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досягнень через новостворені підприємства (start-up компанії) шляхом
впровадження університетських розробок у їх діяльність та пайової участі
дослідників у створенні стартапів; встановлення оптимального співвідношення
між розміром винагороди дослідника та установи, в якій він працює; передача
прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок державного
фінансування, їх розробникам з наданням прав на самостійне проведення
ліцензування та комерціалізацію результатів інтелектуальної діяльності тощо.
Позитивною також є практика розподілу етапів комерціалізації, поширена у
США, відповідно до якої етапи НДР та розробки продукції знаходяться у сфері
впливу університетів і національних лабораторій, а два інших етапи виробництво та реалізація (вихід продукції на ринок) - відносяться до
промислових підприємств [2, с. 49].
Таким чином, комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності ВНЗ є
предметом зацікавленості як з боку промисловості та бізнесу, так і
безпосередньо освітніх установ, для яких перетворення результатів
інтелектуальної праці на конкурентоздатний інноваційний продукт є способом
самофінансування та мотивації науково-педагогічних кадрів до науководослідної діяльності. Удосконалення механізмів комерціалізації інтелектуальної
власності потребує оптимального поєднання зусиль держави, науки та бізнесу
щодо впровадження наукових розробок і досліджень у промисловість.
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КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ РЕІНВЕСТИЦЙ В
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Визначення поняття «реінвестиціі» розглядається з різних точок зору в
залежності від предмету дослідження, але всі вони мають єдине загальне
визначення. Під «реінвестиціями»
розуміється здійснення іноземними
інвесторами капітальних вкладень в об'єкти підприємницької діяльності на
певній території за рахунок доходів або прибутку, отриманих ними від іноземних
інвестицій.Реінвестування включає в себе будь-яке зростання зарубіжних активів у
існуючій інвестиційній програмі через реінвестовані прибутки, або через вливання
нового капіталу, іноді їх ще називають «інвестиції відновлення».
ІЧІ

Реінвестиції, або інвестиції відновлення - це грошові кошти (амортизаційні
відрахування і частина прибутку), які спрямовуються на такі цілі, як :
відтворення основних фондів, заміну зношеного і морально застарілого
обладнання; впровадження нових технологічних процесів; підготовку і
перепідготовку кадрів; проведення різних науково-дослідних робіт, рекламних
акцій та інших заходів, які дозволяють підприємству відстояти свої позиції в
умовах жорсткої конкурентної боротьби. Всі ці питання доволі детально
розглядаються
досвідченими
науковцями
відносно
національного
господарювання, але не розглядаються з точки зору міжнародних
взаємовідносин.
Тема реінвестування в зовнішньоекономічній діяльності України, є ще не
повністю розкритою, поки ще не має конкретно визначених та юридично
закріплених програм стосовно даного питання. Саме дослідження таких
взаємовідносин у сфері реінвестування в різних країнах, може надати певні
поняття та характеристики до відтворення таких програм з реінвестування в
зовнішньоекономічній діяльності України.
Наприклад в такій країні, як США ще в 2009 році, було розроблено «Акт
американського відновлення та реінвестування» (American Recovery and
Reinvestment Act), іноді його називають програмою, яка спрямована на
подолання кризових явищ у національній економіці, але багато пунктів цієї
програми
безпосередньо пов’язані і з антикризовими заходами які
безпосередньо впливають на зовнішньоекономічну діяльність. Було виділено на
підтримку економіки США 787 млрд дол. Виробники певної продукції за
допомоги наданих коштів змогли не тільки захистити свою діяльність на
національному ринку, але й розвивати свій бізнес за межами країни.
Наприклад в такій країні як Польща, нерезиденти які мають бізнес,
зареєстрований в цій країні, можуть скористатись безплатними субсидіями та
отримати низько відсотковий кредит на його розвиток. Компанія може
використовувати особливі умови оплати, пропоновані польськими компаніями,
чию продукцію нерезидент зможе
висилати на закордонні ринки,
використовуючи державні програми підтримки експорту. Експортна діяльність
підлягає відшкодуванню ПДВ, за базовою ставкою 23%. Повернуті кошти
підприємці можуть надіслати до своєї країни або реінвестувати в компанію,
зареєстровану в Польщі, щоб підвищити її кредитоспроможність.
З огляду на вище вказане, за допомогою адаптації зарубіжного досвіду,
потрібно розробити секторальні програми розвитку експортно-імпортної
діяльності в межах реалізації реінветиційних заходів в Україні. В цих програмах
відтворити інвестиційні умови не гірші, ніж у США, Польщі, Словаччині тощо. В
Україні діє “податок на інвестицію”, щоб створити виробництво, потрібно
сукупно заплатити податків 35-40% від суми інвестиції. Для створення
прийнятного інвестиційного середовища можливо потрібно було мито зупинити
поки що на нульовій відсотковій ставці (зараз від 3-5%) на обладнання, ввезене
для створення нових виробничих потужностей, яке не виробляється в Україні.
Скасувати податок на прибуток, який реінвестується в розвиток галузей, що
мають прямий вплив на зовнішньоекономічну діяльність.

Отже, розробка «реінвестиційних програм» України потребує детального
розгляду, що призведе в свою чергу до покращення зовнішньоекономічної
діяльності країни в цілому.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Необхідність децентралізації системи управління в Україні назрівала вже
протягом тривалого періоду як в економічній, так і політичній площині. Проте
якщо до «революції гідності» дане питання розглядалося в контексті актуалізації
соціокультурних
та
економічних
відмінностей
між
регіонами
і
використовувалось владою переважно для отримання політичних дивідендів, то
на сьогодні проблема децентралізації все більше набуває економічної
доцільності [4].
Для країн європейської спільноти, куди ми прагнемо ввійти не бідними
родичами, а повноправними партнерами, досконалість управління, чіткий
розподіл повноважень і фінансів між центром і територіями, баланс
взаємоповаги і взаємоконтролю між структурами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування - це аксіоми, на яких тримається держава і добробут її
населення.
Докорінна проблема вітчизняної конституційної реформи - пошук
найоптимальнішої моделі територіальної організації влади, а відтак - й
утвердження нової ролі місцевого самоврядування - особливої форми
управління, в якій органічно поєднуються інтереси держави і громади.
Будь-які законодавчі зміни ми зустрічаємо «в багнети», часто не
замислюючись над причинами небажання щось змінювати. Водночас заздримо
сусідам - полякам, угорцям, прибалтійцям, які рішуче взялися до
переоблаштування своєї системи управління і вже мають відчутні дивіденди від
цього: європейські стандарти життя .
Слід зазначити, що світовій муніципальній практиці відомі абсолютно різні
моделі, типи й системи місцевого самоврядування. Нині в стабільних у
політичному і соціально-економічному плані державах склалися власні, багато в
чому унікальні й неповторювані моделі місцевого самоврядування. Внаслідок
того, що більшість цих держав пройшли загалом схожі етапи свого розвитку,

