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У статті проведено оцінку рівня диверсифікованості портфеля фінансування наукових досліджень і роз-
робок у секторі вищої освіти України. Виявлено основні перспективні джерела фінансування інноваційної 
діяльності зарубіжних ВНЗ. Здійснено порівняння обсягів фінансування інноваційної діяльності вітчизняних 
та зарубіжних закладів вищої освіти з різних джерел. Визначено напрями вдосконалення фінансового забез-
печення інноваційної діяльності вітчизняних ВНЗ.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах постіндустрі-
альної економіки, де фінансовими активами 
виступають нові знання, технології, ноу-хау, 
інновації та інші об’єкти інтелектуальної 
власності, поглиблюються та ускладнюються 
взаємозв’язки вищих навчальних закладів із 
зовнішніми фінансовими агентами: спожива-
чами освітніх та наукових послуг, органами 
державної влади, підприємствами та міжна-
родними організаціями. Досвід інноваційно 
розвинених країн свідчить, що інноваційна 
діяльність вищих навчальних закладів здатна 
забезпечити якісні зрушення в економіці та 
мультиплікувати вхідні фінансові потоки. 

Для вітчизняних ВНЗ це питання досить 
актуально, оскільки закладам вищої освіти 
необхідно реалізувати наявний інноваційний 
потенціал, забезпечити додаткове фінансу-
вання в умовах обмеження бюджетного фінан-
сування та апробувати передбачені законо-
давством можливості розширення фінансової 
автономії вищих навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підґрунтя формування наукової думки про 
об’єктивну необхідність диверсифікації дже-
рел фінансування діяльності ВНЗ закладені у 
працях Л. Леслі, Ш. Слотер [4], К. Бартона [1], 
Ю. Рубіна [9]. Дослідженню фінансово-еконо-
мічних аспектів діяльності вищих навчальних 
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закладів присвячено праці таких вітчизня-
них науковців, як І. Каленюк, Л. Цимбал [6],  
Н. Холявко [11] тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак попри вагомі 
напрацювання вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців потребує більш ґрунтовного дослі-
дження міжнародний досвід диверсифікації 
джерел фінансування інноваційної діяльності 
вищих навчальних закладів із метою вияв-
лення перспективних для вітчизняної прак-
тики шляхів покращення фінансово-матері-
ального забезпечення діяльності у секторі 
вищої освіти.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження й ана-
ліз міжнародного досвіду розширення фінан-
сового забезпечення інноваційної діяльності 
ВНЗ, визначення основних тенденцій у сфері 
фінансування та перспективних для вітчизня-
них ВНЗ позабюджетних джерел.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні основна частка фінансу-
вання вищих навчальних закладів припадає 
на державний сектор. Це пояснюється тра-
диціями та необхідністю виконання одного з 
основних завдань держави – розвитку науки. 
Проте в сучасних умовах обсяги фінансу-
вання за рахунок коштів державного бюджету 
є недостатніми, щоб забезпечити реаліза-
цію наукового потенціалу ВНЗ. Це зумовлює 
необхідність відходу від залишкового прин-
ципу фінансування, посилення державної 
підтримки та стимулювання залучення коштів 
для забезпечення інноваційної діяльності 
ВНЗ із додаткових джерел.

Аналіз джерел фінансування наукових 
досліджень і розробок вітчизняних ВНЗ 
дав змогу виявити такі тенденції. У 2014 р. 
обсяг фінансування наукових розробок і 
досліджень у секторі вищої освіти становив 
594 295,5 тис. грн. Як і в попередніх роках, 
основна частка досліджень у секторі вищої 
освіти профінансована державою – більше 
70%, більше 20 % – це кошти підприємств 
і організацій України, хоча в абсолютних 
розмірах ці обсяги дуже малі (відповідно 
402 519,5 тис. грн. і 130 914,5 тис. грн.). 
Фінансування за рахунок власних коштів є 
незначним і становить 2–2,5% від загального 
обсягу, ще 4,2–4,3% припадає на фінансу-
вання за рахунок іноземних держав і 0,5% – 
інших джерел [7]. Така ситуація свідчить про 
те, що хоча джерелами фінансування дослі-
джень українських ВНЗ є кошти державного, 
підприємницького секторів, сектора вищої 

освіти, закордонного та приватного неприбут-
кового сектора, але обсяги їх в абсолютних 
показниках та відносно ВВП є незначними. 

