К2 = 15% 

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення [260; 261; 264] 

1
9
7
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Не зазначені у табл. 3.7 різновиди контрактів – Генеральна/основна угода, 

контракти типу “час і матеріали”, “робочий час”– застосовуються у якості головної 

довгострокової угоди, яка регламентує співпрацю ЦОВВ з постійними 

підрядниками – НП ДС ЗВО.  

Контракт типу “час і матеріали” передбачає фіксовану оплату витрат праці 

(прямих та адміністративних витрат), фіксованого прибутку, а також 

відшкодування витрат на матеріали, які є необхідними для виконання угоди. 

Контракт типу “робочий час” повинен бути обмежений максимальною сумою та 

терміном часу реалізації. 

До аналогічного типу цільових контрактів у міжнародній практиці відносять 

також “кредитний контракт”, “контракт на постачання товарів”, “комерційний 

контракт”. Якщо перший розглядати у ролі попередньої угоди, це означає що 

сповіщення про відкриття фінансування зі сторони ЦОВВ у подальшому 

замінюється на стандартний контракт, який детально регламентує усі умови 

замовлення. 

Ексклюзивна ефективність контрактування за методикою “відшкодування 

витрат ”пов’язана з підвищеною гнучкістю варіантів фінансування окремих стадій 

виконання НДДКР з використанням випробуваних підходів: 

 виконання прикладних НДДКР – за принципом “фіксованого 

винагородження”; 

 стадія науково-технічного проектування – на основі “заохочувального 

винагородження”; 

 стадія експериментального виробництва – шляхом “відшкодування витрат 

діяльності/виробництва” (без винагороди) або “часткової участі” сторін у 

понесених витратах; 

 стадія серійного виробництва – за комплексною схемою “заохочувального 

винагородження”/“багаторазового винагородження”. 

Ще одним напрямом управлінської діяльності ЦОВВ є безпосереднє 

регулювання НП ЗВО, яке здійснюється на основі принципів стратегічного 

менеджменту. Під механізмом ДР у нашому випадку розумітимемо способи 

розв’язання суперечностей ІР ДС ЗВО, послідовну реалізацію дій, що базується на 

основоположних принципах, цільовій організації, функціональній діяльності з 
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використанням відповідних форм і методів управління стратегічно позиціонованим 

об’єктом управління [265].  

Стратегічне позиціювання ДР ІР ДС ЗВО є підсумком аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища функціонування і має вигляд моделі, представленої в 

табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Стратегічна позиція ДР ІР ДС ЗВО,  

яка визначає масштаби проблемного розвитку 

Сегменти сектора рівня якості 

та інноваційності ДР процесів 

реалізації пріоритетних 

напрямів  

ІР ДС ЗВО 

Позиція СО – 

НП ДС ЗВО 

Можливості Загрози 

си
л
ь
н

а 

н
ей

тр
ал

ь
н

а 

сл
аб

а 

1. Положення прогнозних 

документів, які визначають 

пріоритети розвитку 

   
Лобіювання умов 

здійснення НДД 
 

2. Державний контроль 

реалізації політики у сфері 

Н(НТ)Д 

    

Використання 

неринкових методів ДР 

Конфлікт інтересів 

стейкхолдерів у процесі 

ДР СЗГ 

3. Рівень інноваційності 

засобів ДР сфери 

комерціалізації результатів 

Н(НТ)Д та ТТ 

   

Створення мережевих баз 

здійснення НДД на основі 

ІКТ, розвиток цифрової 

економіки 

Формування НОВК з НП 

ЗВО у якості креативного 

ядра 

Використання ресурсів 

міжнародних ЦККНО 

Відсутність 

можливостей ІР НП ДС 

ЗВО гуманітарного 

профілю 

Надмірне звуження 

наукової спеціалізації 

дослідників 

4. Система стандартизації, 

сертифікації, охорони 

інтелектуальної власності 

     

5. Рівень фінансово-

економічної безпеки 

інноваційної діяльності СО – 

НП ДС ЗВО 

   

Інтеграція з проектами 

ЄДП 

Залучення механізмів 

ДПП у сфері НДД 

Створення консорціумів 

ВОНУ з НП ДС ЗВО 

країн-членів ЄДП 

“Перетікання” кадрів 

вищої кваліфікації до 

інших сфер НДД 

Швидкий розвиток 

конкуренції 

Концентрація ресурсів 

переважно у столичному 

регіоні та мегаполісах 

Депресивний розвиток 

ДС регіональних ЗВО 

Джерело: розроблено автором 
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З урахуванням зафіксованої стратегічної позиції постає можливим встановити 

взаємозв’язок між сукупністю факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Для цього використаємо матрицю СІП ДС ЗВО, яку представлено на рис. 3.13. 

  Позиція внутрішнього середовища ДС ЗВО 

  “сильна” “нейтральна” “слаба” 

В
п

л
и

в
 ф

ак
то

р
ів

 з
о
в
н

іш
н

ьо
го

 с
ер

ед
о

в
и

щ
а
 

С
п

р
и

я
тл

и
в
і 

м
о

ж
л
и

в
о

ст
і 

Квадрант 

“Сила та можливості” 

Можливість для ЦОВВ 

здійснювати наступальну 

агресивну стратегію 

ДР ІР ДС ЗВО. 

Базова 

квазікорпоративна стратегія 

(БККС) ДР – 

“прискорене зростання” 

Квадрант 

“Стабільність та 

можливості” 

Можливість для ЦОВВ 

здійснювати наступальну 

агресивну стратегію ДР, 

яка спрямовується на 

посилення основних 

позицій ДС ЗВО за 

рахунок факторів 

зовнішнього середовища. 

БККС ДР – 

“прискорене/обмежене 

зростання” 

Спосіб реагування – 

нормалізування поточної 

регулятивної діяльності 

Квадрант 

“Слабість та 

можливості” 

Можливість для ЦОВВ 

здійснювати помірковану 

стратегію ІР, у процесі 

якої слабості внутрішньої 

інноваційної позиції СО 

будуть посилюватись за 

рахунок мобілізації 

сприятливих 

можливостей 

зовнішнього середовища. 

БККС ДР – “обмежене 

зростання”. 

Спосіб реагування – 

повне використання 

внутрішніх механізмів 

стабілізації 

З
аг

р
о

зи
 

Квадрант 

“Сила та загрози” 

Можливість для ЦОВВ 

обирати, в залежності від 

ступеня загроз, 

агресивну/помірковану 

стратегію ДР ІР з метою 

нейтралізації зовнішніх 

факторів за рахунок 

сильного внутрішнього 

потенціалу СО ДС ЗВО. 

БККС ДР – “прискорене/ 

обмежене зростання”. 

Спосіб реагування – 

нормалізування поточної 

регулятивної діяльності 

Квадрант 

“Стабільність та 

загрози” 

Можливість для ЦОВВ 

здійснювати помірковану 

або консервативну 

захисну стратегію ДР, яка 

спрямовується на 

подолання несприятливих 

факторів зовнішнього 

середовища. 

БККС ДР – “обмежене 

зростання/зменшення”. 

Спосіб реагування – 

повне використання 

внутрішніх механізмів 

стабілізації 

Квадрант 

“Слабість та загрози” 

Можливість для ЦОВВ 

здійснювати виключно 

захисну антикризову 

стратегію ДР ІР ДС ЗВО, 

яка у найвищій мірі 

кореспондує з 

БККС ДР – “зменшення”. 

Спосіб реагування – 

пошук ефективних форм 

зовнішнього регулювання 

(у разі недосягнення 

успіху – ліквідація) 

Рис. 3.13. Стратегічна інноваційна позиція ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 

Позаяк стратегічне ДР носить цільовий характер, то воно передбачає 

формулювання та досягнення чіткої мети, яку може бути визначено як опис у 
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формалізованому вигляді бажаних параметрів кінцевої СІП ДС ЗВО, що дозволяє 

спрямовувати управлінську діяльність ЦОВВ у довгостроковій перспективі та 

оцінювати її результати. При цьому формування цілей ДР являє собою творчий 

процес реалізації суб’єктивних установок інноваційної філософії головних 

менеджерів у процесі перетворень сфери ІР з врахуванням об’єктивних вимог, які 

висуваються зі сторони зовнішнього та внутрішнього середовища, що зафіксовано 

у СІП ДС ЗВО. 

Формування стратегічних цілей інноваційного розвитку повинно 

задовольняти вимогам, головними серед яких є: 

 підпорядкованість головній меті функціонування ДС ЗВО, яку 

сформульовано у його місії, що відображає основні напрями руху та характеризує 

ставлення до процесів, які протікають у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах функціонування; 

 орієнтування на високий результат дослідницької діяльності, 

стимулювання діяльності менеджерів щодо їхнього досягнення; 

 реальність досягнення; 

 вимірність у конкретних показниках, яка забезпечує можливість 

використання у процесі планування параметрів діяльності, інтервального 

диференціювання протягом стратегічного періоду, покладання у основу критеріїв 

оцінювання результатів реалізації стратегії; 

 однозначність трактування за рахунок чіткого встановлення періоду 

використання, системи показників вимірювання кількісних значень, ясного 

сприйняття стратегічних цілей діяльності; 

 наукова обґрунтованість за рахунок використання об’єктивних 

економічних законів, застосування сучасного методологічного апарату реального 

оцінювання результатів діяльності, визначення системи взаємозв’язків та 

взаємозалежності окремих цілей; 

 зв’язок з іншими функціональними стратегіями розвитку ДС ЗВО, 

визначення чіткого місця серед прямих та забезпечуючих стратегічних цілей за 

рівнем пріоритетності у загальній ієрархії;  
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 зовнішня, з метою мінімізації негативного впливу зовнішніх 

факторів/швидкої реалізації нових можливостей, а також внутрішня, з метою 

використання внутрішнього інноваційного потенціалу НП ДС ЗВО, гнучкість. 

Класифікацію цілей за окремими ознаками наведено на рис. 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Класифікація стратегічних цілей ДР ІР ДС ЗВО 

Джерело: складено автором 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ДР ІР ДС ЗВО 

За різновидами очікуваного ефекту 

Економічні цілі 

Неекономічні цілі 

За пріоритетом у загальній ієрархії 

За домінантними напрямами регулювання 

Головна стратегічна ціль 

Основні стратегічні цілі 

Допоміжні стратегічні цілі 

За спрямуванням дії 

Ціль удосконалення методології формування прогнозних документів, які 

визначають пріоритети розвитку у сфері Н(НТ)Д  

Ціль удосконалення рівня ефективності державного контролю реалізації 

політики у сфері Н(НТ)Д 

Ціль підвищення рівня інноваційності засобів регулювання сфери 

комерціалізації результатів Н(НТ)Д та ТТ 

Ціль удосконалення системи стандартизації, сертифікації, охорони 

інтелектуальної власності у сфері Н(НТ)Д та ТТ 

Ціль підвищення рівня економічної безпеки ІД ДС ЗВО 

 

Цілі, які підтримують тенденції розвитку 

Цілі, які спрямовані на подолання зовнішніх загроз 

Цілі, спрямовані на подолання слабих внутрішніх  позицій 

За об’єктами стратегічного управління 

За характером впливу на очікуваний кінцевий результат 

За періодом реалізації 

Цілі квазікорпоративної стратегії реалізації місії ДС ЗВО 

Цілі функціональної стратегії СЗД ДС ЗВО 

Цілі конкурентної діяльності СО – НП ДС ЗВО 

Прямі стратегічні цілі 

Підтримуючі стратегічні цілі 

Довгострокові стратегічні цілі 

Короткотермінові стратегічні цілі 
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На підставі сформованих вимог та наведеної класифікації цілей ДР ІР ДС 

ЗВО реалізується послідовний процес їхнього формування з врахуванням вимог 

обов’язкової реалізації (рис. 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Зміст та послідовність етапів формування стратегічних цілей 

ДР ІР ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 

Система цілей ДР та цільових стратегічних нормативів формується у рамках 

сегменту здійсненого нами СА сфери “Рівень якості та інноваційності ДР процесів 

реалізації пріоритетних напрямів” ІР ДС ЗВО (табл. 3.9).

Формування системи основних стратегічних цілей, які забезпечують 

досягнення головної цілі 

Формування місії, загальної філософії розвитку та ідентифікація 

інноваційного менталітету головних менеджерів ЦОВВ, які 

здійснюють ДР ІР ДС ЗВО 

Врахування обмежень у досягненні результатів стратегічного розвитку 

Формулювання головної стратегічної мети державного регулювання 

Формування системи допоміжних, забезпечувальних цілей стратегії ДР  

Розроблення цільових стратегічних нормативів ДР ІР ДС ЗВО 

Побудова “дерева цілей” з метою упорядкування стратегічних цілей  

Остаточна індивідуалізація сукупності стратегічних цілей ДР ІР ДС 

ЗВО з врахуванням вимог реалізованості 
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Таблиця 3.9 

Система стратегічних цілей та цільові стратегічні нормативи ДР ІР ДС ЗВО у домінантній сфері   

“Рівень якості та інноваційності державного регулювання процесів реалізації пріоритетних напрямів” 

Сегменти домінантної 

сфери 
Стратегічні цілі державного регулювання Цільові стратегічні нормативи регулювання 

Положення основних 

прогнозних документів, 

які визначають пріоритети 

розвитку у сфері Н(НТ)Д 

Основна 

Допоміжні 

Основний 

Допоміжні 

Державний контроль 

реалізації політики у сфері 

Н(НТ)Д 

Основна 

Допоміжні 

Основний 

Допоміжні 

Рівень інноваційності 

засобів ДР сфери 

комерціалізації 

результатів Н(НТ)Д та ТТ 

Основна 

Допоміжні 

Основний 

Допоміжні 

Система стандартизації, 

сертифікації, охорони 

інтелектуальної власності 

Основна 

Допоміжні 

Основний 

Допоміжні 

Рівень фінансово-

економічної безпеки 

інноваційної діяльності 

НП ДС ЗВО 

Основна 

Допоміжні 

Основний 

Допоміжні 

Джерело: розроблено автором 
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Конкретизація за окремими інтервалами стратегічних цілей ДР є 

обов’язковою вимогою до їх індивідуалізації з дотриманням вимог реалізованості. 

У поняття конкретизації у даному випадку вкладається зміст динамічного 

представлення цільових стратегічних нормативів ДР, а також їх внутрішня та 

зовнішня синхронізація у часі. Зовнішня синхронізація передбачає узгодження у 

часі розроблених цільових показників ДР з показниками секторальної 

(квазікорпоративної) стратегії розвитку ДС ЗВО, функціональних стратегій для 

окремих СЗД ДС ЗВО, стратегій функціонування СО – окремих НП ДС ЗВО, 

прогнозованими змінами параметрів зовнішнього середовища функціонування. 

