Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши і обговоривши аналітичну записку "Інституціональні механізми
залучення капіталу у відтворювальні процеси стратегічних ринків у контексті
забезпечення національних інтересів їх розвитку" (доповідач к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.),
Вчена Рада відзначає:
В аналітичній записці розглядаються підходи до оцінки інституціонального
середовища в інвестиційній сфері в контексті сприяння відтворенню капіталу в
стратегічних ринках товарів, робіт, послуг. Результати дослідження теоретичних аспектів
інституціоналізму та сучасних реалій функціонування національної інвестиційної системи
дозволили
сформулювати
теоретико-методологічний
базис
дослідження
інституціонального середовища інвестиційних процесів в Україні.
Проаналізовано сильні та слабкі сторони інституціонального забезпечення та оцінені
загальні особливості ведення бізнесу національними та іноземними інвесторами в Україні,
на базі чого виділено і доведено значущість інституціонального середовища в загальному
наборі факторів впливу на інвесторів. Доведено необхідність покращення
інституціонального базису за допомогою застосування інвестиційно-орієнтованих
цільових регуляторних механізмів, переважно непрямого впливу.
Обґрунтованість
застосування
важелів
інституціонального
регулювання
пояснюється важливістю нормативного та інфраструктурного забезпечення для інвесторів,
а також наявністю невідповідностей між законодавчими нормами, що діють в сфері
інвестиційного законодавства України та реальними потребами національних
підприємств.
Запропоновані конкретні важелі реалізації завдань, поставлених в стратегічних
документах щодо економічного розвитку України, які повинні, за авторськими
розрахунками, сприяти підвищенню активності капіталовкладень та відтворення капіталу
в стратегічних видах економічної діяльності.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати аналітичну записку для відправлення до Української спілки
промисловців і підприємців, Комітетів Верховної Ради України з питань економічної
політики, з питань промислової та інвестиційної політики, Мінекономрозвитку, Інституту
стратегічних досліджень, Міндоходів, Федерації роботодавців України.
- встановити термін відправки аналітичної записки – до 05 листопада 2014 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
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Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши і обговоривши доповідну записку "Вдосконалення інституціональних
механізмів залучення капіталу у відтворювальні процеси товарних ринків у контексті
забезпечення національних інтересів" (доповідач к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.), Вчена Рада
відзначає:
В доповідній записці на основі теоретичних обґрунтувань та аналітичних
розрахунків доведено важливість інституціонального забезпечення інвестиційної
діяльності, визначені структура, типізація та національні особливості становлення
інституціонального базису здійснення первинних капіталовкладень та відтворення
інвестицій в стратегічних ринках товарів і послуг. Доведено необхідність вдосконалення
інституціонального супроводження процесів руху капіталу в стратегічних ринках України
на основі розкриття сутності відтворення капіталу в реальному секторі економіки.
Визначені особливості національної інвестиційної законодавчої бази – основи
супроводження інвестиційної діяльності та виявлені такі невідповідності сутності
ринкової економічної системи як орієнтованість на види економічної діяльності, на
суб’єктів господарювання, а не на сектори створення максимальної доданої вартості.
Запропоновано механізм двобічного супроводження інвестиційної діяльності: в
посекторному розрізі за допомогою загальних законодавчих актів (Законів України «Про
інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових
робочих місць») та в розрізі видів економічної діяльності за допомогою спеціалізованих
законів та підзаконних актів, реальними виконавцями по яких стануть профільні органи
виконавчої влади, департаменти локальних органів влади.
Пропонований в доповідній записці механізм вдосконалення інституціонального
середовища по забезпеченню інвестиційних процесів в стратегічних ринках України
сприяє реалізації завдань, поставлених в Урядовому документі «Відновлення України план дій», особливо за такими напрямками як:
- децентралізація органів виконавчої влади та повноважень з регулювання
економічної системи;
- забезпечення економічного розвитку на основі реформи державного апарату і
боротьби з корупцією;
- економічна стабілізація;
- реформа податкової системи.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Української спілки
промисловців і підприємців, Комітетів Верховної Ради України з питань економічної
політики, з питань промислової та інвестиційної політики, Мінекономрозвитку, Інституту
стратегічних досліджень, Міндоходів, Федерації роботодавців України.
- встановити термін відправки аналітичної записки – до 05 листопада 2014 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
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