Проте досвід інноваційно розвинених країн 
переконує, що за необхідного рівня фінансу-
вання діяльності вищих навчальних закладів 
вони здатні не лише окуповувати самих себе, 
у перспективі фінансувати важливі проекти, 
а й бути каталізатором інновацій та еконо-
мічного зростання у матеріальній сфері сус-
пільства. Так, найвищі обсяги фінансового 
забезпечення наукових досліджень і розро-
бок мають ВНЗ Данії – 0,94% ВВП, Швеції – 
0,91%, Фінляндії – 0,76%, Австрії – 0,71%, 
Нідерландів – 0,67%, Естонії – 0,66%, Пор-
тугалії – 0,57%, Німеччини – 0,52% (табл. 1). 
В іншій групі країн, де частка фінансування 
наукових досліджень і розробок становить 
від 0,4 до 0,5% ВВП (Бельгія, Британія, Ірлан-
дія, Франція, Литва, Японія, Південна Корея, 
Чеська Республіка), диверсифіковані дже-
рела фінансування мають Британія, Бельгія, 
Ірландія, а фінансування за рахунок держави 
становить відповідно 67%, 68%, 81% загаль-
ного обсягу фінансування досліджень у сек-
торі вищої освіти. 

В Японії і США відповідно 53% і 59% загаль-
ного обсягу фінансування досліджень у секторі 
вищої освіти здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету. Розвиненим є фінан-
сування за рахунок сектора вищої освіти, 
оскільки ВНЗ самі можуть заробляти кошти, 
а отже, рефінансувати та інвестувати. В Япо-
нії додатковим джерелом є ще підприємниць-
кий сектор, тоді як співпраця із закордонним і 
приватним неприбутковими секторами не роз-
винена. У США поруч із високими обсягами 
співпраці з підприємницьким сектором добре 
розвинені відносини з приватним неприбутко-
вим сектором, за рахунок якого фінансування 
досліджень і розробок у секторі вищої освіти 
становило 0,03% ВВП. У Південній Кореї разом 
із державним фінансуванням (0,35% ВВП) роз-
винені канали фінансування за рахунок під-
приємницького сектора (0,05% ВВП) та сек-
тора вищої освіти (0,03% ВВП), а також існує 
підтримка приватного неприбуткового сектора.

В Україні фінансування досліджень і роз-
робок є найнижчим із досліджуваних країн, 
що вкрай небезпечно як для університетської 
науки, так і для країни. Частково така ситуація 
пояснюється тим, що в Україні ВНЗ не є осно-
вними науковими установами, а роль генера-
тора нових знань належить науково-дослід-
ним установам та організаціям державного та 
підприємницького секторів. 
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Недостатність бюджетного фінансування 
змушує заклади вищої освіти шукати інші 
шляхи забезпечення своєї інноваційної діяль-
ності, зокрема комерційні. Комерціалізація в 
інноваційні сфері діяльності вищих навчаль-
них закладів передбачає продаж ліцензій 
на об’єкти прав інтелектуальної власності, 
створення наукоємних університетських під-
приємств (спін-оф та спін-аут), надання на 
комерційній основі послуг суб’єктам підпри-

ємницького сектора (консалтингові послуги 
підприємствам в освоєнні випуску наукоєм-
ної продукції, інформаційна підтримка під-
приємницьких проектів, надання послуг кор-
поративної освіти, виконання досліджень на 
замовлення, спільні дослідження тощо). Така 
співпраця забезпечує наближення наукових 
досліджень сфери вищої освіти до реальних 
потреб економіки та підвищує інноваційність 
підприємств. 

Таблиця 1
Джерела фінансування досліджень і розробок у секторі вищої освіти  
в окремих країнах світу, % ВВП (середнє значення за 2012–2014 рр.) 