Внутрішня синхронізація передбачає узгодження за часом ЦСН ДР ІД між собою.  

Розроблених у відповідності до перелічених вимог, синхронізованих цілей і 

нормативів може бути досягнуто у ході прийняття головними менеджерами ЦОВВ 

управлінських рішень, які є підсумком розгляду можливих способів досягнення 

цілей ДР на всьому стратегічному полі діяльності ЦОВВ, з подальшим обранням 

найбільш практично придатних для ефективної реалізації з врахуванням досягнутої 

СІП ДС ЗВО (рис. 3.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Етапи процесу розробки стратегічних заходів ДР ІР ДС ЗВО  

Джерело: розроблено автором 

СП ДС ЗВО Стратегічні цілі ІР ДС ЗВО 

Вибір головної стратегії ІР ДС ЗВО 

Визначення функціонального виду та пріоритетних типів 

реалізації політики інноваційного розвитку засобами 

інноваційного менеджменту на рівні СО ДС ЗВО 

Формування портфеля можливих стратегічних інноваційних 

альтернатив 

Оцінювання і відбір стратегічних інноваційних альтернатив 

Складання програми стратегічного інноваційного розвитку 

ДС ЗВО 

Розроблення та прийняття стратегічних заходів ДР ІР ДС ЗВО 
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Як зазначалося раніше, головною стратегічною метою функціонування ДС 

ЗВО оголошено здійснення наукових досліджень і розробок світового рівня. 

Головна функціональна інноваційна стратегія ДС ЗВО – обраний ключовий 

напрям дослідницької діяльності, який стосується усіх найбільш важливих аспектів 

інноваційної діяльності та інноваційних відносин, що забезпечують реалізацію 

його головних стратегічних цілей. Вона формується у фарватері базової 

квазікорпоративної стратегії і покликана забезпечувати її ефективну реалізацію.  

Принципово можливими різновидами участі ЦОВВ в реалізації головної 

інноваційної стратегії є: 

 активне сприяння прискореному ІР ДС ЗВО, яке полягає у ресурсному 

забезпеченні високих темпів НДД, в першу чергу – обсягів виконаних Н(НТ)Р та 

реалізації їх результатів; 

 забезпечення доступними засобами стабільного ІР ДС ЗВО, яке полягає у 

збалансуванні обмеженого росту темпів НДД та необхідного рівня безпеки 

венчурної діяльності; 

 антикризова стратегія регулювання ДС ЗВО покликана забезпечити 

стабілізацію у процесі виходу з кризового стану НДД, який характеризується 

абсолютним зменшенням обсягів діяльності у СЗГ ДС ЗВО, виходом з окремих 

ринків та сегментів Н(НТ)Д, скороченням кількості СО ДС ЗВО. 

Умовою ефективної реалізації ГІС у перспективному періоді діяльності 

виступає врахування особливостей та можливостей фактичної секторальної моделі 

СП ДС ЗВО. Взаємна узгодженість домінантних сфер ІР ДС ЗВО та його 

стратегічного позиціонування є результатом врахуванням ступеня прояву факторів 

макро- та мезосередовища діяльності в рамках кожної моделі СП ДС ЗВО.  

Виходячи з системи сформульованих раніше різновидів базових 

квазікорпоративних стратегій розвитку ДС ЗВО на перспективу, відповідних їм 

видів головної інноваційної стратегії, домінантних сфер стратегічного ІР ДС ЗВО, 

варіантів погоджених з головною стратегією моделей стратегічної позиції 

секторальної діяльності, у табл. 3.10 наведено погоджені з можливими заходами 

державного регулювання рекомендовані типи інноваційного менеджменту СО ДС. 
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Таблиця 3.10 

Варіативне “поле погодження” стратегічних цілей ІР та СП у процесі розроблення заходів ДР ДС ЗВО 

Базова 

квазікорпоративна 

стратегія розвитку 

ДС ЗВО 

Головна інноваційна 

стратегія (ГІС)  

СЗГ ДС ЗВО 

Домінантні сфери 

стратегічного ІР ДС ЗВО,  

які забезпечують 

реалізацію  

ГІС СЗГ ДС ЗВО 

Моделі СП ДС ЗВО, яка 

погоджується з ГІС СЗГ ДС ЗВО 
Рекомендовані типи 

інноваційного 

менеджменту  

СО – НП ДС ЗВО 
Найкращі Можливі 

“Прискорене 

зростання” 

Стратегія активного 

ДР прискореного  

ІР ДС ЗВО 

Прискорене зростання 

потенціалу формування 

інноваційних ресурсів 

ДС ЗВО 

“Сила і 

можливості” 

“Стабільність 

та можливості” 

“Сила та 

загрози” 

Агресивний,  

спрямований на 

досягнення максимально  

високих результатів 

незалежно від рівня 

ризиків ІР 

“Обмежене 

зростання” 

Стратегія 

забезпечення 

засобами ДР 

стабільного  

ІР ДС ЗВО 

Забезпечення 

ефективного розподілу 

та використання 

інноваційних ресурсів  

ДС ЗВО 

“Стабільність 

та можливості” 

“Сила та 

загрози” 

“Стабільність 

та загрози” 

Помірний, спрямований 

на досягнення середніх 

показників ІР за  

результатами 

бенчмаркінгу та 

припустимого рівня  

ризиків діяльності 

“Зменшення” 

Антикризова  

стратегія  

ДР ДС ЗВО 

Формування 

достатнього рівня 

безпеки інноваційної 

СЗГ ДС ЗВО 

“Слабість та 

загрози” 

“Слабість та 

можливості” 

Консервативний, 

спрямований на 

мінімізацію рівня ризиків 

діяльності, але нездатний 

забезпечити достатньо 

високі темпи ІР 

Джерело: складено автором 
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Метою інноваційного розвитку ДС ЗВО у процесі реформування вищої 

освіти України на період до 2020 рр. визначено створення привабливої та 

конкурентоспроможної її національної системи, яку успішно інтегровано до 

європейського ЄОНП та ЄДП [266, с. 10]. 

Серед стратегічних завдань реформи особливо вирізнимо ті з них, які мають 

безпосереднє відношення до ІР ДС ЗВО і пов’язуються з проведенням заходів, які 

полягають у: 

− реорганізації системи управління, децентралізації, забезпеченні автономії 

та відповідальності ЗВО у частині дослідницької діяльності;  

− трансформації університетів у незалежні центри генерування ідей для 

прискореної модернізації країни;  

− забезпеченні справедливої конкуренції між ЗВО (з врахуванням 

результатів здійснення НДД) з метою підвищення ЯВО та досягнення її бажаного 

рівня;  

− створенні ефективного та дієвого зв’язку між ринком праці та ЗВО за 

рахунок розвитку НДД;  

− прискореній інтеграції ДС ЗВО до світового та європейського ЄОНП.  

Політика інноваційного розвитку ДС ЗВО – виражена у вигляді переліку 

функціональних видів НДД та пріоритетного типу реалізації засобами 

інноваційного менеджменту форма реалізації СО інноваційної філософії СЗД ДС 

ЗВО та ГІС у розрізі найбільш важливих аспектів Н(НТ)Д. Така політика 

розробляється на весь стратегічний період діяльності або на конкретний його етап, 

протягом якого здійснюється вирішення окремих задач, за окремими сегментами 

домінантних сфер стратегічного інноваційного розвитку, а всередині них – за 

напрямами інноваційної діяльності СО ДС ЗВО: розвиток стратегії НДД НП ДС 

ЗВО; формування груп партнерів та стейкхолдерів; управління портфелем НДД; 

управління процесом НДД; управління виконавцями ГДД; управління функціями 

НДД. Рекомендовані типи та характеристики інноваційного менеджменту СО ДС 

ЗВО, як вже зазначалось, наведено у табл. 3.10. 

На етапі формування портфеля потенційних СІА розробляється перелік усіх 

можливих способів досягнення визначених стратегічних цілей. Кожен зі способів 

розглядається як самостійна інноваційна альтернатива, у їх сукупність – як 

Д
о
д

ато
к
 Г

 



 

 

209 

портфель альтернатив. Портфель СІА розробляється в рамках обраної політики 

реалізації стратегічної цілі із залученням максимальної кількості інноваційних 

способів досягнення поставленої мети, які підлягають подальшому оцінюванню.  

У якості сучасних прийомів багатокритеріального оцінювання з метою 

відбирання найбільш ефективних СІА розглядаються, в залежності від типів 

інформації, яка обробляється, наступні класи методів: генерації ідей; аналізу 

сценаріїв; експертного оцінювання; Дельфи; побудови “дерева рішень”, 

морфологічні методи; метод складання матриць для оцінювання альтернативних 

рішень нижчого рівня дослідження проблеми та інші [267-271]. 

У основу процесу перебору та відсіювання СІА покладається їх відповідність 

системі оцінних критеріїв. За результатами оцінювання та попереднього 

відбирання СІА здійснюється їх ранжування, на основі якого відбувається 

прийняття остаточного стратегічного інноваційного рішення. 

На завершальному етапі процесу розробки заходів розвитку НДД 

розробляється програма ІР ДС ЗВО на обумовлений стратегічний період (табл. 

3.11). Особливістю програми є те, що вона не має містити жорстко детермінованих 

дій щодо забезпечення стратегічних цілей ІР ДС, а лише позначати їх напрями. 

Таблиця 3.11 

Формат програми стратегічного ІР ДС ЗВО на період до … року 
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Джерело: складено автором 

 

Таким чином, організаційно-економічні засади вдосконалення політики 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО в 

Україні опираються на результати розроблення “стратегічного набору” методів 
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непрямого варіативного регулювання перспективного розвитку та оцінювання 

стратегічної позиції державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО, ідентифікують масштаби його проблемного 

розвитку, що дозволяє здійснити перехід до практики підтримки конкретних 

інноваційних проектів на основі державного замовлення в рамках реалізації 

програмно-цільового підходу до бюджетного фінансування, поступово 

удосконалювати практику фінансування наукових досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок у формі грантів, диверсифікувати ризики 

між сторонами контракту, сприяти розвитку державно-приватного партнерства у 

сфері формування інноваційної інфраструктури з гнучкою диференціацією форм 

для різних стадій виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, забезпечити ефективне інформаційно-консультативне супроводження 

науково-дослідницької діяльності учасників усіх типів та різновидів інноваційних 

екосистем. 

Напрями модернізації механізму державного регулювання інноваційного 

розвитку ДС ЗВО полягають у дерегулюванні форм прямого (адміністративного) 

впливу на відносини, процеси та організаційні структури, що складаються у рамках 

формування багаторівневої інноваційної екосистеми; орієнтуванні на діяльність зі 

створення гармонійних умов взаємовигідної “співконкурентної” взаємодії 

інноваційних продуктових центрів бізнесу та науки, приведення методів 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО у 

відповідність до вимог нормативних актів, які діють у сфері інноваційного 

підприємництва; усуненні бюрократичних нашарувань у сфері управління 

інноваційними змінами умов функціонування дослідницького сектора ЗВО. 

Зазначене в цілому забезпечує дотримання вимог спадкоємності, збереження 

елементів цілісності інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО при 

переході до нових станів. 
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3.3. Розробка системи показників моніторингу рівня ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора 

закладів вищої освіти 

Комплексна система показників, які адекватно засвідчують загальний рівень 

державної підтримки функціонування ДС ЗВО, що здійснюється з дотриманням 

принципів відповідності показників цілям програми підтримки, поєднання 

кількісних та якісних методів оцінювання, доступності та прозорості даних, 

незалежності процедур оцінювання, зворотного зв’язку, періодичності та 

регулярності проведення, а також охоплює всі очікувані ефекти (бюджетний, 

соціальний, комерційний, науково-технічний, безпековий), повинна включати 

індикатори, які формуються на різних рівнях управління (національна економіка – 

регіон – НП ДС ЗВО – окремий проект) (рис. 3.17, табл. 3.12). 

Виходячи з того, що показники інноваційної активності та ефективності 

програм підтримки формуються на основі даних загальнонаціональної та 

регіональної статистики, методом оцінювання результативності державної 

підтримки є динаміка зміни їх значення. Проте розрізненість методів оцінювання 

наслідків державної підтримки ДС ЗВО окремими ЦОВВ, відсутність 

налагоджених зв’язків між ними, стають на перешкоді процесу прийняття 

однозначних рішень у частині формування національної інноваційної політики. 

Ось чому перелічені показники необхідно доповнити даними, які формуються не 

лише державними, але й регіональними статистичними органами, а також 

окремими НП ДС ЗВО, яким надається така підтримка. Крім того, моніторинг 

показників ефективності державної підтримки є обов’язковою умовою у процесі 

відбирання конкретних інноваційних проектів на стадії отримання державної 

підтримки за методологією проведення економічного аналізу проектів організації 

Всесвітнього банку [272-276], UNIDO [277] та ЄС [278]. Особлива цінність 

останньої публікації полягає у детальному переліку та розробці рекомендацій щодо 

врахуванням особливостей оцінювання ризиків у середовищі невизначеності 

інвестування інноваційних проектів у сфері Н(НТ)Р [278, с. 295-296]. 
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Рис. 3.17. Показники оцінювання ефективності державної підтримки ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 

Особливості використання адаптованих до вітчизняних умов 

функціонування ДС ЗВО методичних підходів до селекції та моніторингу 

відібраних для державного фінансування інновацій полягають у специфіці 

розрахунку модифікованих показників оцінювання, які поєднують розрахунки 

фінансової та економічної ефективності проектів [279-290].  

