
нійсnконої части ни ;r;Іи ІІрона;rженюІ нею ліи;Іnності, Іrон\.:r:шної j на І rо

нненниvr СІІеІ~іалnноІ'О фон,т~у (наІІрик.;rа,:L, 11орох, тара, rvrе;~ичне устат

кунанни тorr~o). 

Названі принципи взаємопов'язані та певною мірою уніфіковані, 

що на;:rає мож.тшвість їх використання також і при удосконаленні (опти-

1tізації) nидіn ;:rіяльпості військових частин, пов'язаних з отри11ашrям 

па;:rходжепь до спеціальпого фоп;:rу nійськоnих частип .ЗСУ. 
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JllllCЬКA О. С. 

ТТtщіоналr,ний yrriвepc1лe-r «Олеська юри;щчна акащ;·міи,}, 

асистепт кафедри госпо,;::rарськоrо права і процесу 

ІІИТАІІІІЯ IIICTPYIVШIITIR ЮіРЖАВІІОЇ 
ІННОВАЦІЙНО1 ПОЛІТИКИ 

Соціальпо-екоrrо1tічпий. іrпеграційпий та ішrоnаuійrшй: розnи
І'ок на1110Ї ;~ер жаки 3сисжитn ні;L рінн~І еконоvrічного р(внитку суG'єктін 

І'осrrо;шрюнанни. Україна оGра.Іа r:-:нроІІеtknку молеJІh інтсгра11ії у нисо

котехно.1огічне конкурентне середовише, що передбачає вироблення 

стратегії і політики в галузі інновацій із врахуванням приватних та пу

б.1ічrшх інтересів та покликана :шбезпечити високі та стабільні темпи 

екопо1tічпого зросташrя, nирішеrшя окре1шх соціальних та еко.1огіч

пих проблем, копкурентоспроможність націопальної економіки, під
ниІненни ексІІЩТГНОП) ІrотснІІіалу країни, І'Щшнтунанн5-І економічної 

6с3ІІски та чі.ІІhНС місІ(С н ЄнроІІсіkhКО\1У Сою3і. 
По суті, заявлений, проте практично не реалізований вектор інно

ваційної політики передбачає досить ваго:vшй пере.1ік інстру11ентів: 

1) державні програ11и розв:итку (програ:vш розвитку інфраструктури; 
11ереж освітніх та дос.1ідпих установ; наукових ;:rослі;:rжепь; ма.1ого та 

середнього ішюnаційпого підприсмпицтnа); 2) інструменти пор1tатиn
но-ІІр<шоноп) 3аGс:нrсчснн5-І (норrvrатинна Gа:ш :1 ІІитанh ре1·улюнанн5-1 
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ні;(носин інтс.-Ісктуа.-Іьної НJІасності; іннонаІІ_іtіної ;(іи;Іьності, антимо

ноІІШІьнс рсІ-)СІюнанн~І іннонаІ(іtіної сфери; :шконо;шнчс :шкріІІ;Існн~І 

інстру\1снтін ІІі:ІтрИ\1І<И :~іи;Іьності науконих та іннонаІ(іtіних 11снтрін, 

малих та серецніх піJприємств; регу.:Jювання фінансових ринків країни 

тошо; 3) фінансові інструменти (поцаткові пі..1ьги, субсиції, гранпт). 
Постаноnою КМУ nід 02.02.2011 р. Ng 389 <(Про Jатnерцження 

Програ:\ПІ ро:шитку інвестиційної та ішюnаuійпої ція.:JьІюсті n Україні'> 
:штnерJ:жепо Програ:\tу розnитку інвестиційної та інноваційної дія.:Jь

ності нУкраїні (рсшІі3аІІіи нюшста11и) llJ. ПсрІІІиtі ІІсрс)1Gача~:-:стнорсн
н~І СІІрШІТJІИНИХ У\ЮН )·ци 3а.-ІуЧСНЮІ іННССТИІІіі1 ІІІ;ІИХО\11: У,іЮСІ<ОНа.-ІСН

НЯ :v~атеріально-технічної бази виших навча.:Jьних зак...lаJ:ів; утворення 

малих інноваційних піJ:приє:\'rств; забезпечення розвитку та опти:\'rіза

ції ішюnаuійпої інфраструктури, ішюnаuійних підприоtстn, паукоnих 

паркіn, uентріn трапсферу техпо.1огій і ЩЮ:\1ИС.lоштх к...1астеріn; фор:\tу
nапня цержашюго ресстру цогоnоріn щодо трапсферу техпо.:Jогій; фоп

:tін ІІі.іПрИ\ІКИ МаJІИХ і CCpC:JHiX іННОНаІІ.іііНИХ ІІі.іLІІрИt-:МСТН, НСНЧурНИХ 

фон:~ін тощо. 

