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Стратегія й механізми реалізації державної інноваційної політики, як 

правило, визначаються її законодавчими та урядовими структурами. Орієнтація 

на суто ринкові механізми розвитку та подолання кризових явищ в 

національних економіках, як свідчить світовий досвід (США часів великої 

депресії, Німеччина та Японія в повоєнні роки), безперспективна. 

На Заході державне втручання в інноваційну сферу стало нормою, і його 

методи постійно вдосконалюються. Основною метою такого втручання є 

забезпечення сталого економічного розвитку, підтримка низького рівня 

інфляції, високої інноваційної активності й зайнятості. 

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», державне 

регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом визначення й 

підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, 

галузевого, регіонального та місцевого рівнів;формування й реалізації 

державних, галузевих, регіональних та місцевих програм;створення 

нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки й 

стимулювання інноваційної діяльності;фінансової підтримки виконання 

інноваційних проектів;встановлення пільгового оподаткування суб'єктів 

інноваційної діяльності;підтримки функціонування і розвитку сучасної 

інноваційної інфраструктури. 

Таким чином, науково-технічний прогрес є одним із найважливіших 

чинників сталого економічного зростання, а результатом інноваційного процесу 

є зародження та реалізація наукових ідей, що охоплює відносини у 

виробництві, обміні і споживанні. Для стійкого економічного зростання країни 

необхідно, щоб держава забезпечувала баланс інтересів, з одного боку, 

конкурентної, а з іншого боку промислової політики. 

 

Марукова М. 

РГУ им. С.А.Есенина 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В бюджетной системе страны, являющейся главной финансовой базой 

деятельности государственных органов власти и органов местного 

самоуправления в сфере экономического и социального развития 

соответствующих территорий, местные бюджеты – самые многочисленные. 

Являясь низовым звеном этой системы, они представляют собой её фундамент, 

от укрепления которого зависит прочность и надежность всей системы. Для 

выполнения функций, возложенных на местные представительные и 

исполнительные органы, они наделяются определенными имущественными и 

финансово-бюджетными правами. Бюджетные и имущественные права, 

предоставленные этим органам, дают им возможность составлять, 

рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты. 

В современных условиях развития российской экономики особо 

актуальной задачей является максимальное наполнение бюджета и обеспечение 
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его сбалансированности по доходам и расходам. При формировании доходной 

базы бюджетов МО существует ряд проблем, основными из которых являются 

недостаточность финансовых ресурсов, неэффективное использование 

налоговой базы и муниципального имущества, а также отсутствие 

наработанной нормативной правовой базы. 

Важнейшая проблема всех уровней бюджетов – недостаток собственных 

средств. Это лишает органы местного самоуправления возможности решать 

жизненно важные для населения проблемы. В настоящее время в системе 

межбюджетных отношений доминируют безвозмездные перечисления, в то 

время, как доля закрепленных за муниципальными образованиями налоговых 

поступлений остается весьма низкой и не отвечает даже их минимальным 

потребностям. Малый объем самостоятельных доходов вместе с ограниченным 

объемом межбюджетных трансфертов влечет негативное последствие для 

самих муниципальных образований. 

Из всего вышесказанного следует закономерный вывод: необходимо 

укреплять собственную доходную базу муниципальных образований. Так, 

например, в целях укрепления собственных источников доходов целесообразно 

пересмотреть методологию распределения налоговых доходов между уровнями 

бюджетной системы на основе четкого разграничения доходных и расходных 

полномочий. Закрепление части федеральных и региональных налогов и сборов за 

местными бюджетами должно исходить из необходимости обеспечения 

достаточной степени автономности местных бюджетов. На наш взгляд, следует 

заменить дотацию выравнивания уровней бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов на дополнительный норматив отчислений от налогов, 

зачисляемых в бюджет субъекта Федерации. Специальные налоговые режимы для 

субъектов малого бизнеса следует по нормативу 100% зачислять в местные 

бюджеты. Тем самым снизится доля финансовой помощи и увеличится возможность 

воздействия органов местного самоуправления на налогооблагаемую базу. 

 

Моргуненко А. С. 

НТУ «ХПІ» 

ПРО РЕФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 

Формування ринкової економіки в Україні передбачає перед усім 

визначення і використання власних конкурентних переваг, які сприятимуть 

країні значно швидше прогресувати. Розвиток автомобільного транспорту та 

його інфраструктури може стати одним з факторів, що дозволять Україні гідно 

увійти до європейської спільноти. Україна прагне стати ключовою транзитною 

державою на шляху захід – схід, але на теперішній час можна тільки позначити 

проблеми цієї галузі. 

Значні людські і матеріальні втрати спричиняють дорожньо-транспортні 

пригоди (ДТП).За кількістю жертв ДТП Україна займає п’яте місце в Європі 

після Росії, Італії, Франції та Німеччини. За роки незалежності в ДТП загинули 

майже 137 тисяч осіб, майже мільйон людей отримали важкі тілесні 