Показники оцінювання ефективності державної підтримки ДС ЗВО 
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Таблиця 3.12 

Деталізований перелік показників оцінювання активності державної підтримки ДС ЗВО на рівні національної 

економіки, регіону, сукупності НП ДС ЗВО 

Група Показники Змістовна характеристика 
1 2 3 

В
и

тр
ат

и
 

Частка витрат на НДДКР ЗВО у ВВП (%) Основний показник зацікавленості країни у інноваційному розвитку ДС ЗВО  

Частка витрат ЦОВВ на НДДКР ЗВО (%) Показник реальних можливостей держави у фінансуванні ДС ЗВО 

Те ж саме, приватних компаній (%) 
Показник ставлення підприємців до інновацій та оновлення виробництва за 

рахунок інноваційного розвитку ДС ЗВО 

Витрати на НДДКР з розрахунку на одного НПП Показник для коректного порівняння країн за рівнем витрат на НДДКР 

Те ж саме, на одного дослідника Показник можливостей фінансування НДДКР у ДС ЗВО 

Витрати ЗВО на НДДКР Показник ролі ЗВО у створенні знань 

Структура витрат за джерелами фінансування Розподіл витрат на НДДКР між державними та приватними джерелами 

Структура витрат на інновації у ДС ЗВО Показник рівня фінансування венчурних досліджень у ДС ЗВО 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
 

Д
о
х
о
д

и
 в

ід
 

експорту технологій ДС ЗВО (обсяг 

експорту наукомісткої продукції) 

Важливий показник, який відображає глобальну конкурентоспроможність ДС 

ЗВО та рівень розвитку інноваційної діяльності на рівні країни 

використання  патентів, винаходів, 

авторських прав 

Показники глобальної конкурентоспроможності університетської науки 

країни, рівня розвитку в ній ФНД  продажу 

Питома вага інноваційних розробок у 

загальному обсязі розробок НП ДС ЗВО 

Питома вага інноваційних розробок світового рівня, потенційної здатності 

ДС ЗВО створити платформу для інноваційного оновлення виробництва  

Кількість 

опублікованих 

результатів  

наукових досліджень 
Показники інтенсивності Н(НТ)Д, рівня їх конкурентоздатності та загального 

рівня розвитку науки у ДС ЗВО країні 
те ж, у журналах, які включено 

до НМБ Scopus/Web of Science 

П
ер

со
н

ал
 

Ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 зайнятих у ДС ЗВО Показник наукового потенціалу суспільства у сфері університетської науки 

НПП ДС ЗВО, які залишили країну Показник стану ДС ЗВО країни 

дослідників-працівників ДС ЗВО на 1000 

жителів 
Використовується для порівняння між країнами 

2
1
3
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Джерело: складено автором 

Продовження табл. 3.12 

1 2 3 
З

ах
и

ст
 

ін
те

л
ек

ту
ал

ьн
о
ї 

в
л
ас

н
о
ст

і 
Кількість виданих патентів на 1 НПП ДС ЗВО 

Відображення результативності наукових досліджень ДС ЗВО, рівня 
розвитку науки, можливості позитивного позиціонування при порівнянні 

Заявки на видання 

патентів, які подано 

резидентами ДС ЗВО Показник інтенсивності Н(НТ)Д, схильності/здатності до їх комерціалізації 

нерезидентами Показники привабливості національного ринку для нерезидентів 

Кількість патентів, які зареєстровано на одного 

НПП ДС ЗВО у країні, яка за результатами 

бенчмаркінгу має найвищі показники у світі 

Показник використовується для порівняння 

Інституційне 

середовище 

Кількість НП ДС ЗВО Ступень наукового потенціалу суспільства у сфері університетської науки 

Основні кошти сфери ДС ЗВО 
Відображає витрати ЦОВВ на Н(НТ)Д, рівень забезпечення наукових кадрів 
технічними засобами 

М
іс

ц
е 

у
 

св
іт

о
в
и

х
 

р
ей

ти
н

га
х
 Внесок ДС ЗВО країни 

у GII за показниками 

формування інновацій Визначаються за методикою зважування впливу ДС ЗВО на формування 
досягнутого  рівня на основі періодично оприлюднених показників [77] прояву інновацій 

Показник технологічної незалежності 
Рівень комплексного науково-технічного забезпечення ДС ЗВО, 
запровадження результатів Н(НТ)Д у реальний сектор економіки 

Д
и

ск
о
н

то
в
ан

и
й

 б
ю

д
ж

ет
н

и
й

 

еф
ек

т 

Грошові потоки 

інвестиційного 

проекту з врахуванням 

пропорцій їхнього 

розподілу за 

послідовними кроками 

реалізації, який 

здійснюється за 

рахунок коштів 

бюджету 

національного рівня 

Показник визначається з використанням бюджетної норми дисконту у якості 
параметру, який встановлюється ЦОВВ, відображає альтернативну вартість 
безпосередніх результатів і витрат коштів, а також “зовнішні” результати і 
витрати коштів (у суміжних секторах економіки, екологічні, соціальні та інші 
позаекономічні ефекти). Оцінювання зовнішніх ефектів здійснюється за 
кількісними або якісними параметрами 

Показник визначається з використанням соціальної (суспільної) норми 
дисконту у якості національного/регіонального параметру, який 
встановлюється централізовано ЦОВВ та ОВВ місцевого самоуправління у 
залежності від прогнозів економічного та соціального розвитку країни/регіону 

бюджетів місцевого 

самоуправління Показник визначається з використанням комерційної норми дисконту, який 
встановлюється ОВВ місцевого самоуправління (незалежними 
кваліфікованими експертами) з врахуванням чітко визначених пріоритетів 
регіонального розвитку 

2
1

4
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Раніше ми загостряли увагу на принциповій відмінності революційних 

наукових інновацій, продукування яких є місією ДС ЗВО, від еволюційних 

інновацій нижчого рівня, які формуються під впливом споживацького попиту. 

Фундаментальним революційним інноваціям притаманні риси, які змальовують їх 

у якості феноменів, що з’являються та всебічно поширюються у побуті 

стрибкоподібно на стадії депресивного розвитку технологічного укладу, який є 

наслідком негативного накладання та взаємодії різних типів “хвиль” Кондратьєва, 

невизначеності на них попиту, одночасно проблематичного рівня комерціалізації і 

високої ефективності у разі успіху, універсальності, яка тягне за собою зміни у 

пов’язаних областях діяльності, низького рівня економічної ефективності на ранніх 

стадіях поширення, складності інноваційного прогнозування. 

Всебічне врахування цих обставин вимагає від ЦОВВ у процесі регулювання 

діяльності ДС ЗВО зваженого та гнучкого використання показників ефективності 

державної підтримки. Змістовна характеристика набору таких показників 

наводиться у табл. 3.13.  

Наведений, доволі традиційний, перелік показників вимагає уточнення та 

розширення з врахуванням особливостей успішного застосування цільових 

програм державного стимулювання Н(НТ)Р у сфері ФНД/ПНД країн – сучасних 

інноваційних лідерів (SBIR/STTR – США [291]; SMART, LINK – Великій Британії 

[292-294]; API, ANVAR – Франції [295, 296]; NRC IRAP – Канаді [297]; KISTPE – 

Південній Кореї [298]; HRC – Німеччині [299]; JSPS, NEXT-Program, Global Centers 

of Excellence Program – Японії [300, 301]; СТАРТ – РФ [302-305]; Бразилії [306]; 

Іспанії [259]; країнах Скандинавії [307, 308]; усьому загалі країн EC – [309]). 

Стратегічний моніторинг ефективності ДР ІР повинен виходити з 

необхідності розробки інноваційних рішень ДС ЗВО в рамках організації широкої 

співпраці з метою входження до ЄДП шляхом приєднання до міжнародних 

технологічних платформ з метою:  

 забезпечити виконання Н(НТ)Д на найвищому рівні з максимальним 

соціально-економічним ефектом;  

 підвищити ефективність усього комплексу Н(НТ)Д [293, 310, 311]. 
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Таблиця 3.13 

Показники ефективності програм державної підтримки ДС ЗВО на рівні національної та регіональної економіки 

№ 

з/п 

Показник 

назва послідовність розрахунку зміст 
1 2 3 4 

1 

о
сн

о
в
н

і 

Додана вартість 

ДВ = ЗПНПП + АОФНА + ВП + ПН, 

де ЗПНПП – заробітна плата НРР, у т. ч. ЄСП; 

АОФНА – амортизація основних фондів та нематеріальних 

активів; 

ВП – валовий прибуток;  

ПН – непрямі податки 

Вартість, додана НП ДС ЗВО у 

процесі здійснення витрат на  

НДДКР у ході доробки, переробки  

та просування інновацій на ринок 

2 

к
о
еф

іц
іє

н
т 

 

співвідношення 

інвестицій 

КІ = 
ОІприв

ОІЦОВВ
, 

де ОІприв – обсяг приватних інвестицій у проекти ДС ЗВО, 

наростаючим підсумком з моменту здійснення державної 

підтримки; 

ОІЦОВВ – обсяг бюджетних інвестицій у рамках програми 

підтримки, наростаючим підсумком з моменту здійснення 

Показник залучення приватних 

інвестицій на одиницю 

державних коштів, який повинен 

прямувати до співвідношення 1:1 

3 комерціалізації 

ККОМ = 
ПРрин

ПРзаг(𝑡−𝑛)
  1, 

де ПРрин – кількість проектів, які досягли ринку; 

ПРзаг(t-n) – загальна кількість проектів у програмі підтримки з 

врахуванням часового лагу (t – n) з початку їх реалізації у році 

n 

Рівень ризику, який впливає на 

ПДП інноваційних проектів. 

Використовується у ході 

оцінювання ефективності 

програм SBIR та SMART 

4 
продажів інноваційної 

продукції ДС ЗВО 

КІП
ДС ЗВО

= 
∑ ДІП

𝑛
𝑖=1

Д
  100%, 

де ДІП – доходи від продажу інноваційної продукції ДС ЗВО 

віком менше, ніж 24 місяці; 

Д – загальні доходи від продажів ДС ЗВО протягом  

Характеристика частки 

інноваційної продукції у 

загальних розробках НП ДС 

ЗВО, які віднесено до таких за 

критерієм здійснення ІД, а також 

віком продукту з моменту 

випуску на ринок 

 

 

2
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217 

Продовження табл. 3.13 
1 2 3 4 

5 

о
сн

о
в
н

і 

к
о
еф

іц
іє

н
т 

продажів інноваційної 

продукції НП ДС ЗВО за 

державною програмою 

підтримки 

КІП
НП ДС ЗВО

= 

∑ ∑ 𝑘𝑖𝑗ДІП𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑚

𝑗=1

∑ ДІП
𝑚
𝐽=1

  100%, 

де 𝑘𝑖𝑗 – частка продажів інноваційного i–го продукту j–го  

НП ДС ЗВО у загальних доходах від продажу ІП за ПДП; 

i = 1,…, n – кількість ІП; 

j = 1,…, m – кількість НП ДС ЗВО, які беруть участь у ПДП; 

ДІПj – доходи від продажу ІП j–го НП ДС ЗВО; 

ДІП – загальні доходи від продажів ІП ДС ЗВО  

Показник співвідношення доходів 

від продажу ІП та загальних 

надходжень ДС ЗВО за різними 

ПДП у формі прямого 

фінансування. 

Розраховується на основі 

всебічного врахування значення 

коефіцієнта 𝑘𝑖𝑗, з наданням 

переваги тим НП ДС ЗВО, які 

демонструють більш низьке 

значення коефіцієнта, тобто більш 

високу стабільність 

6 ефективності НДДКР 
Ке НДДКР= 

∑ ДІП
𝑛
𝑖=1

ВНДДКР
  100%, 

де ВНДДКР – витрати на НДДКР, наростаючим підсумком 

Показник впливу інновацій на 

продаж ІП, підвищення рівня 

реалізації Н(НТ)П НП ДС ЗВО 

7 інноваційної активності 
КІА = 

ВНДДКР

ВДС ЗВО
, 

де ВДС ЗВО – загальні витрати на ДС ЗВО 

Рівень наукомісткості діяльності 

НП ДС ЗВО 

8 Обсяг податкових платежів 

Фактичний показник 

Показник у розрахунку на одиницю 

вкладених бюджетних коштів 9 Кількість створених робочих місць 

10 

д
о
п

о
м

іж
н

і 
(к

іл
ьк

іс
ть

) отриманих патентів 
Показник оцінювання ефективності 

реалізації програм з врахуванням мети 

ПДП ІД НП ДС ЗВО 

11 

захищених дисертацій  

(публікацій у провідних 

журналах) 

Характеристика латентних 

результатів діяльності, які мають 

обмежений вплив на ефективність 

ПДП НП ДС ЗВО 

12 
створених наукових 

підрозділів 

Абсолютний показник впливу на 

наукову інфраструктуру в рамках 

конкретної ПДП з обов’язковим 

врахуванням прихованого ефекту  

Джерело: розроблено автором 

2
1

7
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Досягнення першої стратегічної цілі видається можливим за виконання 

наступних умов: 

 спрямування мультидисциплінних досліджень на задоволення актуальних 

суспільних викликів сьогодення; 

 досягнення максимального ефекту для економіки та суспільства від 

досліджень, які фінансуються національними науковими інституціями; 

 підтримання досліджень в міжнародному контексті; 

 інтенсифікація підготовки дослідників високого класу для підтримання 

належного рівня наукової бази, а також розширення користі від наукових 

досліджень для економіки і суспільства; 

 сприяння розширенню обізнаності громадськості про значення наукових 

досліджень. 

Досягнення другої стратегічної цілі видається можливим за умови 

забезпечення наступних умов: 

 формування нових спеціалізованих національних та відкритих 

інтернаціональних статистичних та інформаційних ресурсів у сфері науки та освіти 

в рамках спільних програм ЄС; 

 розвиток аналітичних методів прямого розрахунку впливу науки і освіти 

на стан національної (регіональної) економіки, а також оцінювання впливу науки 

на суспільний розвиток в цілому; 

 участь в удосконаленні міжнародної системи показників інноваційного 

розвитку та отримання на цій основі зовнішньої оцінки розвитку сектора науки; 

 удосконалення прозорої системи комунікацій науки та суспільства, 

створення середовища, яке є сприятливим для інновацій, залучення суспільства до 

наукового розвитку (рис. 3.18).  

Наближення практики ДР ДС ЗВО у сфері мультидисциплінарних 

досліджень до вимог міжнародних стандартів може бути здійснено на основі участі 

у реалізації ТП Євросоюзу – комунікаційного інструменту створення колективних 

комерційних технологій, інновацій, залучення додаткових ресурсів Н(НТ)Д на 

основі об’єднання зусиль бізнесу, науки, ЦОВВ, громадянського суспільства [312].  
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Рис. 3.18. Особливості ДР ІР ДС ЗВО в умовах оновлення парадигми 

стимулювання Н(НТ)Д на основі ТП 
Джерело: розроблено автором 

 

Комплексне  організаційно-економічне  забезпечення  першої  стратегічної 

мети постає одним із предметів реформування ДС ЗВО на інноваційних засадах на 
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основі реалізації системи пов’язаних механізмів ДР. На відміну від практики 

екстраполяції на майбутнє поточних тенденцій розвитку дослідницького сектора 

ЗВО, у роботі розкрито послідовність етапів стратегічного управління, зміст яких 

визначається місією та цілями функціонування. Визначено особливості 

функціонування канонічних груп об’єктів стратегічного управління в умовах 

формування принципово нових взаємозв’язків між ключовими складниками 

інноваційних екосистем – дослідницького сектора ЗВО в цілому, інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО як стратегічної зони діяльності, стратегічної 

одиниці дослідницького сектора ЗВО – відокремленого підрозділу або кафедри 

(бази резидентури).  

