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ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОСТУ УКРАЇНИ 

 
Визначено стан науки  та основні перспективи її розвитку  для економічного росту України. Проаналізовано погляди 

вчених України та зарубіжжя на важливість ролі науки . Висвітлено основні недоліки та проблеми, що стосуються 

наукової діяльності в Україні. Проаналізовано динаміку кількості наукових досліджень в Україні за їх видами, 

кількості наукових працівників в числі науковців, кандидатів наук та докторів наук.  

Запропоновано методи покращення становища сектору науки та методи його вдосконалення в Україні. На основі 

даного дослідження зроблено висновки  щодо зростання важливості ролі науки для економічного росту та 

необхідності її подальшого вдосконалення. 
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Постановка проблеми. В умовах розвитку 

сучасної економіки важливим є процес розвит-

ку не тільки виробничої, але й наукової діяль-

ності. Наука як  чинник  економічного росту, 

викликаний, насамперед, необхідністю ство-

рення такого суспільства, що базується на знан-

нях. Недостатність наукових знань, недоскона-

ла методика та база  стають основними перепо-

нами на шляху до створення прогресивної та 

успішно функціонуючої економіки. Тому, фор-

мування наукового потенціалу країни як основ-

ного рушія змін в економіці у наш час постає 

особливо гостро й вимагає негайних змін. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблема важливості науки для економічного 

росту глибоко досліджувалась не лише вітчиз-

няними вченими, але й вченими інших країн. 

Серед таких особливо варто зазначити роботи 

таких видатних дослідників як Н.М. Антофій, 

Д.Белл, Р.Соллоу та С. Мочерний. У досліджен-

нях даних науковців  виявлено основні пробле-

ми та питання розвитку науки, втілено основні 

методи та концепції з приводу комплексу 

основних заходів щодо покращення ситуації в 

галузі науки, наведено алгоритми для оцінки 

даного явища.[3-5]. Проте, варто зазначити 

постійну зміну процесів та явищ у наш час, що 

породжує за собою розвиток та накопичення 

нових знань та уявлень про світ та навколишні 

процеси, що в свою чергу спричиняє необхід-

ність появи нових алгоритмів проведення науко-

вої діяльності, нових методик, що дали б змогу 

якнайкраще відобразити дане явище та його 

вплив на економічний ріст та подальший розви-

ток країни. Таким чином, в процесі життєдіяль-

ності створюватимуться нові технології, нові 

засоби праці, якими користується людство, що в 

свою чергу призведе до появи нових змін у 

науковій діяльності та наукових розробок. 

Мета статті. Метою статті є визначення 

стану та основних перспектив розвитку науки 

для економічного росту України. 

Основні результати дослідження. Наука 

являє собою вагомий фактор на шляху до роз-

витку та розбудови конкурентоспроможної 

країни. Насамперед, варто зазначити, що саме 

за рахунок отримання, накопичення та вико-

ристання знань, отриманих в процесі своєї жит-

тєдіяльності, людина збільшує продуктивність 

праці, що, в свою чергу, надає позитивного 

ефекту для тієї сфери, в якій вона задіяна. 

Одним із ключових завдань науки в наш час є її 

повна регенерація та перехід її у потужний 

механізм, спроможний забезпечити надійне 

майбутнє України. Це можливо за рахунок 

зміни саме загальнонаціональних пріоритетів 

подальшого функціонування країни. Важливим 

є той факт, що сектор науки з кожним роком 

характеризується дуже малою часткою в 

структурі ВВП. (рис.1) 

Так, в період з 2015 по 2017 рік (наукова та 

технічна діяльність) спостерігалось незначне, 

проте зниження частки даного сектору в струк-

турі ВВП, у 2015 – 2,7%, у 2016 році ситуація 

дещо покращилась , що призвело до збільшення 

частки в структурі ВВП до 2,9%, проте у 2017 

році частка спала до 2,8%. Щодо сучасної систе-

ми фінансування наукових досліджень в Україні, 

то згідно з даними сайту Держстатистики [1], 

витрати, пов'язані з виконанням наукових робіт 
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впродовж останніх трьох років зростали, в 

