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ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
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В Україні створено законодавчу базу щодо визначення пріоритетів та
фінансування наукових і науково-технічних робіт. Ст. 47 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» передбачаєзабезпечення до 2025 р.
збільшення обсягу фінансування науки за рахунок усіх джерел до 3 % ВВП–
показника, визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу. А
відповідно до ст. 48, п. 2 держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і
науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП України. Утім,
фактична питома вага витрат на наукові і науково-технічні роботи у ВВП
становила: у2009 р. – 0,32 %; 2012 р. – 0,41 %; 2014 р. – 0,33 % ВВП.Витрати
державного бюджету України на наукові і науково-технічні роботи теж є
набагато меншими від запланованих: від 0,95 % до 0,82 % ВВП країни. І хоча
видатки на науково-технічну діяльність є захищеними статтями видатків
державного бюджету України, ця вимога Закону виконується лише в частині
забезпечення витрат на оплату праці та комунально-експлуатаційні потреби
науково-технічних організацій.
Для фінансування науково-технічних робіт учених слід використовувати:
1) бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності – як
базове, так і здійснюване на конкурсній основі, зокрема кошти створюваного
зараз Національного фонду досліджень України з розподілом їх на конкурсній
основі. Основним завданням останнього, відповідно до Закону України «Про
наукову і науко-технічну діяльність» (ст. 48; 49, п. 2; ст. 51, п.п. 1, 2), є грантова
підтримка наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та
гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки; 2) систему недержавного (приватного) інвестування наукових
досліджень учених.
Особлива увага має бути приділена організації наукових та науковотехнічних робіт учених ВНЗ. У вищій школі України, за даними Державної
служби статистики, сконцентровано 7,8 % безпосередніх виконавців наукових
та науково-технічних робіт, у тому числі 9,2 % – докторів наук, 14,4 % –
кандидатів наук, 10,0 % – дослідників.
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Серед джерел недержавного інвестування наукових досліджень
університетських учених варто назвати:
– комерціалізацію результатів наукових досліджень.Закон України «Про
вищу освіту» надає університетам: а) права інтелектуальної власності –
набуття, охорони та захисту прав ВНЗ та учасників освітнього процесу щодо
результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності (ст. 69); б)
право брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і
утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що
розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них
нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної
власності); засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або
виробничої діяльності; шляхом внесення нематеріальних активів (майнових
прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні
статутного капіталу інноваційних структур різних типів – наукових,
технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо (ст. 70);
– створення ефективної системи взаємодії «наука – освіта – виробництво»
шляхом: а) трансформації ВНЗ в академічні інноваційні університети. У такий
спосіб здійснюють свою діяльність WarwickUniversity (Велика Британія),
TwenteUniversity
(Нідерланди),
UniversityofStrathclyde
(Шотландія),
ChalmersUniversityofTechnology (Швеція) таUniversityofJoensuu (Фінляндія); б)
формування підприємницьких університетів, які здатні комерціалізувати
результати своєї наукової діяльності, або дослідницьких університетів;
– використання фінансових запозичень на умовах повернення. У 2/3
європейських країн університетам дозволено брати кредити з певними
обмеженнями: від них вимагають одержання дозволу відповідних організацій
(Данія, Латвія) або їм дозволяють позичати гроші лише в центральному банку і
в межах певної суми (Швеція). У Франції університетам можна брати кошти у
банків, але на дуже суворих умовах. Деякі британські університети мають
досвід випуску облігацій. В Україні відповідно до ст. 16 та п. 27 частини першої
ст. 116 Бюджетного кодексу України університетам теж надано можливість
користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право
здійснення запозичень;
– створення
ендавментів
–
фондів
цільового
капіталу,
що
використовуються ВНЗ на суспільно значущі цілі. Зараз у США близько 20 %
університетів та загальноосвітніх коледжів мають можливість за рахунок
інвестиційних доходів повністю фінансувати навчальні і науково-дослідницькі
проекти;
– залучення коштів приватного бізнесу.
Фінансування наукових робіт учених слід поставити в залежність від
відповідності їхніх розробок пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки,
які визначено шляхом прогнозування та проведення Форсайт-досліджень у
науково-технологічній сфері. Ініціатором останніх має бути Національна рада
України з питань розвитку науки і технологій. Результати технологічного
Форсайту повинні стати відправною точкою для розробленняНауковотехнологічної стратегії України,а в її складі–державнихпрограм (цільових
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проектів) у тих галузях науки, які визначають розвиток української економіки,
мають національне і світове значення і які повинні фінансуватися з державного
бюджету країни.
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ФУНКЦІЇ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Медичне страхування є умовою виконання ст. 49 Конституції України про
безоплатну медичну допомогу. Воно збільшує обсяг ресурсів, необхідних для
медицини, оскільки передбачає додаткові внески від страхувальників та
застрахованих, роботодавців і робітників. Адресний характер платежів
підвищує ймовірність їх цільового використання, тобто більш придатний для
суспільного
контролю.
Медичні
страховики
також
застосовують
перестрахування, яке підвищує їх фінансову стійкість.
Страхові компанії контролюють діяльність медичних робітників і
стримують непродуктивні витрати на медичні послуги. Вони впроваджують
фармаекономіку та оптимізують витрати на ліки. В умовах обмежених ресурсів
на розвиток охорони здоров‘я (в 2016 році на галузь з державного бюджету
України було виділено 50 млрд. грн., в 2017 році планується 62 млрд. грн.) їх
ефективне використання рівнозначно збільшенню фінансуванню. Актуальність
стримування витрат посилюються на тлі зростання державного боргу і
вимушених воєнних видатків у Державному бюджеті України.
Соціальне, обов‘язкове медичне страхування мінімізує ризики
непередбачених витрат для хворих людей, виключає випадки відмови їм у
лікуванні. Страховий захист сприяє скороченню регресивного фінансування
охорони здоров’я, коли бідні люди, які частіше хворіють, сплачують більшу
частку своїх доходів на лікування, ніж заможні люди. Тому воно насправді
забезпечує рівний доступ до медичного обслуговування для усіх громадян та
сповідує принципи соціальної солідарності. Таким чином соціальне
страхування мінімізує наслідки недоброї ситуації, коли доступ до лікування
мають тільки молоді та здорові люди, а страхові компанії «знімають вершки»
від своєї діяльності та забезпечують надприбутки.
Страхові фонди контролюють законодавчі стандарти якості діагностики та
лікування,що послаблює інформаційну асиметрію, яка завжди існує на ринку
медичних послу. Її причинами є відсутність необхідних професійних знань у
пацієнтів, поганий стан (або повна відсутність) свідомості хворого і навіть
цілеспрямоване
збільшення
кількості
дорогих
послуг
або
ліків
недобросовісними лікарями тощо. Страхові фонди не тільки контролюють, але
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У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади сучасної економічної науки.
Наукові дослідження авторів спрямовані на з’ясування теоретичних проблем розвитку
сучасних економічних систем, ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел
енергії України, інноваційних процесів економічної діяльності, перспектив вдосконалення
фінансових інструментів регулювання національної економіки України.
Участь у конференції взяли науковці та практики з Запоріжжя, Дніпропетровська,
Києва, Кривого Рогу, Полтави, Харкова,Черкас.
Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто
цікавиться проблемами сучасної економічної науки.

Матеріали друкуються мовами оригіналів.
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідають автори.

©Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка

2