Модель стратегічної позиції державного регулювання, яка всебічно та 

комплексно характеризує фактичні передумови та можливості інноваційного 

розвитку стратегічної зони діяльності дослідницького сектора СЗВО, базується на 

результатах аналізу факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища з 

метою встановлення особливостей та можливих напрямів розвитку на перспективу. 

У ході аналізу досліджено макросередовище непрямого впливу на дослідницький 

сектор ЗВО України; мезосередовище безпосереднього впливу на інноваційний 

розвиток дослідницького сектора ЗВО; мікросередовище інноваційної діяльності 

стратегічної одиниці ЗВО. З цією метою виокремлено домінантні об’єкти 

регулювання, у їх складі – показники діяльності, які всебічно характеризують 

особливості та результати державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО.  

Покладені в основу стратегічного реформування ДС ЗВО принципи (рис. 3.4) 

відображають системно-динамічну антропоцентричну сутність характеру змін, що 

мають відбутись в системі національної економіки в ході її інноваційного 

оновлення. 

Порівняння вітчизняного та закордонного досвіду стимулювання інновацій та 

інноваційної діяльності в системі функціонування дослідницького сектора ЗВО 

продемонструвало, що до переліку організаційно-економічних засад вдосконалення 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО 
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необхідно віднести ті, які сприяють усуненню суттєвих недоліків: на відміну від 

практики підтримки інноваційної діяльності в цілому, як це спостерігається, 

підтримка у зарубіжних країнах спрямовується на конкретні інноваційні проекти; 

переважна частина інноваційних проектів фінансується не у формі грантів на 

здійснення наукових досліджень і розробок, а шляхом формування державного 

замовлення на здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для 

потреб держави; формування інноваційної інфраструктури здійснюється, як правило, 

у вигляді партнерства, при цьому перевага надається державно-приватному 

партнерству; значна увага приділяється забезпеченню комунікацій, обміну 

інформацією, наданню консультацій сторонам інноваційного процесу 

Поширення практики використання спеціалізованих цільових фондів 

ендавменту, які формуються з метою акумулювання на постійній основі добродійної 

допомоги від випускників у вигляді грошових коштів, цінних паперів, рухомого та 

нерухомого майна, доходів від використання цільового капіталу з метою 

фінансування ФНД та ПНД, дозволяє сформувати фінансову базу реалізації 

конкурентних переваг інноваційно активних ЗВО, суттєво підвищити рівень їхньої 

самостійності у частині реалізації майнових прав на ОІВ, сприяє запровадженню 

дієвого громадського контролю та моніторингу Н(НТ)Д ДС ЗВО, професіоналізації 

управління сферою НДДКР, посилює роль дослідників в управління ЗВО. 

Формоутворюючі ознаки фонду суттєво варіюють під впливом особливостей 

механізму фандрайзингу (визначається способом використання інструментів 

формування первісної суми; потенційних вкладників; способу взаємодії з ними; 

напрямом використання коштів) та подальшого функціонування; структури пожертви 

коштів; мети створення; особливостей фінансування; способу залучення та 

використання коштів; способу досягнення поставлених цілей; форми власності ЗВО; 

ієрархічного рівня функціонування; галузевої приналежності [313-317]. Слід додати, 

що формування ендавменту є лише одним з аспектів процедури розробки та реалізації 

завдання підвищення рівня автономії ЗВО у процесі ДР ІР ДС ЗВО з метою 

забезпечення високої ЯВО (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Алгоритм розробки і реалізації завдання підвищення рівня 

автономії ЗВО у процесі інноваційного розвитку дослідницької компоненти 

забезпечення ЯВО 

Джерело: розроблено автором

Аналіз системи управління та рівня централізації діяльності ЗВО у процесі інноваційного 

розвитку ДС 

Мета реформування 

Завдання реформування 

Принципи реформування 

Зміст реформування 

Розширення організаційної, кадрової і фінансової самостійності ЗВО у процесі здійснення НДД, 

отримання та закріплення більшого обсягу майнових прав (закріплення майна на праві 

господарського відання, праві власності, праві інтелектуальної власності на ОІВ, створені за 

власні кошти або кошти бюджетів), реформування системи державного фінансування НДД ЗВО 

з метою підвищення ЯВО, децентралізація та дебюрократизація управління НДД ЗВО, 

запровадження умов громадського контролю та нагляду за НДД, посилення ролі дослідників в 

управління ЗВО, професіоналізація управління НДД ЗВО 

Відновлення традиції автономії та розвиток інституційної спроможності ЗВО у частині 

відповідальності за підвищення ЯВО на основі посилення дослідницької компоненти діяльності, 

забезпечення справедливої конкуренції між ЗВО різних форм власності, запровадження культури 

колегіальної відповідальності ЗВО за результати, якість та прозорість НДД, унормування прав 

дослідників та розробників – працівників ЗВО, які створюють ОІВ за власні кошти ЗВО або 

кошти ДБ/МБ, диференціація рівня фінансування підготовки фахівців різних галузей, що 

враховує питомі витрати на здійснення НДД у процесі навчання здобувача вищої освіти, 

подолання надмірної залежності фінансування ЗВО та оплати праці викладачів від розміру 

контингенту студентів, диверсифікація джерел фінансування ДД ЗВО 

1. Правова та методична підтримка ДД ЗВО у питаннях реалізації права автономії на засадах 

відповідальності 

2. Унормування механізмів створення і управління сталими фондами, а також розпорядження 

власними надходженнями від НДД протягом перехідного періоду зміни статусу ЗВО 

3. Навчання керівного складу ЗВО та організація проведення інформаційно-роз’яснювальної 

діяльності з питань правового супроводження автономної фінансової діяльності, захисту прав з 

організаційних питань НДД 

4. Унормування майнових прав інтелектуальної власності викладачів, дослідників та ЗВО у 

процесі організації НДД 

5. Розробка формули вартості навчання за бюджетні кошти в різних галузях знань, що враховує 

питомі витрати на здійснення НДД у процесі забезпечення ЯВО 

6. Запровадження у діяльність ЗВО механізмів інституційного розвитку НДД (стратегічний 

менеджмент, фінансовий менеджмент, розвиток персоналу, залучення зовнішніх стейкхолдерів 

до управління, інституційний аудит тощо) 

Показники моніторингу 
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У якості ключового моменту перетворення ЗВО у інноваційно активні НП ДС 

ЗВО нами розглядається запровадження процедур оцінювання якості Н(НТ)Д на 

зразок [318-320] та підпорядкування результатів їх проведення механізмам 

програмно-цільового бюджетування ДіР, які орієнтовано на результат [321].  

У переліку способів використання інформації про цілі та результати 

здійснення НДДКР з метою прийняття управлінських рішень, до числа яких 

традиційно відносять моніторинг результативності (performance measurement), 

цільові показники продуктивності (performance targets), звітні показники 

продуктивності (performance reports), аудит результативності виконання програми 

(performance audits), бенчмаркінг (performance benchmarks), орієнтовані на 

результат контракти (performance contracts), ОРБ (performance budgeting), останній 

підхід видається найбільш продуктивним. Одночасно, ОРБ є достатньо складним, 

адже передбачає використання усієї сукупності способів використання наявної 

інформації для прийняття рішень про фінансування конкурентних змагань між 

окремими дослідницькими пріоритетами (програмами); послугами, що можуть 

виконуватись за бюджетні кошти; дослідницькими підрозділами, які надають 

аналогічні послуги; альтернативними способами досягнення результатів в рамках 

однієї програми/всередині одного ЗВО різними НП ДС ЗВО, тим самим вигідно 

відрізняючись від бюджетування за розрізненими статтями витрат коштів.  

Підготовка до запровадження ОРБ ІР ДС ЗВО вимагає від ОЦВВ 

удосконалення методів плануванняО бюджетних витрат на основі встановлення 

чітких вимог до кінцевого результату НДДКР; ведення регулярного обліку 

ефективності бюджетних витрат, передовсім, на підставі оцінювання рівня 

задоволення споживачів бюджетних послуг (директивних запитів ОВВ та 

суб’єктивних уподобань ДГ); складання бюджетних заявок на основі 

альтернативним методів досягнення цілей в рамках ОРБ; застосування чітких 

кількісних критеріїв оцінювання якісних результатів Н(НТ)Д; завершенні переходу 

від кошторисного до програмно-цільового фінансування НДДКР, яке поєднується 

з максимальним розширенням повноважень НП ДС ЗВО самостійно 

використовувати кошти у відповідності до поставлених завдань отримання 

інноваційного результату. 
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Мету, завдання та зміст трансформування ЗВО у інноваційно активні ЗВО 

відображено у відповідних позиціях рис. 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.20. Алгоритм розробки і реалізації завдання трансформації 

університетів у інноваційно активні ЗВО 

Джерело: розроблено автором  

 

Крім того, активізація інноваційної діяльності ЗВО передбачає використання 

практичних механізмів комерціалізації результатів НДДКР на всіх (особливо, 

ранніх) стадіях здійснення ФНД [322; 323] на широкому полі міжнародного досвіду 

інструментальної підтримки ДіР провідними науковими фундаціями. 

Аналіз стану активності ДС ЗВО у питаннях інтеграції освіти і науки 

Мета реформування 

Завдання реформування 

Принципи реформування 

Зміст реформування 

Розвиток ДС ЗВО з метою організації навчання/викладання на основі досліджень, розвитку 

докторських та постдокторських програм 

Забезпечення високого рівня дослідницької та інноваційної діяльності ДС ЗВО 

Актуалізація дослідницько-інноваційного змісту вищої освіти та підвищення рівня 

дослідницько-інноваційної компетентності здобувачів вищої освіти 

1. Розвиток дослідницької та інноваційної інфраструктури ДС ЗВО 

2. Модернізація змісту вищої освіти на основі вітчизняних і зарубіжних досліджень і 

розробок стосовно дослідницької, проектної, творчої, контрольованої самостійної роботи, 

залучення дослідників до розроблення освітніх програм, здобувачів вищої освіти до НДД 

3. Реалізація структурованих докторських програм у відповідності до кращих вітчизняних 

та європейських практик 

4. Розроблення механізмів оцінювання якості досліджень та їх зв’язку з механізмами 

фінансування досліджень та розробок, що орієнтовані на результат 

5. Забезпечення умов для ефективної реалізації інтегрального зв’язку “вища освіта – 

дослідження – інновації” 

Показники моніторингу 
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Одним із об’єктів ДР ІР ДС ЗВО у ході розробки і реалізації завдання 

забезпечення справедливої конкуренції між інноваційно активними ЗВО (рис. 3.21) 

виступає дослідницька компетентність НПП, які беруть участь у НДДКР. 

Особистісно-професійні якості здатних до інноваційних розробок дослідників 

передбачають не лише володіння набором необхідних знань та вмінь, але й активну 

імплементацію до постійно поновлюваного професійного етосу – сукупності 

мотивів, цінностей, інтересів та досвіду здійснення ДД, практичне забезпечення 

тісного взаємозв’язку між ними. Згідно сучасних підходів, ІДК з акцентом на 

інноваційний характер репродукції передбачає наявність у дослідника розвинутих 

на найвищому, творчому, рівні, шести функціональних компонентів:  

 когнітивного – здатності до формулювання та розв’язання дослідницьких 

завдань на основі знання методів та різновидів типів їх вирішення, вимог до 

результатів ДД, проектів та програм; 

 мотиваційно-ціннісного – високої змістовності здійснення Н(НТ)Д для 

конкретного НПП, реального інтересу до засвоєння методів ДД, інтеріоризації 

цінностей ДД, мотивів до неї; 

 орієнтувального – сукупності навичок виявляти потребу у знаннях та 

здійснювати пошук способів їх отримання в умовах, які склались (здатність ставити 

дослідницькі задачі, визначати вимоги до їх розв’язання, планувати дослідження, 

визначати структуру ДД, обирати адекватні методи їх виконання тощо); 

 технологічного – вмінь виконувати доцільні дії для вирішення 

дослідницьких задач, коректно застосовувати методи досліджень тощо; 

 рефлексивного – навичок проведення самоаналізу готовності до ДД; 

 поведінського – особистого активного досвіду проведення дослідницької, 

методичної та аналітичної діяльності [324; 325]. 

Бенчмаркінг є засобом маркетингового ДР діяльності інноваційно активних 

ЗВО зі сторони ЦОВВ, який сприяє оптимізації тривалості циклу комерціалізації 

наукових знань та ІДК НПП, перетворенню їх в ринковий продукт на основі дифузії 

відкритих, а також формування та використання латентних конкурентних переваг 

НП ДС ЗВО [326-328].  
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Рис. 3.21. Алгоритм розробки і реалізації завдання забезпечення справедливої 

конкуренції між інноваційно активними ЗВО у процесі ДР ІР ДС ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

Одним з варіантів практичної реалізації ЗВО (за методичного сприяння 

ЦОВВ) послідовності етапів розроблення, розв’язання супутніх проблем та 

Аналіз стану забезпечення справедливої конкуренції між інноваційно активними ЗВО 

з врахуванням рівня розвитку дослідницької компоненти 

Мета реформування 

Завдання реформування 

Принципи реформування 

Зміст реформування 

Створення системи забезпечення та постійного поліпшення ЯВО за рахунок інноваційного 

розвитку ДС ЗВО у відповідності до рекомендацій та стандартів ЄПВО, кращих світових 

практик з метою досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства  

та особистості 

Створення інноваційної системи забезпечення ЯВО на національному, регіональному та 

локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних стейкхолдерів 

Організація системи комунікацій між зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами з метою 

спільного розроблення комплексу нормативно-правових актів та методичних розробок з 

питань функціонування та інноваційного забезпечення ЯВО 

Формування публічного та прозорого медійного середовища розгортання постійного 

суспільного дискурсу щодо інноваційного поліпшення ЯВО для становлення нового 

професійного середовища цінностей, норм поведінки, морально-етичних імперативів 

1. Створення ЗВО внутрішньої системи інноваційного забезпечення ЯВО 

2. Застосування компетентнісного підходу при плануванні дослідницьких програм ЗВО 

3. Створення правових та організаційних передумов розвитку та акредитації незалежних 

установ оцінювання рівня інноваційності забезпечення ЯВО, організація співпраці НАЗЯВО, 

незалежних установ та ЗВО 

4. Інтеграція системи установ із оцінювання та забезпечення ЯВО в європейські структури 

з метою впровадження міжнародних компонентів оцінювання та моніторингу, використання 

можливостей бенчмаркінгу для підвищення конкурентоспроможності національної СВО 

5. Розробка стандартів вищої освіти за участі стейкхолдерів у складі НМР та НМК сектору 

вищої освіти НМР МОН 

6. Створення ліцензійних умов, правил та процедур зовнішнього забезпечення належного 

рівня інноваційності ЯВО, критеріїв оцінювання рівня інноваційності ЯВО 

7. Створення мережі відкритих інформаційних ресурсів оцінювання та порівняння рівня 

інноваційності ЯВО із залученням громадськості та студентського самоврядування 

8. Розвиток практик академічної доброчесності у процесі інноваційного забезпечення ЯВО 

 

Показники моніторингу 
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диверсифікації ризиків запровадження сукупності СВО з акцентом на ІР ДС [330] 

виступає організація співпраці стейкхолдерів – МОН, Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і освіти, Громадської ради МОН, Спільного 

представницького органу сторони роботодавців – у складі НМР МОН [331], 

сектору вищої освіти НМР [332] та його НМК [333]. 