загальному, за 2015 рік на виконання наукових 

досліджень було витрачено 11003,6 млн. грн., у 

2016 році 11530,7 млн. грн., а у 2017 році – 

13379,3 млн. грн. Впродовж останніх трьох років 

найбільшу частку серед здійснення наукових 

досліджень займали саме науково-технічні 

(експериментальні) розробки. (Рис.2)   

 
Рис. 1. Частка наукової та технічної діяльності в структурі ВВП (2015-2017 рр.), % 

    Джерело: складено автором за [1] 

 
Рис. 2. Структура наукових досліджень (2015-2017 рр.),% 

Джерело: складено автором за [1] 

Розвиток науки  зумовлений саме рівнем роз-

витку економічних чинників та тими нормами, 

що впливають на розвиток даної галузі та будуть 

в подальшому визначати її основні цілі та 

напрями. Саме від того, наскільки правильно во-

ни складені та визначені і залежатиме в подаль-

шому використання наукових напрацювань та 

досягнень в цьому секторі. Варто підкреслити, 

що однією із головних проблем саме в наш час є 

те, що сектор науки характеризується низькою 

затребуваністю. Як наслідок,  можливе створення 

такої ситуації, коли відбувається "відтік мізків", а 

саме відтік наукових кадрів за кордон, де спосте-

рігаються набагато кращі та привабливіші умови 

для здійснення своєї наукової діяльності. В тако-

му випадку країна позбувається одразу двох ваго-

мих рушіїв, перший – це освічені наукові кадри, 

що власними знаннями здатні примножувати ка-

пітал країни та підіймати її ВВП, створювати по-

тужну базу та зміцнювати країну, друге – вагомі 

наукові досягнення, що є перспективою не тільки 

для ефективного майбутнього країни, але й ру-

шієм до покращення життя в цілому, створення 

та розробка нових відкриттів та проектів надасть 

змогу забезпечити конкурентоспроможність та 

відкрити нові шляхи для подальшого розвитку. 

Згідно з даними (рис.3), позитивну тенденцію по-

казала кількість науковців, їхня чисельність з 

кожним роком зростає, що створює позитивні 

умови для подальшого розвитку наукової діяль-

ності та сектору науки в цілому, проте кількість 

докторів та кандидатів наук щороку знижується, 

це, насамперед, пов'язано з тим, що наукова 

діяльність в Україні не є достатньо перспектив-

ною, тобто не має чіткої та ефективної програми, 

конкретних установ, що б надали змогу якнай-

повніше та найширше розвиватись даному секто-

ру економіки.  

Ще однією проблемою на шляху до розвитку 

науки як такої є зменшення кількості організа-

цій, які виконують наукові дослідження та роз-

робки. Це пов'язано, здебільшого, із недостат-
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нім фінансування даного сектору. Так, спосте-

рігається різке зниження кількості даних орга-

нізацій, що в свою чергу тягне за собою 

зниження, відповідно, й учасників, а саме -  

кількості науковців, докторів наук та 

кандидатів наук.  

 
Рис. 3. Динаміка науковців, докторів та кандидатів наук в Україні, осіб. 

