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"Організаційно-економічні заходи сприяння інвестиційній
діяльності підприємств"
Виходячи із завдання забезпечення стабільного надходження
інвестиційних ресурсів у роботі проаналізовано існуючу ситуацію із
надходженням інвестицій на підприємства, виокремлено та узагальнено
основні проблеми, з якими стикаються інвестори. Обґрунтовано
стратегічні можливості та шляхи сприяння інвестиційній діяльності
підприємств через призму таких основних факторів, як застосування
лізингу, розмір оподаткування й доступність кредитування. Зокрема,
запропоновано відмінити процедуру податкового арешту і податкової
реалізації майна, рекомендується для підприємств збільшити обсяг
задекларованих доходів та кількість працівників, щоб вони могли
скористатися положенням Податкового кодексу і застосовувати ставку 0 %
для платників податку на прибуток. Зважаючи на нестачу коштів у
підприємств, автори пропонують змінити суму плати за нотаріальну
реєстрацію договорів та державне мито з 5 % від вартості договору на
певну сталу суму. Автори також вважають недоцільною і пропонують
переглянути вимогу банків для підприємств, що отримують валютні
кредити, здійснювати експортну діяльність, надавати довідки про
дотримання екологічних і соціальних нормативів. Виокремлено
обставини, за яких підприємства можуть перекредитовуватися одне
одним, а розмір ставок за кредитами може підніматися в односторонньому порядку. Розроблено ряд рекомендацій, що мають
використовуватися в процесі укладання лізингових угод.
Оскільки зазначені кроки повинні характеризуватися комплексним
підходом до регулювання умов діяльності підприємства, пропонується їх
зобразити у вигляді основних програмно-цільових блоків та загальної
системи заходів сприяння інвестиційній діяльності.
____________
Література: 1. Дудчик О. Ю. Оптимізація державного лізингу в аграрному секторі України [Електронний ресурс]
/ О. Ю. Дудчик. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-212/financial-cash-flow-and-credit212/13417-212-495. 2. Шевченко К. Методи розрахунку лізингових платежів [Електронний ресурс] / К. Шевченко. –
Режим доступу : http://leasinginukraine.com/ua/publications /financial_issues/?pid=330. 3. Дацій Н. В. Державне
регулювання інвестиційної діяльності галузевого рівня / Н. В. Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 16. –
С. 3–5. 4. Івахненко І. С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації
/ І. С. Івахненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 7–9. 5. Кабанов В. Г. Активізація фінансових
інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки / В. Г. Кабанов // Фінанси України. – 2010. – № 5. –
С. 39–47. 6. Худавердієва В. А. Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України / В. А. Худавердієва
// Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 62–71. 7. Чумаченко М. Проблеми інвестування реструктуризації

промисловості України [Електронний ресурс] / М. Чумаченко, О. Амоша. – Режим доступу : http://irr.org.ua/pe/stattja99_2.php.
8. Горюнова К. С. Проблеми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України / К. С. Горюнова
// Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 12.– С. 167–172. 9. Альмераї А. Проблеми венчурного
інвестування в Україні / А. Альмераї // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 3. – С. 11–15. 10. Ляхова О. О. Особливості
визначення вартості лізингової послуги / О. О. Ляхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 10. – С. 29–30.
11. Корінєв В. Л. Сутність та види лізингу для підприємства / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. – 2011. – № 1. –
С. 108–112. 12. Moody’s прогнозує проблеми для банків і економіки України в цілому [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://news.dt.ua /ECONOMICS/moodys_prognozue_problemi_dlya_bankiv_i_ekonomiki_ukrayini_v_tsilomu103109.html. 13. Постанова НБУ № 461 від 06.08.2009 р. "Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів"
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09. 14. Крейдич І. М.
Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні / І. М. Крейдич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –
№ 14. – С. 6–7. 15. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=335%2f94%d0%b2%d1%80.
16. Кредити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eximb.com/ukr/personal/loans/. 17. Проект
Податкового кодексу України, зареєстрований за № 2215 від 14.03.2008 р., що внесений народними депутатами
України Катеринчуком М. Д., Ляпіною К. М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shop.ligazakon.ua
/l_doc2.nsf/link1/JF1PJ00A.html. 18. Карачина Н. П. Комплексне дослідження розвитку машинобудівних підприємств
Вінницької області / Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, І. Ф. Острий // Збірник наукових праць Черкаського технологічного
університету. – 2011. – Ч. ІІІ. – № 28. – С. 73–80. 19. Молдован О. Податковий кодекс в дії: перші проблеми та
конфліктні моменти [Електронний ресурс] / О. Молдован. – Режим доступу : http://www.uspp.org.ua/kodeks
/9.podatkoviy-kodeks- v-dii-pershi-problemi-ta-konfliktni-momenti.htm.
Інформація про авторів
Карачина Наталія Петрівна – докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в
економіці Вінницького національного технічного університету (21021, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе,
95, e-mail: karachina-natalija@rambler.ru).
Вітюк Анна Валеріївна – здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці Вінницького
національного технічного університету (21021, Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, e-mail:
A.Vityuk@rambler.ru).