Постійна зміна умов управлінської діяльності ЦОВВ, які здійснюють ДР ІР, 

пошук ними ефективних способів організації збирання, обробки, зберігання та 

розповсюдження інформації про діяльність НП ДС ЗВО, вимагають організації 

безперервного слідкування за станом та прогнозування розвитку вимог 

роботодавців до якості ДД. Незважаючи на особливості акцентування уваги на 

реалізації змісту управлінської чи процесуальної компонент, процес моніторингу 

дозволяє оцінити якість ДД НП ДС ЗВО за двома аспектами – виявлення ставлення 

роботодавців до рівня ІДК НПП, з одного боку; визначення проблемних зон у ДД 

НПП ДС ЗВО з метою здійснення своєчасних коригуючих впливів – з іншого [334]. 

Вагомий вплив на ефективність та оперативність оцінювання рівня 

інноваційності ЯВО з точки зору стейкхолдерів – замовників кінцевої продукції ІД, 

спричиняє виконання моніторингом рівня ДР ІР ДС ЗВО переліку функцій: 

 інформативної – з узагальнення повних, різносторонніх та своєчасних 

критичних даних щодо актуальних вимог, а також ставлення до рівня ІДК фахівців; 

 діагностичної – контролю/оцінювання в межах ДР якості ДД НП ДС ЗВО; 

 компаративної – порівняння інформації, яка накопичується у процесі 

проведення оцінних процедур відкритих ресурсів засобів мас-медіа, з метою 

виявлення у динаміці рівня задоволеності якістю ДД НП ДС ЗВО; 

 рефлексивної – із забезпечення зворотного зв’язку зі стейкхолдерами; 

 інтегративної – з оцінювання тісноти зв’язку між запровадженими змінами 

та отриманими результатами; 

 іміджеутворюючої – з управління враженнями стейкхолдерів щодо 

виконанням ДС ЗВО своєї соціальної функції.  

Цілеспрямоване ефективне ДР ІР повинно відбуватись з врахування 

необхідності забезпечення високої рівня тісноти зв’язку між ринком праці та ЗВО 



 

 

228 

у ході реформування ДС ЗВО на інноваційних засадах, що передбачає формування 

в Україні інноваційно активних ЗВО за чотирма основними соціально-

економічними моделями: ЗВО з національно значимою місією досягнення 

глобальних дослідницьких переваг; інтегративних ЗВО з національно значимою 

місією постачання наукових рішень для розвитку галузей знань, економіки та 

крупних регіонів; регіональних ЗВО з фокусом на підготовці кадрів для місцевого 

ринку праці, ПНД в інтересах підприємств регіону; локальних ЗВО з місією 

задоволення масового попиту на якісну освіту з врахуванням (бюджетне 

навчання)/без врахування (комерційне навчання) регіональних потреб у кадрах 

(рис 3.22). 

Форматом забезпечення такого зв’язку можуть виступити сучасні форми 

функціонування освітньо-дослідницьких кластерів: провідні дослідницькі 

університети світового рівня; університети підприємницького типу; регіональні 

освітньо-наукові об’єднання; інноваційні дослідницькі університетські комплекси 

– особлива просторова організація навчально-дослідницьких закладів, засіб 

формування універсальних компетенцій за рахунок спільного гуманітарного та 

інженерно-технологічного навчання; “освітні офшори” – форма створення єдиної 

інфраструктури, спільний кампус для об’єднання на одній території декількох 

закордонних університетів [335-339]. 

Формування інтегративних освітньо-дослідницьких кластерів на основі ІКТ 

має за мету забезпечити НПП ДС ЗВО сприятливі умови для опанування новітніми 

технологіями спільного виробництва нового знання [340-345]. Одночасно, за умови 

реалізації новітніх підходів, відбуваються процеси визначення основних видів 

наукової діяльності та розробок – ФНД, ПНД, Е(ДК)Р – для цілей формування 

пріоритетів національної політики за моделлю ОЕСР [346-353]. Удосконалення 

практики міжкорпоративної науково-технічної та виробничо-технологічної 

співпраці ДС ЗВО при цьому відбувається в рамках реалізації окремих панелей 

Європейських ТП, які мають пріоритетне значення для країни. 
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Рис. 3.22. Алгоритм розроблення і реалізації завдання забезпечення 

належної тісноти зв’язку між ринком праці та ЗВО у ході реформування ДС 

ЗВО на інноваційних засадах 
Джерело: розроблено автором  

 

Активна імплементація ДС ЗВО України до ЄОНП виступає стратегічним 

вектором організації співпраці на платформі рамкових програм науково-технічного 
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розвитку, які дозволяють органічно поєднати два превалюючих у країнах ЄС 

дискурси “потрійної спіралі” трьох секторів інноваційного процесу та “режиму 2” 

переслідування ДС ЗВО, передовсім, комерційного інтересу, перетворення 

розрізнених ЗВО у гнучкі міждисциплінарні об’єднання (рис. 3.23) [78; 157; 354]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Алгоритм розробки і реалізації завдання інтеграції ДС ЗВО до 

вимог світового та європейського ОНП 

Джерело: розроблено автором 

Аналіз стану відповідності ДС ЗВО України вимогам світового та ЄОНП 

Мета реформування 

Завдання реформування 

Принципи реформування 

Зміст реформування 

Формування відкритого для міжнародної спільноти ДС ЗВО через інтеграцію до ЄОНП та 

ЄДП, забезпечення конкурентоздатності ДС ЗВО через підтримку міжнародної співпраці у 

секторі ДД, участі НП ДС ЗВО у МДП, міжнародних рейтингах, посилення потенціалу ДС 

ЗВО через впровадження результатів МДП на національному та інституційному рівнях 

Ліквідація закритості, незрозумілості та непрозорості ДС ЗВО,  

широке представлення ДС ЗВО на міжнародній арені із забезпеченням експертного, 

консалтингового, інформаційного, організаційного та логістичного державного супроводу, 

розробка послідовної національної стратегії інтернаціоналізації ДС ЗВО,  

забезпечення високого рівня міжнародної академічної мобільності виконавців НДДКР, 

стимулювання запровадження результатів МДП,  

підвищення ефективності використання коштів МДП 

1. Запровадження та реалізація стратегії інтернаціоналізації ДД як невід’ємної частини 

стратегічного розвитку ДС ЗВО 

2. Забезпечення матеріальної мотивації дослідників, що працюють у ДС ЗВО, до 

збільшення присутності результатів їх діяльності у світовому та ЄДП, участь у розробці та 

реалізації МДП з наданням відповідних сертифікатів 

3. Запровадження прозорої аналітики, моніторингу та звітності за всіма МДП ДС ЗВО, 

удосконалення механізму моніторингу впровадження результатів МДП 

4. Формування стратегії інтернаціоналізації вищої освіти з урахуванням результатів 

реалізації МДП 

Показники моніторингу 
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Прагматичний підхід до оцінювання ефективності ІР ДС ЗВО, виражений у 

комерційних термінах сфери послуг, призвів не лише до створення необхідності 

створення системи фінансування, який орієнтовано на оцінювання кінцевих 

результатів діяльності [355-358], але й посилення боротьби за підвищення 

авторитету та концентрування ІД у напрямах, які спричиняють визначальний вплив 

на позиціонування якості дослідницької діяльності (Research Excellence 

Framework) ЗВО, особливо у сфері суспільних наук, на національному та 

міжнародному [359-367; 369-370; 372], а також регіональному рівнях [368; 371].  

Узагальнену систему показників вимірювання ефективності регулювання 

розвитку ДС ЗВО, яку пропонується покласти в основу функціонування системи 

моніторингу, здійснюваного МОН, представлено в табл. 3.14. 

Як вже відзначалося, іншою важливою запорукою підвищення ефективності 

усього комплексу Н(НТ)Д є формування оновленої системи інформаційного 

забезпечення процесу ДР ІР ДС ЗВО.  

Для встановлення ступеня результативності заходів ДР ІР ДС ЗВО в 

макроекономічних масштабах, їх впливу на формування результуючих показників 

функціонування інноваційної економіки, в авторських розробках запропоновано 

використовувати методику формування субрахунку фінансування Н(НТ)Д в 

структурі сателітного рахунку освіти [373], який може активно використовуватись 

у ході формування та аналізу науково-технічного балансу країни, а також 

забезпечує адаптацію вітчизняних статистичних баз даних до вимог практики 

організації статистичних спостережень ОЕСР, ЮНЕСКО, Євростату.  

Запровадження субрахунку Н(НТ)Д закладає методичні основи та слугує 

фактологічною базою для визначення масштабу і ступеня прямого, непрямого та 

індукованого впливу інноваційно активних ЗВО, а у їх складі окремих НП ДС ЗВО, 

на формування показників зайнятості населення та розвитку підприємництва в 

умовах ДР ІР ДС ЗВО. 

Завершеного кількісного прояву усі наслідки та ефекти ДР ІР набувають у 

підсумку здійснення процедур квантифікації внеску інноваційно активних НП ДС 

ЗВО на мезоекономічному рівні економіки, за місцем їх геолокації [374; 375]. 
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Таблиця 3.14 

Показники ефективності ДР ІР ДС ЗВО  

№ з/п Показники 

1 2 

I. Рівень автономії інноваційно активних НП ДС ЗВО у дослідницькій компоненті 

1 Рівень прозорості ДД НП ДС ЗВО 

2 Рівень впливу колегіальних органів на ДД ЗВО 

3 Частка бюджету ЗВО, що спрямовується на розвиток ДД, МТЗ досліджень, дослідницьку мобільність  

4 Кількість НП ДС ЗВО, представники яких є координаторами міжнародних дослідницьких проектів 

5 Кількість спільних дослідницьких програм 

6 Кількість ЗВО у рейтингах ARWU, THEWUR, QS WUR та серед перших 500 університетів галузевих рейтингів U-Multirank 

7 Розмір середньої вартості підготовки одного здобувача вищої освіти, з урахуванням витрат на здійснення ДД, пов’язаний з ЯВО 

8 Питома вага видатків на оплату праці та МТЗ у структурі фінансування ДД ЗВО 

9 Відсоток надходження від використання ендавментів та інших позабюджетних джерел у дослідницьких бюджетах НП ДС ЗВО 

10 Оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази ДД ЗВО 

 II. Активність НП ДС ЗВО у питаннях інтеграції освіти і науки 

1 Відсоток ВВП, що спрямовується на науку, з нього частка на ДД НП ДС ЗВО 

2 Кількість оформлених за результатами НДДКР ОІВ та обсяги доходів від їх використання 

3 Частка фінансування НДДКР за рахунок приватних інвестицій/бізнесу 

4 
Частка спільних докторських програм із зарубіжними ЗВО, частка спільних постдокторських програм (наукових програм) із 

науковими установами НАН, зарубіжними ЗВО  

5 Кількість українських академічних журналів та статей в них, що внесені до НМБ (Scopus/Web of Science)  

6 
Частка навчальних дисциплін, при вивченні яких передбачається використання результатів ФНД та ПНД, що викладаються 

англійською мовою/наукових статей, що опубліковані англійською мовою 

 III. Стан та рівень справедливої конкуренції між інноваційно активними НП ДС ЗВО 

1 
Питома вага українських ЗВО, внутрішня система інноваційного забезпечення ЯВО (за рахунок ДД) яких позитивно оцінена 

НАЗЯВО 

2 Кількість незалежних установ оцінювання та забезпечення ЯВО, акредитованих НАЗЯВО 

3 Членство НАЗЯВО у європейській асоціації ЯВО та інших міжнародних організаціях із забезпечення ЯВО  

2
3

2
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Продовження табл. 3.14 
1 2 

4 
Кількість та питома вага міжнародних здобувачів вищої освіти в Україні з різних регіонів світу, зокрема, країн ОЕСР та ЄС, що 

залучаються до здійснення ДД 

5 
Кількість дослідницьких програм, акредитованих закордонними організаціями, що входять до ЄА ЯВО, міжнародних професійних 

організацій 

 IV. Показники забезпечення тісноти зв’язку між ринком праці та інноваційно активними НП ДС ЗВО 

1 Частка ЗВО, які розробили та затвердили нові статути відповідно до Закону України “Про вищу освіту” 

2 Індикатори виконання плану дій щодо удосконалення мережі ЗВО на основі регіонального принципу 

3 Індекси цитування 

4 Частка українських дослідників, що беруть участь у міжнародних наукових проектах 

5 Міра задоволеності працівників, що здійснюють ДД, роботою (на основі соціологічних опитувань) 

6 Співвідношення кількості безробітних до кількості державного замовлення відповідної спеціальності 

7 
Частка надходжень від реалізації продукції за ВЕД M “Професійна, наукова та технічна діяльність” у загальній структурі фінансових 

ресурсів ЗВО 

8 Динаміка зареєстрованих безробітних серед випускників ЗВО порівняно з іншими категоріями громадян такого самого віку 

 V. Показники рівня інтеграції інноваційно активних ЗВО до вимог світового та європейського ОНП 

1 Частина іноземних здобувачів вищої освіти з країн ОЕСР, що активно займаються ДД, серед загалу здобувачів вищої освіти 

2 
Частка НПП з науковим ступенем з країн ОЕСР та ЄС з досвідом участі у ДД (серед загалу викладачів), які викладали щонайменше 

протягом одного семестру (триместру) або прочитали один гостьовий курс 

3 Кількість міжнародних спільних дослідницьких програм з отримання спільного сертифікату 

4 Кількість англомовних дослідницьких програм 

5 
Частка дослідницьких проектів, за якими досягнуті результати мають національне значення для розвитку вищої освіти, від загальної 

кількості проектів у межах міжнародних дослідницьких програм  

6 Частка коштів, залучених на виконання міжнародних дослідницьких проектів, у загальному бюджеті вищої освіти та ЗВО 

7 Кількість/частка дослідників – учасників академічної мобільності не менше двох тижнів між українськими та закордонними ЗВО 

Джерело: складено автором 

2
3

3
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Отже, розроблена комплексна система показників, які засвідчують загальний 

рівень державної підтримки функціонування дослідницького сектора ЗВО, включає  

індикатори, які формуються на різних рівнях управління (національна економіка – 

регіон – стратегічна одиниця дослідницького сектора ЗВО – окремий проект). 