Всього
у т. ч. за рахунок

державного 
сектора

підприєм-
ницького 
сектора

сектора 
вищої 
освіти

закордон-
ного сек-

тора

приватного 
неприбутко-
вого сектора

Швеція 0,91 0,69 0,04 0,03 0,06 0,09
Данія 0,94 0,75 0,03 - 0,07 0,09
Німеччина 0,52 0,42 0,07 - 0,02 -
Фінляндія 0,76 0,61 0,04 0,01 0,07 0,03
Бельгія 0,49 0,32 0,05 0,06 0,04 0,01
Британія 0,46 0,3 0,02 0,02 0,06 0,06
Нідерланди 0,67 0,52 0,05 0 0,04 0,05
Австрія 0,71 0,61 0,04 0,02 0,04 0,01
Люксембург ′ 0,18 0,18 0,00 - 0,01 -
Ірландія 0,43 0,36 0,01 0,01 0,05 0,01
Франція 0,47 0,42 0,01 0,02 0,01 0,01
Словенія 0,29 0,21 0,04 0,01 0,04 0
Кіпр 0,27 0,2 0,00 0,02 0,04 0
Естонія 0,66 0,51 0,02 0,01 0,12 0
Італія 0,36 0,32 0,00 0,01 0,02 0,01
Португалія 0,57 0,44 0,01 0,09 0,03 0,01
Чеська 
Республіка 0,4 0,29 0,00 0,01 0,1 0

Іспанія 0,38 0,27 0,03 0,05 0,02 0
Угорщина 0,25 0,19 0,03 - 0,02 0,01
Греція 0,27 0,19 0,02 0,01 0,04 0
Мальта 0,21 0,19 0,00 0,01 0,01 0
Словаччина 0,24 0,18 0,01 0,01 0,04 0
Польща 0,27 0,19 0,01 0,02 0,05 0
Румунія 0,11 0,08 0,01 0,01 0,03 0
Литва 0,5 0,29 0,06 0,01 0,14 0
Болгарія 0,06 0,04 0,01 0 0,01 0
Латвія 0,34 0,1 0,02 0,01 0,21 -
Україна 0,05 0,03 0,01 0,01 0,0 0,0
США 0,41 0,27 0,02 0,08 - 0,03
Японія ′ 0,45 0,24 0,01 0,2 0 0
Південна 
Корея ′ 0,43 0,35 0,05 0,03 0 0,01

′ – дані за 2011–2013 рр.

Джерело: складено автором на основі [5; 7]
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Під час здійснення інноваційного співро-
бітництва вітчизняні ВНЗ є найменш затребу-
ваними партнерами. У 2012–2014 рр. усього 
2,6% підприємств із технологічними інноваці-
ями здійснювали інноваційне співробітництво 
з університетами та іншими ВНЗ (рис. 1). Окрім 
того, що рівень співпраці вищих навчальних 
та інноваційних підприємств є низьким, він 
має тенденцію до зниження: порівняно з 2008-
2010 рр. показник зменшився на 0,8% [8]. 

Слід зауважити, що інноваційне співро-
бітництво розуміється як співпраця ВНЗ з 
інноваційними підприємствами (підприєм-
ствами, які займались будь-яким типом інно-
вацій – продуктовими, процесовими, мар-
кетинговими, організаційними) та співпраця 
у сфері «придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення для виробництва 
нових або значно поліпшених продуктів і 
послуг, навчання та підготовки персоналу 
для розроблення і/або впровадження ними 
нових або значно вдосконалених продуктів і 
процесів, ринкового запровадження іннова-
ційних продуктів та послуг, включаючи рин-
кове дослідження і проведення рекламної 
кампанії, здійснення процедури та технічної 
підготовки до запровадження нових або зна-
чно вдосконалених продуктів і процесів, які 
ще не були ніде представлені, виконання 
науково-дослідних робіт (НДР), придбання 
результатів НДР, придбання інших зовнішніх 
знань (придбання або ліцензування патентів 
і непатентованих винаходів, ноу-хау та інших 
типів знань)» [7; 8].