Другий етап реа.ТІізації Програ:\'ПІ перецбачає створення сприятливих 

у:\'юв J:.:Jя забезпечення розвитку цержавно-приватного партнерства у 

сфері наукової, науково-технічної та інноваційної J:іяльності; впрова

J:жеппя техніки ноnого поко.:JішІя та високих техно.:Jогій у промислоnе 
13ИрО6ІІИЦТПО; проnецеІІІІЯ КОІІКурСІІОГО nідбору ІІайбі:JЬШ ефеКТІШІІИХ 

інвссп1І(іtіних та іннованіtіІІИХ 11росктів. ІІ(О рсшІі-~уютІ,си в Gюо1н1х І·а

.І)ПИХ СКОІЮМіки; JаІІрОШЩЖСІІІІИ ІІрОВСіLСІІІІИ МОІІіторИІІІ"У СТаІІУ рС<СІі-
3аІІії іннсспшlі-іних та іннонаніtіних 11росктін; :1аGс:11ІС'ІСНН}І на;ІсжноІ'О 

3аХИСТУ ІІр<ІН ЇНТС.ІСІ<ТУ<LІЬНОЇ HJI<J.CHOCTЇ НЇТ•ІИ3НИНИХ Н'ІСНИХ; 3<J.6C311C'ICH
H~I р(внитку іннонш1іііної інфраструктури, іннонаніtіних ІІЇ;LІІри~:-:мстн, 

наукових парків, центрів трансферу технологій і про:\шс.lових к...1астерів. 

Фор:\tами (:\tеханізмюш) державної підтримки реа.:Jізаuії інвестиuій

них та інноваційних проектів, шо перецбачені Програ:\юю с: 1) держаnні 
гарантії д.:Jя забеJпечення пошюго або часткового nикопанпя боргових 
-:юбоn'язапь за Jапозиченпя:ии суб'сктіn господарювання держашюго 

сектору сконоVІіки; 2) ІІрИ\1С Gкнжстнс фінансунаНН}І та СІ ІЇнфінансу
нан Н~І; 3) Ні iLIII К(ЩУН<ІН ЮІ Ні іLСОТІ<ОНИХ СТа НОК 3а КрСJ(ИТа VI И, 01]1И \13 НИМИ 
суб'єктами госпоцарювання у комерційних банках; 4) часткової ком
пенсаuії вартості виробництва продукції; 5) кредитів за рахунок цер
жашюго бюцжету; 6) субnепuій 3 цержашюго бюцжету :иісuешн-r бюцже
там; 7) кредитів (по шк) і грантів міжпаролшх фінансових організацій, 
3а.:Jучепих це ржаnою або під J:ержаnпі гарантії; 8) податкових, :\ШТІІИХ та 
на;ІЮТНИХ ІІрсфсрСНІ(Їtі. 

Анt-LІі3ІІрОІ11а\І р(ннитку ик інструVІснту :~ср жанної іннонаніі1ної 110-
_:-Jітики та ЇХ праКТИЧНОЇ реа.1ізаuії r21 СВіЦЧИТЬ про: 1) За..lеЖНіСТЬ Від J:ер
ЖаВНОГО фінансування (J:екларативність за відсутності переJ:бачених 

у цержавному бюджеті коштів); 2) віцеутнїсть викор:истання світового 
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ilOCH1ilY Н Чі:ІLТИНl НИКОрИ<.:ТаНН~І J(]ЄНИХ MCXi:IH13MlH та lHCTJJYMCHTlH J(Ср
жанноЇіННОНаІІіЙНОЇІІО;ІіТИКИ; 3) HiilCYTHiLTh І'ОСІІО,Т(Щ1СhКИХ іН<.:Тр)ІМСН
ТіН :ШJІУЧСН Н~І І ІрИ Ні:ІТНОІ'О І І артнера (ocoGJІ И НОСТ~І МИ рСІ'УJІЮНаНН!-1 Ні,Іt

НОСИН УІіж приватним та державним партнерами відпові;:rно до Закону 

УкраЇНИ <<Про ;:rержавно-приватне партнерСТВО•> rз1 Є закріплення ЛИШе 

;:rогоnірпої фор1ш юасмодії). 

Аналізуючи паnедепе. прихо;:rи1ю до nиспоnку. шо успіх реаліза
ції програм роJшпку як іпстру1tепту ;:rержашrої ішюnаційrюї політи

юІ :шJІсжитn ніл: 1) іVІІІJІсмснтаІ(іЇ н 3аконо;шнстно України J(Ocнi;ty ЄС 
н частині 3акріІІJІСНН!-І ;(ієних VІсхані:1мін та інструv1снтін іннонаціі1ної 

політики; 2) закріп.1ення господарських інстру:ментів реа.1ізації про
грам, що виключають пряму залежність від бюджетного фінансування; 

З) закріплення механізУІів стратегічного партнерства, що базується на 

crnopeшri поnих фор11 партперських юасУІо;:rій па оспоnі пе ті.1ьки до

говірних фор11 ДПП, але й таких господарських :мехапі3УІіn як <<стnо

рснн!-І EHJJOIІCtkhKИX ТСХНШІОІ'іЧНИХ ІІ"ШТфорМ>>, СІІі"ІhНИХ ІІі,ІtІІрИЄМСТН, 

інкуGаторін. науконих 1шркін, нснчурних фон,Іtін і ноних тиІІін ІІуGJІіч но

приватного партнерства. 
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