Розроблено узагальнену систему показників вимірювання ефективності державного 

регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО, яку 

пропонується покласти в основу функціонування системи моніторингу, за 

наступними блоками показників: рівень автономії стратегічних одиниць 

дослідницького сектора ЗВО, які є суб’єктом інноваційних екосистем,  у 

дослідницькій компоненті; рівень активності стратегічних одиниць дослідницького 

сектора ЗВО у питаннях інтеграції освіти і науки; стан та рівень справедливої 

конкуренції між стратегічними одиницями дослідницького сектора ЗВО, які є 

суб’єктом інноваційних екосистем; показники забезпечення тісноти зв’язку між 

ринком праці та стратегічними одиницями дослідницького сектора ЗВО, які є 

суб’єктом інноваційних екосистем; показники рівня інтеграції ЗВО, стратегічні 

одиниці дослідницького сектора яких є суб’єктом інноваційних екосистем, до вимог 

світового та європейського освітнього і наукового простору. 

При цьому, методичне забезпечення та організаційна реалізація процесу 

моніторингу зовнішнього середовища дослідницького сектора ЗВО всебічно 

враховує вимоги до визначення механізмів реалізації результатів аналізу середовища 

коригування стратегій, цілеспрямованого впливу на окремі елементи організації 

процесу державного регулювання інноваційного розвитку у ході зміни цілей 

функціонування дослідницького сектора ЗВО. 

 

Висновки до розділу 3 

В результаті обґрунтування стратегічних напрямів державного регулювання 

інноваційного розвитку ДС ЗВО, розроблення організаційно-економічних засад 

вдосконалення його сучасного стану та системи показників моніторингу рівня 

ефективності державного регулювання секторальної діяльності, зроблено наступні 

висновки: 

1. Стратегічні напрями державного регулювання інноваційного розвитку 

дослідницького сектора ЗВО слід розглядати під кутом зору ствердження його у ролі 
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“креативного ядра” інноваційних екосистем – територіальних об’єднань 

господарських суб’єктів та інших стейкхолдерів, діяльність яких спрямована на 

колективні дії у сфері створення потоків знань, підтримку технологічного розвитку 

та комерціалізацію інновацій. 

2. Обґрунтовані в роботі напрями державного регулювання інноваційного 

розвитку ДС ЗВО базуються на методологічних принципах концепції стратегічного 

управління і комплексно відображають чітке позиціонування дослідницького 

сектора. Завдання, принципи та важелі державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО складають сутність організаційно-

економічних засад функціонування його механізму. 

3. Порівняння вітчизняного та закордонного досвіду стимулювання 

інновацій та інноваційної діяльності в системі функціонування дослідницького 

сектора ЗВО продемонструвало, що до переліку організаційно-економічних засад 

вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО необхідно віднести ті, які сприяють усуненню суттєвих недоліків: на 

відміну від практики підтримки інноваційної діяльності в цілому, як це 

спостерігається, підтримка у зарубіжних країнах спрямовується на конкретні 

інноваційні проекти; переважна частина інноваційних проектів фінансується не у 

формі грантів на здійснення наукових досліджень і розробок, а шляхом формування 

державного замовлення на здійснення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт для потреб держави; формування інноваційної 

інфраструктури здійснюється, як правило, у вигляді партнерства, при цьому 

перевага надається державно-приватному партнерству; значна увага приділяється 

забезпеченню комунікацій, обміну інформацією, наданню консультацій сторонам 

інноваційного процесу. 

4. Запропоновані у роботі стратегічні напрями державного регулювання 

інноваційного розвитку ДС ЗВО, на відміну від довгострокового планування 

діяльності сектора як елементу державного управління, базуються на стратегічному 

позиціонуванні дослідницького сектора ЗВО, визначенні та чіткому розмежуванні 

трьох ієрархічних груп – дослідницького сектора як відкритої комплексної системи; 

стратегічної зони діяльності дослідницького сектора ЗВО, як сегменту в межах 

функціонування цілісного об’єкта; стратегічної одиниці – центра відповідальності 
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ЗВО, який має перспективи довгострокового розвитку – з виділенням ключових 

принципів державного регулювання.  

5. Стратегічні напрями державного регулювання інноваційного розвитку ДС 

ЗВО розроблено у вигляді набору стратегій розвитку: секторальної для всього ДС 

ЗВО; функціональної – для інноваційної діяльності як однієї з найважливіших 

стратегічної зон діяльності ДС ЗВО; стратегічних одиниць ДС ЗВО – з метою 

максимальної реалізації потенціалу компонентів дослідницько-інноваційної 

компетентності. 

6. Розроблення напрямів державного регулювання інноваційного розвитку ДС 

ЗВО стало результатом проведеної сегментації його об’єктів з використанням 

методів стратегічного аналізу; визначення переліку стейкхолдерів стратегічної зони 

інноваційного розвитку ДС сектора ЗВО; визначення особливостей формування 

перспектив діяльності стратегічних одиниць ДС ЗВО з врахуванням потенціалу 

розвитку комерційної, ринкової та інвестиційної компонент. 

7. Підкреслено, що комплексна система показників, які засвідчують загальний 

рівень державної підтримки функціонування дослідницького сектора ЗВО, включає 

індикатори, які формуються на різних рівнях управління (національна економіка – 

регіон – стратегічна одиниця дослідницького сектора ЗВО – окремий проект).  

8. Розроблено узагальнену систему показників вимірювання ефективності 

державного регулювання інноваційного розвитку ДС ЗВО, яку пропонується 

покласти в основу функціонування системи моніторингу, за наступними блоками 

показників: рівень автономії стратегічних одиниць дослідницького сектора ЗВО, які 

є суб’єктом інноваційних екосистем, у дослідницькій компоненті; рівень активності 

стратегічних одиниць дослідницького сектора ЗВО у питаннях інтеграції освіти і 

науки; стан та рівень справедливої конкуренції між стратегічними одиницями 

дослідницького сектора ЗВО, які є суб’єктом інноваційних екосистем; показники 

забезпечення тісноти зв’язку між ринком праці та стратегічними одиницями 

дослідницького сектора ЗВО, які є суб’єктом інноваційних екосистем; показники 

рівня інтеграції ЗВО, стратегічні одиниці дослідницького сектора яких є суб’єктом 

інноваційних екосистем, до вимог світового та європейського освітнього і наукового 

простору. 

Основні положення та висновки третього розділу висвітлені в публікаціях 

автора [105; 152; 357; 368; 371]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та вирішення 

актуального науково-прикладного завдання, що полягає у розробці теоретичних 

положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-економічних засад державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора закладів вищої освіти України. За 

результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки: 

1. Регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО є 

ключовим напрямом діяльності органів державного управління, що має за мету 

підтримання високого рівня конкурентоспроможності національної економіки. 

Воно набуває ознак системної діяльності і функціонує як багаторівнева, ієрархічна, 

частково саморегульована сукупність взаємопов’язаних елементів, до складу яких 

входять суб’єкти та об’єкти, механізми та структури цілеспрямованого управління, 

етапи, що відображають послідовність реалізації управлінських функцій. У ході 

регулювання реалізуються можливості органів виконавчої влади коригувати 

напрям, швидкість реалізації і характер цільових орієнтирів розвитку об’єктів 

управління, відбувається оцінювання з точки зору відповідності потребам 

задоволення специфічних економічних інтересів сторін співпраці. 

2. Вивчення особливостей державного регулювання дослідницького сектора 

ЗВО дозволило обґрунтувати висновки про ефективність використання конкретної 

форми прямого, непрямого або проміжного варіанту втручання держави у процеси 

інноваційного розвитку національної економіки, яка визначається суперпозицією 

ступеня та масштабу участі органів виконавчої влади у розвитку перспективних 

технологій, а також зацікавленістю щодо їх поширення у реальному секторі 

національної економіки. Конкретизовано мету державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО. 

3. Здійснено аналіз основних різновидів національних форм і моделей 

державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО, 

який дав змогу зробити висновок про існування суттєвих відмінностей між ними за 
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ознаками позиціонування ролі органів виконавчої влади у питаннях бюджетної 

підтримки цільових проектів у сфері наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок; методів координації взаємодії різних секторів 

науки; рівня адміністрування процесів поширення інновацій, створення 

сприятливого середовища їх дифузії на комерційних засадах. 

4. Встановлено, що поточний стан функціонування дослідницького сектора 

ЗВО в Україні свідчить про низький рівень його суспільної корисності, обмеження 

можливостей реалізації потенціалу розвитку, неналежне виконання функцій із 

забезпечення інноваційного розвитку реального сектора національної економіки. З 

врахуванням того, що кількісні характеристики наукової інфраструктури визнано 

фактором суттєвого впливу на стан об’єкту дослідження та креативними 

чинниками його неоптимального розвитку, комплексне інтегральне оцінювання 

рівня інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО на регіональному рівні 

дозволило обґрунтувати пропозиції щодо формування ієрархічного переліку 

заходів органів виконавчої влади щодо реалізації драйверів виправлення 

деформацій. 

5. Запропоновані у роботі стратегічні напрями державного регулювання 

інноваційного розвитку дослідницького сектора ЗВО, на відміну від 

довгострокового планування діяльності сектора як елементу державного 

управління, базуються на стратегічному позиціонуванні дослідницького сектора 

ЗВО, визначенні та чіткому розмежуванні трьох ієрархічних груп – дослідницького 

сектора як відкритої комплексної системи; стратегічної зони діяльності 

дослідницького сектора ЗВО, як сегменту в межах функціонування цілісного 

об’єкта; стратегічної одиниці – центра відповідальності ЗВО, який має перспективи 

довгострокового розвитку – з виділенням ключових принципів державного 

регулювання. Стратегічні напрями розроблено у вигляді набору інноваційних 

стратегій розвитку дослідницького сектора ЗВО, що стало результатом проведеної 

сегментації об’єктів стратегічного аналізу державного регулювання інноваційного 

розвитку дослідницького сектора ЗВО з використанням методів PEST, SWOT, 

SNW-аналізу; визначення переліку стейкхолдерів стратегічної зони діяльності 
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дослідницького сектора ЗВО; розробки стратегії інноваційного розвитку 

стратегічної одиниці дослідницького сектора ЗВО з метою максимальної реалізації 

потенціалу компонентів дослідницько-інноваційної компетентності фахівців, 

зайнятих дослідницькою діяльністю. 

6. Встановлено, що адекватним сучасному стану та вимогам розвитку 

дослідницького сектора ЗВО в Україні є набір засобів модернізації державного 

стимулювання інноваційної діяльності, що включає до свого переліку: 

організаційні та фінансові важелі залучення провідних вчених-викладачів з 

досвідом наукової співпраці з провідними університетами світу; управління ЗВО із 

залученням стейкхолдерів; забезпечення академічної та фінансової автономії 

державних ЗВО; регулярну діагностику ринку праці на предмет раціонального 

використання коштів бюджету на фінансування ЗВО; забезпечення конкуренції на 

ринку інноваційних послуг на основі оцінювання якості освітньої діяльності; 

сприяння інтеграції університетів та наукових установ; підвищення соціального 

статусу науково-педагогічних та наукових працівників, що займаються 

інноваційною діяльністю; концентрацію бюджетних ресурсів держави у провідних 

університетських центрах у поєднанні з фінансуванням провідних регіональних та 

галузевих ЗВО; заохочення приватного інвестування у сферу вищої освіти та 

наукових досліджень. 

7. Реалізовано практичний підхід до формування наскрізної системи 

показників, які покладаються в основу стратегічного моніторингу рівня 

ефективності державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького 

сектора ЗВО, що здійснюється з дотриманням переліку базових принципів, 

охоплює бюджетний, соціальний, комерційний, науково-технічний, безпековий 

ефекти, гнучко враховує можливості потенційного реформування методів та 

засобів державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора 

ЗВО, чітко відображає логічний зв’язок між метою, завданням, принципами, 

змістом реформування та показниками моніторингу. 
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людського потенціалу 

 

Ямайка 
Міністерство науки, 

техніки, енергетики і 

добувної промисловості 

Національна комісія 
План розвитку до 2030 

р. (2009 р.) 

Статус розвинутої  

країни у 2030 р. 
1960 р. 