Фінансування університетських наукових 
досліджень і розробок підприємствами Укра-
їни становило 130 914,5 тис. грн., це лише 
5,4% від загального обсягу коштів, інвестова-
них підприємствами й організаціями України у 
виконання наукових досліджень і робіт. Потен-
ційними сферами співпраці ВНЗ і підприємств 
є придбання зовнішніх НДР і зовнішніх знань. 
У 2014 р. на придбання зовнішніх НДР підпри-
ємства спрямували 3,6% загального обсягу 
витрат і ще 10,2% – на придбання патентів, 
непатентованих винаходів, ноу-хау тощо  
[7; 8]. Фінансування інноваційної співпраці сек-
тора вищої освіти і підприємницького сектора 
свідчить про низький рівень реального впрова-
дження результатів наукових досліджень і роз-
робок ВНЗ, про збільшення розриву між уні-
верситетською наукою і потребами економіки, 
про відсутність стимулів до співпраці ВНЗ та 
суб’єктів підприємницького сектора.

У таких розвинених країнах, як Швеція, Фін-
ляндія, Німеччина, Південна Корея та США, 
співпраця інноваційних підприємств із ВНЗ та 
державними НДІ є однією з реальних форм 
комерціалізації результатів досліджень ВНЗ. 
Рівень інноваційної співпраці із сектором 
вищої освіти становить 30–70% від загальної 
кількості великих підприємств (рис. 2). 

Частка інноваційних малих і середніх під-
приємств, що співпрацюють із ВНЗ у сфері 
інновацій, коливається від 4,8% в Італії до 
26,2% у Фінляндії. В Україні ситуація карди-
нально відмінна – всього 2,6% інноваційно 
активних підприємств співпрацюють із ВНЗ та 
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Рис. 1. Розподіл підприємств із технологічними інноваціями,  
які здійснювали інноваційне співробітництво,  

за типами співробітництва, 2012–2014 рр. 
 Джерело: побудовано автором на основі [8]
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НДІ у процесі створення і використання техно-
логічних інновацій, в абсолютних показниках 
це 10 366 підприємств. Безпосередньо з ВНЗ 
співпрацює 1,6% інноваційно активних під-
приємств України [2; 7; 8]. Це свідчить про те, 
що такий тип зв’язку, як «ВНЗ – інноваційне 
підприємство», слабо розвинений, а комер-
ціалізація результатів наукових досліджень і 
розробок ВНЗ не є одним з основних способів 
забезпечення додаткового фінансування.

Аналізуючи показники фінансування нау-
кових досліджень і розробок ВНЗ за рахунок 
підприємницького сектора (табл. 3), стає оче-
видним, що ВНЗ у країнах ЄС є повноцінними 
суб’єктами фінансової діяльності, суб’єктами 
фінансового ринку, які пропонують послуги 
наукових досліджень і розробок як специфіч-
ний фінансовий актив. Для України це є при-
кладом і виходом в умовах скорочення дер-
жавного фінансування. 

Високий рівень фінансування наукових 
досліджень і розробок за рахунок підпри-
ємницького сектора мають вищі навчальні 
заклади у Німеччині – 0,07% ВВП, Литві, 
Нідерландах – 0,06% ВВП, Південній Кореї, 
Бельгії – 0,05%, Словенії, Австрії, Фінляндії, 
Швеції – 0,04%. Ці обсяги є значними відносно 
ВВП та становлять суттєву частку (8–13%) 
від загального обсягу фінансування наукових 
досліджень і розробок у секторі вищої освіти.

Фінансову оцінку міжнародної співпраці 
сектора вищої освіти як ще одного з перспек-

тивних фінансових джерел дають показники 
фінансування наукових досліджень і розробок 
за рахунок коштів закордонного сектора (табл. 
4). Основними тенденціями, що характеризу-
ють стан фінансування університетської науки 
за рахунок іноземних замовників, є:

– високий рівень іноземних інвестицій 
(0,039–0,067% ВВП);

– високий рівень підтримки Європейської 
Комісії, зокрема тих країн ЄС, які ще не займа-
ють високих позицій (0,044–0,07% ВВП);

– налагодження тісної співпраці з підпри-
ємницьким сектором закордону (0,01%);

– диверсифікованість міжнародних дже-
рел фінансування (Європейська Комісія, біз-
нес-сектор, приватний неприбутковий сектор, 
міжнародні організації).

