ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по аналітичній записці «Залежність
ефективності інвестицій в товарних ринках від вилучення капіталу з їх відтворювальних
процесів» та (керівники: д.е.н., проф., академік НАНУ Б.В. Буркинський, д.е.н., доц. В.М.
Лисюк, відповідальний виконавець: к.е.н., с.н.с. О.І. Лайко), Вчена Рада відзначає:
В аналітичній записці розглядаються класичні та новітні альтернативні підходи до
визначення ефективності інвестиційної діяльності в товарних ринках та досліджується
критерій ефективності самих ринків. Визначено авторську позицію щодо ефективності
інвестиційної діяльності в товарних ринках, яка ґрунтується на поєднанні економічних
критеріїв віддачі від процесу капіталовкладення та сучасних бачень ефективності як
поєднання економічної, соціальної, бюджетної та інших складових.
Запропоновано методику оцінки ефективності інвестицій в стратегічно важливих
ринках та видах економічної діяльності, яка передбачає визначення показників
економічної, соціальної та бюджетної складових ефективності на різних стадіях
інвестиційного процесу: на стадії капіталовкладення, відтворення та реінвестування.
Показники ефективності за типовим складом, пропонованим автором, включають в себе
коефіцієнти мультиплікативності, рентабельності, швидкості та віддачі за ознакою
доданої вартості, отримуваної від інвестицій. В методику визначення інвестиційної
ефективності товарних ринків включено розрахунок впливу непродуктивного відтоку
фінансового капіталу на відтворювальні процеси в різних стадіях інвестування. За
допомогою авторської методики, визначено характер і ступінь впливу процесу
непродуктивного відтоку фінансового капіталу на інвестиційні процеси в стратегічних
товарних ринках України.
На основі проведеного аналізу визначені головні причини і рушійні сили, що
призводять до вилучення фінансового капіталу з національного господарського обігу і
спонукають до вивезення фінансових ресурсів за кордон. Запропоновані заходи
державного регулювання інвестиційного процесу з позицій підвищення його ефективності
та усунення факторів спонукання до непродуктивного вивезення капіталу з процесу
національного суспільного виробництва і вивезення фінансових ресурсів за кордон.
Впровадження основних регуляторних заходів щодо скорочення виводу фінансового
капіталу з національного господарського обігу пропонується здійснювати за допомогою
внесення відповідних змін в законодавчі акти з регулювання економічного розвитку в
Україні.
2. Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати аналітичну записку для відправлення до 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 20 липня 2014 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
Голова Вченої Ради
академік НАН України, д.е.н., професор
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ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши результати доповідної записки «Пропозиції і заходи
щодо підвищення ефективності руху фінансового капіталу в стратегічних ринках»
(керівники: д.е.н., проф., академік НАНУ Б.В. Буркинський, д.е.н., доц. В.М. Лисюк,
відповідальний виконавець: к.е.н., с.н.с. О.І. Лайко), Вчена Рада відзначає:
В доповідній записці на основі авторських досліджень і розрахунків визначені
ключові проблеми щодо ефективності руху фінансового капіталу в стратегічно важливих
видах економічної діяльності (ринках товарів і послуг). Визначені такі основні проблеми
для економічної системи, як диспропорціональний розподіл інвестицій та інших
фінансових потоків з превалюванням фінансового живлення інфраструктурних секторів,
які забезпечують мобільність капіталу, швидку окупність і не потребують, як правило,
значних капіталовкладень на кожний інвестиційний проект. Виявлено недостатній обсяг
фінансування в переробних секторах національних ринків, які становлять стратегічну
значущість
для
народногосподарського
комплексу
(харчова
промисловість,
машинобудування, легка промисловість, транспортний комплекс). Проаналізовано стан
регуляторного законодавства стосовно визначення можливостей для створення стимулів
підвищення ефективності руху фінансових потоків в національних ринках товарів і послуг
і надані пропозиції щодо:
- встановлення інвестиційно-спрямованих податкових пільг для реінвестування
прибутку національних підприємств реального сектора економіки;
- скасування неефективних податкових пільг, які не надають цільової підтримки
розвитку стратегічно важливих видів економічної діяльності, однак створюють
умови для виникнення суттєвих бюджетних втрат.
Визначено бюджетну ефективність пропонованих автором заходів щодо надання
інвестиційно-орієнтованих податкових пільг.
2. Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до 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 20 липня 2014 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
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