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"Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних
коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних
закладів та наукових установ"
Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності використання
бюджетних коштів у науково-технічній сфері. Актуальність обраної теми
дослідження обумовлена уповільненням процесу комерціалізації інтелектуальних продуктів вищих навчальних закладів та наукових установ і низькою інноваційною активністю українських підприємств. Відповідно мета
дослідження – це розробка та обґрунтування практичних рекомендацій
щодо удосконалення механізму фінансування і вкладення бюджетних
коштів у виконання фундаментальних і прикладних досліджень вищих
навчальних закладів та наукових установ, підпорядкованих Міністерству
освіти і науки України.
Практичні проблеми у сфері інноваційного розвитку української
економіки є складними й характеризуються низьким рівнем впровадження
інновацій, отриманих у результаті виконання науково-дослідних робіт
вищими навчальними закладами та науковими установами, які відповідальні
за якість запропонованих інтелектуальних продуктів для використання на
підприємствах України. Зазначено, що вирішальними в розвитку науковотехнологічної сфери є відповідний рівень державного фінансування та
наявність пільг для інноваційно-орієнтованих підприємств.
На основі проведеного дослідження описано існуючий процес фінансування фундаментальних і прикладних досліджень у вищих навчальних
закладах та наукових установах за рахунок державного бюджету з урахуванням результативності їх діяльності. Акцентовано увагу на тому, що
важливим у підведенні підсумків наукової та науково-технічної діяльності
є наявність досконалої системи моніторингу й показників, групи яких
визначено і наведено в цій статті.
Проаналізовано й розкрито сутність звітної кампанії вищих навчальних
закладів та наукових установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України, з метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за звітний період у частині виконання науково-дослідних робіт та
впровадження їх у діяльність українських підприємств, які виконувались
науковими та науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами й студентами в межах державного фінансування, а також за

рахунок інших замовників згідно із затвердженим тематичним планом.
Наведено загальну схему звітування вищих навчальних закладів і наукових
установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, та визначено
основні критерії, які сьогодні використовуються для оцінювання результативності їхньої наукової та науково-технічної діяльності.
Особлива увага приділена розподілу коштів державного бюджету,
передбачених на фінансування науково-дослідних робіт у вищих навчальних закладах та наукових установах України у наступному році на підставі
висновку звітної кампанії.
Обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансування і вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт,
які виконуються вищими навчальними закладами та науковими установами, на основі дослідження світового досвіду та доробку українських
вчених, а також аналізу законодавства України у сфері наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності й захисту прав на інтелектуальну
власність.
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