В Україні фінансування досліджень і роз-
робок вищих навчальних закладів за рахунок 
коштів закордонного сектора становить усього 
0,002% ВВП, що свідчить про відсутність 
ефективних напрацювань щодо каналів співп-
раці ВНЗ із закордонним сектором, хоча цей 
сектор є одним із потенційних джерел фінан-
сування ВНЗ, оскільки від загальної суми, що 
була профінансована на дослідження і роз-
робки в Україні за рахунок закордонного сек-
тора, лише 1% спрямований у сектор вищої 
освіти, тоді як 91% – у підприємницький сек-
тор. Отже, крім посилення міжнародної ака-
демічної діяльності, вітчизняному сектору 
вищої освіти необхідно активізувати участь у 

Рис. 2. Співпраця інноваційних підприємств  
із ВНЗ та державними НДІ, 2010–2014 рр. 

Джерело: складено автором на основі [2; 5; 7; 8]
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міжнародному інноваційному співробітництві 
(зовнішньоекономічній діяльності).

Удосконалення засад фінансового забез-
печення проведення наукових досліджень і 
розробок у ВНЗ та комерціалізації отриманих 
результатів має бути спрямоване на: модер-
нізацію державного фінансування шляхом 
активізації впровадження програмно-цільових 

механізмів фінансування, механізмів спіль-
ного фінансування, державно-приватного 
партнерства; посилення державної підтримки 
і стимулювання фінансування із зовнішніх 
джерел – підприємницького сектора, закор-
донного, підтримки венчурних фондів тощо; 
активізацію таких потенційних джерел фінан-
сування, як власна підприємницька діяльність 

Таблиця 3
Інноваційна співпраця ВНЗ та суб’єктів підприємницького сектора  

в окремих країнах світу, 2010-2014 рр.

Країна

Фінансування наукових 
досліджень і розробок (R&D) 
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Данія 0,92 0,03 3,3 - -
Швеція 0,88 0,04 4,6 47,7 14,3
Фінляндія 0,76 0,04 5,3 67,7 26,2
Нідерланди 0,75 0,06 8,0 42,2 14,4
Австрія 0,72 0,04 5,6 50,4 18,3
Естонія 0,67 0,02 3,0 19,6 7,6
Португалія 0,57 0,01 1,8 37,8 8,6
Німеччина 0,52 0,07 13,5 33,2 10,3
Литва 0,50 0,06 12,0 - -
Британія 0,48 0,02 4,2 24,6 19,0
Франція 0,48 0,01 2,1 34,1 13,1
Бельгія 0,47 0,05 10,6 46,5 20,3
Ірландія 0,47 0,02 4,3 27,5 9,3
Японія 0,45 0,01 2,2 - -
Південна 
Корея 0,43 0,05 11,6 39,8 18,3

Чеська 
Республіка 0,40 - 0 33,3 12,0

США 0,39 0,02 5,1 - -
Іспанія 0,38 0,03 7,9 27,0 8,3
Італія 0,36 - 0 27,2 4,8
Латвія 0,34 0,02 5,9 - -
Словенія 0,29 0,04 13,8 - -
Польща 0,27 0,01 3,7 - -
Угорщина 0,24 0,03 12,5 50,5 15,3
Словаччина 0,24 0,01 4,2 50,4 17,1
Мальта 0,22 - 0 - -
Люксембург 0,18 - 0 34,2 13,6
Румунія 0,11 0,01 9,1 - -
Болгарія 0,06 0,01 16,7 - -
Україна 0,05 0,01 19,6 3,7 -

 Джерело: складено автором на основі [2; 5; 7; 8; 10]
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ВНЗ, фандрайзинг, створення ендаумент-
фондів тощо.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
міжнародного досвіду дав змогу визначити 
основні особливості у сфері фінансування 
інноваційної діяльності ВНЗ, зокрема:

