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 Найважливішим фінансовим джерелом, що забезпечує вирішення 
великомасштабних науково-технічних проблем, є засоби державного бюджету. Держава 
надає кошти на безповоротній основі і ставить своїм головним завданням сприяння 
розвитку фундаментальних наукових досліджень і підвищення наукової кваліфікації 
вчених. Для цього фонд організує експертизу і конкурсний добір проектів наукових 
досліджень, пропонованих науковими установами й окремими творчими колективами, 
здійснює фінансування відібраних проектів і контроль над використанням виділених для 
них засобів. Фонд є некомерційною організацією і не переслідує мету витягу прибутку. 
Засоби для підтримки фундаментальних наукових досліджень виділяються фондом на 
конкурсній основі незалежно від відомчої приналежності і правового статусу наукової 
організації, а також віку, вченого звання, вченого ступеня чи посади, займаної фахівцем. 
Ці засоби використовуються на субсидії (гранти) для фінансування ініціативних проектів 
фундаментальних наукових досліджень, проведених науковими колективами й окремими 
вченими. Частина засобів йде: 
• на дотації науково-дослідним організаціям і вищим навчальним закладам з метою 
розвитку їхньої матеріально-технічної бази; 

• на виплату стипендій і посібників особам, що навчаються в аспірантурі і 
докторантурі: 

• на стажування вчених і фахівців у наукових центрах України і за кордоном; 
• на видання і придбання наукової літератури; 
• встановлення і підтримка наукових контактів; 
• одержання інформації з вітчизняних та іноземних баз даних. 

Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері 
покликаний надавати фінансову підтримку і сприяти створенню малих наукомістких 
фірм, інкубаторів бізнесу, інноваційних інжинірингових центрів та інших аналогічних 
підприємств. Засоби фонду можуть витрачатися і на заохочення конкуренції в науково-
технічній сфері шляхом надання фінансової підтримки високоефективним наукомістким 
проектом. - що розробляються малими інноваційними підприємствами. Даний фонд є 
державною некомерційною організацією.  

Основними джерелами формування засобів цього фонду є бюджетні асигнування, 
добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян, у тому числі 
іноземних юридичних і фізичних осіб, інші надходження від діяльності фонду. 

Найважливішими джерелами недержавної системи фінансування інноваційних 
проектів у даний час виступають: 
• власні засоби підприємств; 
• засоби, мобілізовані шляхом емісії цінних паперів; 
• кредити комерційних банків: 
• спеціалізовані і благодійні фонди; 
• засоби інвестиційних компаній, інших підприємств і організацій, зацікавлених у 
якнайшвидшому випуску нової продукції. 