Джерело: складено автором за [1] 

Висновки та пропозиції. Сектор науки є 

невід'ємною складовою подальшого розвитку 

країни, адже без відповідних знань у галузях не 

можливе досконале втілення виробничої 

діяльності. Детальне вивчення явища, отримання 

на основі цього ґрунтовних знань, дає змогу в 

подальшому перспективу для проведення 

ефективної діяльності в країні і, як наслідок, 

ведення ефективної економіки в цілому. Проте, 

даний сектор має і свої негативні сторони, 

пов'язані як зі зменшенням наукових кадрів та 

організацій, зниженням кількості наукових 

публікацій так і зі здійсненням повноцінної 

діяльності в даній галузі, що несе за собою 

негативні наслідки для економіки. Загалом наука 

в Україні має на меті забезпечення певних 

переваг як для суспільства так і, в цілому, для 

економіки. Для цього необхідно вжити таких 

заходів, які б дали змогу провадити якнайкращу 

та найбільш ефективну політику з вдосконалення 

функціонування науки. Зокрема, вагомим 

чинником є подальша співпраця науковців 

України та науковців  інших країн з метою 

проведення розробок та досліджень в багатьох 

галузях, в науковому секторі позитивний ефект 

може спричинити також застосування методик з 

проведення такої діяльності, що ґрунтуються на 

досвіді інших країн, зокрема, запозичення їхніх 

установок та підходів до вдосконалення наукової 

діяльності. Недостатня інформаційна база, 

зниження ефективності функціонування  та 

відсутність належного фінансування спричинили 

зменшення науково-дослідних організацій, а 

низька затребуваність наукових кадрів в Україні 

потягла за собою саме таке, явище як "відтік 

мізків" за кордон. Для підвищення рівня розвитку 

науковців необхідне проведення міжнародних 

програм по обміну досвідом, за рахунок саме 

таких проектів можливе подальше 

вдосконалення навичок та умінь майбутніх 

науковців та передача досвіду . Таким чином, 

саме за рахунок таких реформ наука стане 

міцним підґрунтям на шляху до успішного 

функціонування економіки країни. 

 

Список використаних джерел: 

1.Сайт Держстату України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Экономика научных исследований / Отв. ред. Д.С. Львов – М.: Наука, 1981. 

3. Информационное общество как постиндустриализм. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gendocs.ru/v28615/cc=2.html 

4. Науково-технічна революція (НТР) і її роль в економічному прогресі. [Электронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/economics/mochernyj_et/part1/109.html 

5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — 

К.: Видавничий центр "Академія", 2000. — 864 с. 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Кількість науковців, осіб

Кількість докторів наук в економіці України, осіб

Кількість кандидатів наук в економіці України, осіб

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://gendocs.ru/v28615/cc=2.html
http://www.ebk.net.ua/Book/economics/mochernyj_et/part1/109.html


Альманах науки 

 
16 

Долгова Д.А. 

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УКРАИНЫ 

Определено состояние науки и основные перспективы ее развития для экономического роста Украины. 

Проанализированы взгляды ученых Украины и зарубежья о важности роли науки. Освещены основные недостатки и 

проблемы, касающиеся научной деятельности в Украине. Проанализирована динамика количества научных 

исследований в Украине по их видам, количество научных работников в числе ученых, кандидатов наук и докторов 

наук. Предложены методы улучшения состояния сектора науки и методы его совершенствования в Украине. На 

основе данного исследования сделаны выводы о важности роли науки для экономического роста и необходимости 

дальнейшего совершенствования.  

Ключевые слова: наука, экономический рост, развитие экономики, научное исследование, научная деятельность. 

 

Dolhova D.  

IMPORTANCE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE FOR  UKRINE'S ECONOMIC 

GROWTH 

The state of science and the main prospects for its development for economic growth of Ukraine are determined. Ukrainian 

scientists's views and abroad on the importance of the role of science are analyzed. The main disadvantages and problems 

related to scientific activity in Ukraine are highlighted. Dynamism in number of scientific in Ukraine according to their types, 

number of scientific workers among scientists, candidates of sciences and doctors of sciences is analyzed. The methods of 

improvement of the situation in the sector of science and methods of its improvement in Ukraine are offered. On the basis of 

this study, conclusions were drawn about the growing the important role of science for economic growth and the need for 

further improvement.  

Key words: science, economic growth, economic development, scientific research, scientific activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