Ефективне використання 

природних ресурсів 

“Дорожня  

карта” (2012) 

 
Орган, що  

відповідає за  

політику у сфері НДД 

Інші  

органи сфери 

Документ планування  Політика у сфері НДД 

рік прийняття головна мета документ пріоритети політики план діяльності 

Інструментарій ДР ІР ДС ЗВО в країнах Карибського басейну, 2015 р. 
Джерело: [163, с. 162]  
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Додаток Б 

Основні показники науково-дослідної діяльності за країнами світу 

Таблиця Б.1 

Витрати на здійснення НДД окремих неєвропейських країн з топ-40 держав світу, що здійснюють R&D 

Країна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

США 415,1 2,83 412,4 2,70 418,6 2,69 423,7 2,66 485,39 2,78 496,84 2,77 512,46 2,81 527,46 2,83 

Бразилія 23,9 1,10 27,9 1,20 29,5 1,25 31,9 1,30 37,18 1,21 38,62 1,21 37,04 1,20 37,22 1,20 

Австралія 19,5 2,21 20,8 2,25 21,8 2,29 22,7 2,30 24,75 2,25 35,59 2,39 35,24 2,30 36,19 2,30 

Канада 25,9 1,95 27,5 1,95 28,8 2,0 30,9 2,10 30,00 1,90 29,21 1,79 29,73 1,80 30,29 1,80 

Мексика 5,8 0,37 6,4 0,38 6,8 0,39 7,2 0,40 9,64 0,45 10,02 0,45 11,37 0,50 11,63 0,50 

Південна Африка 4,9 0,93 5,3 0,95 5,5 0,95 5,6 0,95 6,49 0,95 6,87 0,95 6,16 0,85 6,20 0,85 

Аргентина 3,0 0,51 4,2 0,58 4,5 0,61 4,8 0,63 5,75 0,62 6,03 0,62 5,54 0,58 5,49 0,56 

Азія 

Китай 149,3 1,48 177,3 1,55 197,3 1,60 220,2 1,65 343,78 1,95 372,81 1,92 400,99 1,94 429,54 1,96 

Японія 18,3 3,44 156,0 3,47 159,9 3,48 161,8 3,48 163,44 3,40 164,59 3,41 172,32 3,55 173,36 3,50 

Південна Корея 49,0 3,36 53,5 3,40 55,8 3,45 57,8 3,45 64,30 3,60 74,70 4,04 80,89 4,26 83,91 4,29 

Індія 32,5 0,80 38,4 0,85 40,3 0,85 45,2 0,90 61,85 0,85 67,70 0,85 72,85 0,85 77,46 0,84 

Тайвань 18,9 2.30 20,8 2,35 21,4 2,38 22,4 2,40 24,02 2,35 25,83 2,35 26,64 2,40 27,66 2,45 

Туреччина 8,2 0,85 9,8 0,90 10,1 0,90 11,0 0,95 13,30 0,88 13,67 0,86 15,10 0,92 16,55 0,92 

Сінгапур 7,4 2,52 8,3 2,60 8,6 2,65 9,0 2,70 11,80 2,65 12,27 2,60 12,48 2,60 12,75 2,60 

Ізраїль 9,4 4,27 10,0 4,20 10,3 4,20 10,6 4,20 11,13 4,15 11,14 3,95 11,88 4,10 12,24 4,10 

Іран   7,9 0,79 7,9 0,79 7,9 0,79 10,79 0,84 12,34 0,90 10,75 0,75 11,19 0,75 

Катар   5,2 2,8 5,5 2,8 5,8 2,8 8,73 2,70 8,63 2,70 8,20 2,50 8,48 2,50 

Малайзія 2,6 0,64 3,2 0,70 3,3 0,70 3,7 0,70 5,97 0,80 8,97 1,10 10,63 1,25 11,12 1,25 

Індонезія 1,0 0,10 1,7 0,15 2,4 0,20 3,2 0,25 5,62 0,22 8,53 0,30 8,94 0,30 9,42 0,30 

Саудівська Аравія 0,6 0,10       5,17 0,32 6,73 0,40 6,81 0,40 7,82 0,45 

Пакистан   3,3 0,67 3,6 0,69 3,8 0,70 6,19 0,79 6,98 0,75 5,85 0,60 6,14 0,60 

Єгипет         2,27 0,24 4,51 0,43 6,53 0,60 6,79 0,60 

Бангладеш         3,75 0,70 4,04 0,70 4,32 0,70 4,62 0,70 

Примітки: 1* – ВВНДД, млрд. доларів США; 2* – ВВНДД, % ВВП 

Джерело: [162-166] 
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Таблиця Б.2 

Валові внутрішні витрати на НДДКР країн Європейського союзу, млн. євро (за стандартом ПКС) 

 
Лісабонська стратегія, 2000 р. Стратегія розвитку “Європа 2020” (Брюссель, 2010 р.) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 (проект) 

Австрія 6 005 6 424 6 917 6 664 7 315 7 473 8 565 8 796 9 300 9 718 12 400 

Бельгія 5 463 5 816 6 093 6 068 6 750 7 361 8 337 8 639 8 947 9 308 11 900 

Болгарія 318 348 390 413 486 464 541 566 736 940 900 

Хорватія 455 540 627 546 476 500 510 549 539 601 … 

Кіпр 70 80 84 93 97 97 89 90 92 91 … 

Чеська республіка 2 509 2 910 2 732 2 753 2 897 3 533 4 089 4 452 4 878 5 128 6 500 

Данія 3 951 4 310 4 871 5 052 5 198 5 399 5 615 5 700 5 833 6 102 8 000 

Естонія 236 254 296 283 339 553 548 453 395 416 600 

Фінляндія 4 936 5 385 5 849 5 652 5 840 5 953 5 662 5 403 5 247 4 969 8 000 

Франція 34 176 35 711 36 361 37 420 38 715 40 307 41 468 42 794 43 543 45 003 60 800 

Німеччина 57 128 60 059 64 028 62 287 67 083 72 698 76 163 75 702 80 980 84 501 112 500 

Греція 1 423 1 515 1 785 1 602 1 471 1 499 1 518 1 759 1 821 2 105 1 800 

Угорщина 1 507 1 518 1 608 1 792 1 887 2 034 2 164 2 452 2 522 2 667 3 800 

Ірландія 1 833 2 059 2 139 2 306 2 416 2 417 2 499 2 532 2 621 … 4 900 

Італія 16 437 18 106 18 807 18 538 19 193 19 439 20 546 20 759 22 156 22 252 28 000 

Латвія 195 188 197 124 170 211 217 205 241 229 300 

Литва 58 72 80 70 70 93 99 112 128 132 800 

Люксембург 1 201 1 242 1 279 1 257 1 202 1 234 1 070 1 128 1 146 1 192 800 

Мальта 77 78 80 77 98 111 143 140 142 158 … 

Нідерланди 623 632 640 631 657 735 748 760 788 807 18 100 

Польща 40 46 58 55 69 75 90 90 102 114 9 600 

Португалія 151 187 245 262 261 243 220 215 214 221 4 300 

Румунія 21 31 39 27 28 32 32 28 29 39 2 700 

Словаччина 40 47 57 56 77 87 108 113 124 171 1 300 

Словенія 242 249 307 323 364 436 452 454 432 414 1 700 

Іспанія 268 298 322 315 314 304 286 279 276 284 21 600 

Швеція 1 295 1 274 1 341 1 154 1 271 1 397 1 465 1 508 1 411 1 496 16 600 

Об’єднане королівство 30 134 31 427 30 774 29 657 29 107 29 520 29 354 30 807 32 560 35 035 48 200 

ЄС-28 206 488 219 667 229 808 225 783 235 641 247 979 257 832 261 269 273 275 286 632 386 100 

Джерело: складено автором на основі [162; 167] 
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Таблиця Б.3 

Кількість наукових публікацій та патентів у всьому світі, 2008 та 2014 рр. 

 

Публікації  Патенти USPTO 

загальна  

кількість 

частка світового 

показника, % 

на 1 млн.  

жителів 

з міжнародним 

складом авторів 
разом 

частка світового 

показника, % 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 
Країни світу з рівнем доходу 1029471 1270425 100,0 100,0 153 176 20,9 24,9 157768 277832 100,0 100,0 

високим 812863 908960 79,0 71,5 653 707 26,0 33,8 149290 258411 94,6 93,0 

вище середнього 212814 413779 20,7 32,6 91 168 28,0 28,4 2640 9529 1,7 3,4 

нижче середнього 58843 86139 5,7 6,8 25 33 29,2 37,6 973 3586 0,6 1,3 

низьким 4574 7660 0,4 0,6 6 9 80,1 85,8 15 59 0,0 0,0 

Америка 369414 417372 35,9 32,9 403 428 29,7 38,2 83339 145741 52,8 52,5 

Північна Америка 325942 362806 31,7 28,6 959 1013 30,5 39,6 83097 145114 52,7 52,2 

Латинська Америка 50182 65239 4,9 5,1 93 112 34,5 41,1 342 829 0,2 0,3 

Карибський басейн 1289 1375 0,1 0,1 36 36 64,6 82,4 21 61 0,0 0,0 

Європа 438450 498817 42,6 39,3 542 609 34,8 42,1 25780 48737 16,3 17,5 

Європейський союз 379154 432195 36,8 34,0 754 847 37,7 45,5 24121 45401 15,3 16,3 

Південно-Східна Європа 3314 5505 0,3 0,4 170 287 37,7 43,3 4 21 0,0 0,0 

Європейська асоціація вільної торгівлі 26958 35559 2,6 2,8 2110 2611 62,5 70,1 1831 3772 1,2 1,4 

Інші країни Європи 51485 57208 5,0 4,5 188 207 27,2 30,3 362 773 0,2 0,3 

Африка 20786 33282 2,0 2,6 21 29 52,3 64,6 137 303 0,1 0,1 

Африка на південь від Сахари 11933 18014 1,2 1,4 15 20 57,4 68,7 119 233 0,1 0,1 

Арабські держави Африки 8956 15579 0,9 1,2 46 72 46,0 60,5 18 70 0,0 0,0 

Азія 292230 501798 28,4 39,5 73 118 23,7 26,1 46773 83904 29,6 30,2 

Центральна Азія 744 1249 0,1 0,1 12 18 64,0 71,3 3 8 0,0 0,0 

Арабські держави Азії 5842 17461 0,6 1,4 46 118 50,3 76,8 81 426 0,1 0,2 

Західна Азія 22981 37946 2,2 3,0 239 368 33,0 33,3 1350 3464 0,9 1,2 

Південна Азія 41646 62468 4,0 4,9 27 37 21,2 27,8 855 3350 0,5 1,2 

Південно-Східна Азія 224875 395897 21,8 31,2 105 178 23,7 25,2 44515 76796 28,2 27,6 

Океанія 35882 52787 3,5 4,2 1036 1389 46,8 55,7 1565 2245 1,0 0,8 

Інші групи 

країн 

Найменш розвинуті країни 4191 7447 0,4 0,6 5 8 79,7 86,8 7 23 0,0 0,0 

Всі арабські держави 14288 29944 1,4 2,4 44 82 45,8 65,9 99 492 0,1 0,2 

ОЕСР 801151 899810 77,8 70,8 654 707 25,8 33,3 148658 257066 94,2 92,5 

Група двадцяти 949949 1189605 92,3 93,6 215 256 22,4 26,2 148608 260904 94,2 93,9 

Джерело: узагальнено автором на основі [184] 
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Таблиця Б.4 

Кількість наукових публікацій та патентів у окремих країнах, 2008 та 2014 рр. 

 

Публікації  
Патенти відомства з патентів та 

торгівельних знаків США (USPTO) 
загальна  

кількість 

частка світового 

показника, % 

на 1 млн.  

жителів 

з міжнародним 

складом авторів 
разом 

частка світового 

показника, % 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Аргентина 6406 7885 0,6 0,6 161 189 44,9 49,3 45 114 0,0 0,0 

Бразилія 28244 37228 2,7 2,9 147 184 25,6 33,5 142 341 0,1 0,1 

Канада 46829 54631 4,5 4,3 1403 1538 46,6 54,5 3936 7761 2,5 2,8 

Китай 102368 256834 9,9 20,2 76 184 23,4 23,6 1757 7568 1,1 2,7 

Єгипет 4147 8428 0,4 0,7 55 101 38,0 60,1 10 52 0,0 0,0 

Франція 59304 65086 5,8 5,1 948 1007 49,3 59,1 3683 7287 2,3 2,6 

Німеччина 79402 91631 7,7 7,2 952 1109 48,6 56,1 9901 17586 6,3 6,3 

Індія 37228 53733 3,6 4,2 32 42 18,5 23,3 848 3317 0,5 1,2 

Іран 11244 25588 1,1 2,0 155 326 20,5 23,5 3 43 0,0 0,0 

Ізраїль 10576 11196 1,0 0,9 1488 1431 44,6 53,1 1337 3405 0,0 1,2 

Японія 76244 73128 7,4 5,8 599 576 24,5 29,8 34198 52835 21,7 19,0 

Малайзія 2852 9998 0,3 0,8 104 331 42,3 51,6 200 288 0,1 0,1 

Мексика 8559 11147 0,8 0,9 74 90 44,7 45,9 90 217 0,1 0,1 

Республіка Корея 33431 50258 3,2 4,0 698 1015 26,6 28,8 7677 14839 4,9 5,3 

Російська Федерація 27418 29099 2,7 2,3 191 204 32,5 35,7 281 591 0,2 0,2 

Південна Африка 5611 9309 0,5 0,7 112 175 51,9 60,5 102 190 0,1 0,1 

Туреччина 18493 23596 1,8 1,9 263 311 16,3 21,6 35 113 0,0 0,0 

Об’єднане Королівство 77116 87948 7,5 6,9 1257 1385 50,4 62,0 3828 7476 2,4 2,7 

Сполучені Штати Америки 289769 321846 28,1 25,3 945 998 30,5 39,6 79968 139139 50,7 50,1 

Джерело: узагальнено автором на основі [184]  
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Додаток В 

Обсяги фінансування наукових досліджень і розробок 

 

Таблиця В.1 

Обсяги фінансування витрат дослідницьких організацій на виконання 

Н(НТ)Р  за секторами діяльності, млн. грн. 

 Рік 
Усього, 

у т. ч. 

сектори діяльності 

державний підприємницький СВО 
приватний 

неприбутковий 

Разом, у т. ч. за 

рахунок 

2010 8995,9 3274,4 5156,2 565,1 0,2 

2011 9591,3 3639,8 5343,3 608,0 0,2 

2012 10558,5 4270,3 5558,3 729,8 – 

2013 11161,1 4305,4 6167,6 688,1 – 

д
ж

ер
ел

о
 н

ад
х
о
д

ж
ен

н
я
 к

о
ш

ті
в
 

Бюджет 

2010 3751,0 2799,4 539,9 411,6 – 

2011 3860,0 2913,4 544,0 402,3 – 

2012 4774,6 3634,0 625,7 514,9 – 

2013 4826,8 3709,1 645,6 472,1 – 

Спеціальний фонд 

2010 48,3 5,3 33,4 9,5 – 

2011 16,9 5,1 3,8 8,0 – 

2012 22,7 4,4 4,7 13,6 – 

2013 20,6 6,0 4,0 10,6 – 

Власні кошти 

2010 872,0 130,0 730,2 11,8 – 

2011 841,8 163,6 666,0 12,1 – 

2012 1121,3 177,5 929,2 14,6 – 

2013 1466,6 174,8 1274,4 17,4 – 

Замовники 

2010 4277,1 334,1 3814,1 128,6 0,2 

2011 4764,0 542,0 4071,8 150,0 0,2 

2012 4503,4 442,5 3878,3 182,6 – 

2013 4718,1 401,8 4132,1 184,2 – 

Інші джерела 

2010 47,5 5,5 38,5 3,5 – 

2011 83,6 8,2 43,1 32,3 – 

2012 136,6 11,9 120,6 4,1 – 

2013 128,9 13,8 111,4 3,7 – 

 
Джерело: [212-216] 
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Таблиця В.2 

Обсяги секторального фінансування витрат НДО на виконання Н(НТ)Р, млн. 

грн. 