1) високий рівень державної підтримки – 
уряди держав Європейського Союзу роз-
глядають університети як одного з головних 
учасників інноваційного розвитку економіки, 
як ядро інноваційної активності. Тому фінан-
сування наукових досліджень і розробок 
ВНЗ є одним з державних пріоритетів, рівень 
0,3–0,7% ВВП (Швеція, Данія, Німеччина, Фін-
ляндія) забезпечує високу результативність 
науково-дослідної (патенти, ноу-хау, нові тех-
нології) та інноваційної роботи ВНЗ – комер-
ціалізація результатів досліджень, оновлення 
виробництва на основі інновацій. В Україні 
ж фінансування наукових досліджень і роз-
робок ВНЗ знаходиться на рівні 0,04% ВВП, 
тому вітчизняна університетська наука вико-
нує лише соціокультурну функцію. Водночас 
ситуація погіршується у зв’язку зі стійкою 
тенденцією зменшення рівня фінансування 
наукових досліджень і розробок вітчизняного 
сектора вищої освіти, що є загрозою не лише 
конкурентоспроможності ВНЗ, але й націо-
нальній економіці в цілому;

2) диверсифікація фінансування інновацій-
ної діяльності ВНЗ зарубіжних країн за раху-
нок позабюджетних джерел, що характеризу-
ється такими тенденціями:

– високим рівнем співпраці інноваційних 
підприємств із ВНЗ в інноваційній сфері – 
30–70% великих підприємств і 10–20% малих 
підприємств (Швеція, Фінляндія, Нідерланди, 
Німеччина), що забезпечує фінансування 
наукових розробок і досліджень ВНЗ із даного 
джерела на рівні 0,04–0,07% ВВП. В Україні ж 
ВНЗ є найменш затребуваними партнерами 
для співпраці в інноваційній сфері – всього 
2,4% інноваційно активних підприємств, що 
забезпечило фінансування наукових роз-
робок і досліджень вітчизняних ВНЗ на рівні 
0,01% ВВП;

– високим рівнем іноземних інвестицій 
(0,039–0,067% ВВП); диверсифікованістю 
міжнародних джерел фінансування (Євро-
пейська Комісія, бізнес-сектор, приватний 
неприбутковий сектор, міжнародні організа-
ції). В Україні ж фінансування досліджень і 
розробок вищих навчальних закладів за раху-
нок коштів закордонного сектора становить 
усього 0,002% ВВП;

– високим рівнем підтримки Європейської 
Комісії, зокрема тих країн ЄС, які ще не займа-
ють високих позицій (0,044–0,07% ВВП);

– налагодженням тісної співпраці з під-
приємницьким сектором закордону, що забез-
печує фінансування з цього джерела на рівні 
0,01% ВВП;

– розвиненою власною підприємниць-
кою діяльністю університетів, що забезпечує 
фінансування наукових досліджень і розро-
бок на рівні 0,03–0,08% ВВП (Швеція, Брита-
нія, США);

– високим рівнем фінансування за рахунок 
приватного-неприбуткового сектора – 0,03–
0,09% ВВП (кошти професійних товариств, 
спілок, благодійних організацій та фондів).

Дослідження зарубіжного досвіду дало 
змогу визначити перспективні позабюджетні 
джерела фінансування інноваційної діяль-
ності для вітчизняних ВНЗ. Зокрема, це кошти 
підприємницького сектора, активізувати які 
можна шляхом налагодження співпраці закла-
дів вищої освіти і підприємств (дослідження 
на замовлення, платні послуги, бізнес-інку-
батори, комерціалізація результатів наукових 
досліджень і розробок); кошти міжнародних 
організацій, підприємств (шляхом посилення 
зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ та 
міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва); кошти приватного неприбуткового 
сектора (шляхом упровадження системи фан-
драйзингу у ВНЗ, створення мереж випускни-
ків тощо). Практична реалізація даних заходів 
дасть змогу в майбутньому розширити дже-
рела фінансування, забезпечити фінансову 
стійкість і самостійність, рефінансувати та 
інвестувати.
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