 Рік 
Усього, 

у т. ч.: 

сектори діяльності 

державний підприємницький СВО неприбутковий 

Разом, у т. ч. за рахунок 
2014 10320,3 3905,8 5820,2 594,3 – 

2015 12223,2 3996,0 7573,6 653,5 – 

д
ж

ер
ел

о
 н

а
д

х
о

д
ж

е
н

н
я
 

Бюджет 
2014 4088,4 3372,9 312,9 402,5 – 

2015 4296,3 3323,7 549,4 423,3 – 

к
о

ш
ти

 

власні 
2014 1927,8 128,8 1787,3 11,7 – 

2015 3003,6 168,3 2819,1 16,2 – 

за
м

о
в
н

и
к
ів

 з
а 

се
к
то

р
ам

и
 

державного 
2014 302,4 46,1 223,1 33,2 – 

2015 346,5 81,8 239,2 25,5 – 

приватного 
2014 1842,1 269,7 1478,8 93,7 – 

2015 2104,6 294,8 700,9 108,9 – 

вищої освіти 
2014 5,0 1,2 0,1 3,7 – 

2015 4,3 0,9 0,3 3,2 – 

ПНПО 
2014 2,9 0,0 2,6 0,3 – 

2015 0,4 0,0 0,2 0,2 – 

іноземні 
2014 2043,0 74,5 1935,0 33,5 – 

2015 2222,2 113,8 2069,8 38,6 – 

інші 
2014 108,7 12,6 80,4 15,7 – 

2015 245,2 12,8 194,7 37,7 – 
 

Джерело: [212-216] 

Таблиця В.3 

Обсяги фінансування витрат НДО на виконання Н(НТ)Р за галузями знань, 

млн. грн. 

 Рік 
Усього, 

у т. ч. 

галузі знань 

природничі технічні гуманітарні суспільні ПГД* 

Разом, у т. ч. за рахунок 

2010 8995,9 2723,3 5182,0 134,3 463,9 492,3 

2011 9591,3 3115,6 5282,5 143,7 511,4 538,1 

2012 10558,5 3453,4 5794,8 158,9 606,2 545,2 

2013 11161,1 3466,8 6435,1 195,1 575,7 488,3 

д
ж

ер
ел

о
 н

а
д

х
о

д
ж

е
н

н
я
 к

о
ш

ті
в
 

Бюджет (зведений) 

2010 3730,0 2095,1 807,3 120,7 415,3 291,6 

2011 3912,8 2177,9 863,4 128,5 454,1 288,8 

2012 4774,6 2538,2 1184,8 149,3 554,5 347,8 

2013 4826,8 2526,9 1274,1 190,5 524,2 311,0 

Спеціальний фонд 

2010 48,3 5,8 39,6 0,0 0,0 2,9 

2011 16,9 5,6 6,5 0,0 1,1 3,7 

2012 22,7 10,2 5,9 0,4 0,7 5,5 

2013 20,6 5,2 9,4 0,4 0,4 5,2 

Власні кошти 

2010 872,0 175,5 648,5 5,1 18,4 24,6 

2011 841,8 841,8 572,9 5,4 24,5 20,0 

2012 1121,3 232,0 842,6 4,1 25,3 17,2 

2013 1466,6 244,1 1166,3 2,0 25,6 28,5 

Замовники 

2010 4277,1 434,9 3635,5 7,8 28,9 170,0 

2011 4764,0 699,5 3803,8 8,6 28,6 223,4 

2012 4503,4 650,7 3655,2 3,2 22,1 172, 2 

2013 4718,1 663,4 3890,0 2,2 22,6 139,9 

Інші джерела 

2010 68,5 12,0 51,1 0,8 1,4 3,2 

2011 55,9 13,6 35,9 1,1 3,1 2,2 

2012 136,6 22,2 106,3 2,0 3,5 2,5 

2013 128,9 27,2 95,3 0,1 2,8 3,5 

Примітки: ПГД* – полігалузеві дослідження 

Джерело: [212-216] 
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Додаток Д 

Матриця стратегічного планування у сфері наукових досліджень і розробок в Україні 

  Прогнозування  Цілепокладання  Планування 

В
ер

х
о

в
н

а 
 

Р
ад

а 
У

к
р

аї
н

и
 

Здійснює ДР у сфері Н(НТ)Д 

Затверджує пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки 

Затверджує загальнодержавні програми 

науково-технічного розвитку 

 
Прогноз економічного і 

соціального розвитку України 
 

Угода про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії  

і їхніми державами-членами 

Цілі сталого розвитку: Україна 

 

Засади і напрями державної  

політики у сфері Н(НТ)Д  

Загальнодержавні цільові програми 

науково-технічного розвитку України 

П
р

ез
и

д
ен

т 
 

У
к
р

аї
н

и
 

Визначає напрями, цілі і пріоритети  

внутрішньої політики 

Визначає цілі економічного, науково-

технічного, соціального розвитку 

Визначає напрями досягнення 

стратегічних цілей і перелік 

найважливіших задач до вирішення 

 

Стратегія сталого розвитку 

“Україна-2020” 

Національна Стратегія 

розвитку освіти на період  

до 2021 року 

Національна стратегія у сфері 

прав людини 

 

Конституція України 

Стратегія національної безпеки, 

стратегічні індикатори реалізації 

Стратегії національної безпеки 

Послання Президента до Верховної 

Ради 

 

 

Індикатори реалізації, конкретні 

положення реформ та програм розвитку 

держави за векторами Стратегій України: 

про національну безпеку, державної 

політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

У
р

я
д

 У
к
р

аї
н

и
 

Забезпечує реалізацію науково-технічної 

політики, розвиток і зміцнення науково-

технічного потенціалу України 

Розроблення і виконання ДЦН(НТ)П 

Забезпечує взаємодію ЦОВВ з НРРНТ 

Затверджує порядок формування та 

використання коштів НФДУ 

Засновує гранти та премії Кабінету 

Міністрів України у сфері Н(НТ)Д 

Вживає заходи до вдосконалення ДР та 

управління у сфері Н(НТ)Д 

 

 

Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства на 

2018-2020 (КРЦЕ)  

 

Пропозиції Верховній Раді щодо 

пріоритетних напрямів розвитку 

науки і техніки 

Програма діяльності Кабінету 

Міністрів України 

Визначення співвідношень напрямів 

фінансування ФНД, ПНД, НТ(Е)Р 

Визначення стратегічних  

пріоритетів ІД 

Визначення середньострокових 

пріоритетних напрямів ІД  

загальнодержавного рівня у рамках 

стратегічних пріоритетів 

 

ДСД: стратегії, середньострокові плани, 

державні програми розвитку, державні 

цільові програми, національні плани дій 

Середньостроковий план пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року (СППУ) 

План заходів реалізації КРЦЕ 

ДЦНТП 

Програми і проекти у сфері міжнародного 

наукового (науково-технічного) 

співробітництва  

Державне замовлення на розробку 

найважливіших новітніх технологій  

Основні напрями та обсяги трансферу 

технологій на внутрішньому та 

зовнішньому ринках за формами 

придбання (передавання) технологій 
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Взаємодіє з НРРНТ 

Координує реалізацію іншими ЦОВВ, 

НАНУ та НГАН державної політики у 

сфері Н(НТ)Д 

Забезпечує розвиток загальнодержавної 

системи НТІ 

Здійснює на засадах, розроблених НРРНТ, 

керівництво системою Н(НТ)Е 

Забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у 

світовий науковий простір та ЄДП 

Здійснює керівництво системою 

державної атестації НУ 

Координує міжнародне науково-технічне 

співробітництво 

Формує тематику ДЗ та здійснює 

фінансову підтримку виконання ДЗ на 

найважливіші НТ(Е)Р та Н(НТ)П 

Здійснює фінансову підтримку Н(НТ)Д 

ЗВО, що належать до сфери його 

управління 

Забезпечує реєстрацію та облік НДДКР 

Забезпечує реалізацію міжнародних 

науково-технічних програм і проектів 

Розробляє проекти міждержавних 

програм для забезпечення виконання 

укладених міжнародних договорів у сфері 

Н(НТ)Д 

Укладає міжнародні договори про 

співробітництво у сфері Н(НТ)Д 

Забезпечує виконання зобов’язань, що 

випливають із членства України в 

міжнародних організаціях у сфері Н(НТ)Д 

і взаємодії з ними 

 

Прогноз  

економічного і соціального 

 розвитку України  

на 2018-2020 роки  

(травень) 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку науки 

і техніки в Україні 

 

Засади наукового і  

науково-технічного  

розвитку України 

 

 

Розробка планів наукових досліджень 

науково-дослідних установ,  

управління науковою діяльністю (напрямів 

науково-організаційної роботи), діяльності 

КДО 

 

План створення Н(НТ)П за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки   

 

План кількості друкованих робіт,  

виданих за рахунок загального фонду (ЗФ) 

ДБ 

 

План кількості охоронних документів за 

результатами НДіР, виконаних за рахунок 

ЗФ ДБ 

 

План розподілу видатків ДБ України у 

сфері науки за головними розпорядниками 

бюджетних коштів  

 

План розподілу видатків ЗФ ДБ за 

бюджетними програмами  

 

План фінансування науки за ЗФ і 

спеціальним фондом за напрямами 

бюджетних асигнувань 

 

План фінансування ДЦНТП 

План бюджетного фінансування ІД 

 за рахунок спецфонду ДБ 

 

План фінансування ІД і трансферу 

технологій за розпорядниками і напрямами 

ІД 
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Підготовка та подання КМУ пропозицій 

щодо формування ДБ в частині 

визначення загальних обсягів 

фінансування засад державної політики у 

сфері, Н(НТ)Д 

Підготовка пропозицій щодо визначення 

пріоритетів розвитку науки і техніки 

Підготовка пропозицій щодо інтеграції 

вітчизняної науки у світовий ОНП та ЄДП 

Підготовка пропозицій щодо засад 

функціонування в Україні системи 

незалежної експертизи  ДЦН(НТ)П, 

наукових проектів, державної атестації 

НУ, присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань 

Розгляд та надання висновків щодо 

проектів концепцій ДЦН(НТ)П 

Ініціювання і замовлення прогнозних та 

форсайтних досліджень у галузі науки, 

технологій, інновацій 

Створення механізмів комерціалізації 

результатів наукових досліджень; 

Здійснення НОД у сфері Н(НТ)Д 

 

Стратегія розвитку наукової 

(науково-технічної)  

сфери України 

 

Стратегія розвитку ДДІ, 

системи державних ключових 

лабораторій 

 

Засади державної політики у сфері 

Н(НТ) розвитку України 

 

Пріоритети розвитку науки і техніки  

 

Проект концепцій ДЦН(НТ)П 

 

Щорічна доповідь про стан та 

перспективи розвитку сфери 

Н(НТ)Д України, стан виконання 

Україною пріоритетів ЄДП 

 

Кодекс наукової етики 

  

 

Заходи з реалізації пріоритетів розвитку 

науки і техніки 

 

План заходів щодо інтеграції вітчизняної 

науки у світовий 

ОНП та ЄДП 

 

План фінансування Н(НТ)Д та його 

розподілу між базовим та 

конкурсним фінансуванням наукових 

досліджень, а також у частині визначення 

структури розподілу між напрямами 

грантової 

підтримки НФДУ 

 

План реалізації проектів і програм 

міжнародної технічної допомоги у сфері 

Н(НТ)Д 

 

План розвитку сфери Н(НТ)Д України, 

виконання Україною пріоритетів ЄДП 

 

План заслуховування та оцінювання звітів 

ЦОВВ, НФДУ, НАНУ, НГАН та інших 

головних розпорядників бюджетних 

коштів, що здійснюють Н(НТ)Д 

 

План взаємодії  

взаємодія в установленому порядку з 

відповідними органами іноземних держав і 

міжнародних організацій; 

Н
Ф

Д
У

 

Здійснює грантову підтримку ФНД у 

галузях природничих, технічних, 

суспільних та гуманітарних наук 

Здійснює грантову підтримку ПНД і 

НТ(Е)Р за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки 

 

Галузеві прогнози 

Наукові платформи  

окремих наук 

Технічні платформи 

 

Стратегії розвитку  

природничих, технічних, суспільних 

та гуманітарних наук 

Стратегії розвитку пріоритетних 

напрямів науки і техніки 

 

 

 

 

 

План грантової підтримки проектів та 

здійснення державних закупівель 
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Організація і здійснення ФНД та ПНД з 

найважливіших проблем  природничих, 

технічних, суспільних і гуманітарних наук 

Здійснення незалежного наукового 

оцінювання проектів стратегічних, 

прогнозних, програмних доктрин, 

концепцій, стратегій 

Виконання на світовому рівні ФНД і ПНД 

на пріоритетних напрямах науки, підготовка 

наукових кадрів вищої кваліфікації 

Підвищення ролі науки у розробці та 

реалізації ефективної регіональної політики, 

орієнтованої на поєднання 

загальнодержавних та регіональних 

інтересів 

Пріоритетні напрями  

ФНД та ПНД у галузі 

природничих, технічних і 

соціогуманітарних наук 

 

 

Основні напрями досліджень 

наукових установ НАНУ  

 

Стратегія діяльності Ради 

президентів академій наук України 

 

 

Тематичний план  

ФНД та ПНД, НТ(Е)Р 

 

План діяльності Міжвідомчої Ради з 

координації ФНД і ПНД в Україні 

 

Щорічний План  

Н(НТ)Д НАНУ (РНЦ НАНУ), 

управління державним майном, що 

належить їй на правах господарського 

відання, використання бюджетних 

коштів 

 

Н
Г

А
Н

 

Координація, організація і проведення 

досліджень у галузях науки і техніки 

Співпраця з органами державної влади з 

метою виконання завдань, визначених 

державними пріоритетами у галузях наук 

Стратегії розвитку  

ФНД та ПНД в галузі 

медичних, педагогічних, 

правових наук та мистецтв 

 
Основні напрями досліджень 

наукових установ НГАН 
 

Тематичний план  

ФНД та ПНД, НТ(Е)Р НГАН 

План Н(НТ)Д НГАН, 

управління державним майном, 

використання бюджетних коштів 

Г
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Вносять до органів державної влади 

пропозиції щодо реалізації та 

удосконалення державної політики у 

сфері Н(НТ)Д 

 

Стратегія сталого розвитку 

на період до 2030 року 

(проект) 

Форсайт та побудова 

Стратегії соціально-

економічного розвитку 

України на 

середньостроковому (до 

2020 року) і 

довгостроковому (до 2030 

року) часових горизонтах 

 

Національні цілі сталого  

розвитку України  

(стратегічні та операційні) 

 

Національний план дій  

(дорожня карта) переходу  

України до сталого розвитку 

Джерело: розроблено автором на основі узагальнення [91-93; 95-96]  
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