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РЕЦЕНЗІЯ 

 
на монографію 

на НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-
економічного розвитку Українського Причорномор’я», що виконувалась відділом 
міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я» (Наукові 

керівники В.М. Осипов, О.І. Лайко, реєстраційний № 0114U004455, строк виконання 
07.2014-12.2016 рр.): 

 
Негативні процеси в сфері економіки та інвестиційної діяльності на протязі останніх 

25-ти років призвели до зменшення наявності основних засобів майже у 2 рази в 
Україні і в 2-4 рази в регіонах Українського Причорномор’я. Це обумовило суттєве 
скорочення валового внутрішнього (регіонального) продукту на душу населення на 30-
50 %. В цих умовах проблема залучення інвестицій в економіку є вкрай актуальною, 
особливо це стосується регіонального рівня, оскільки обсяги інвестицій та ефективність 
їхнього використання суттєво відрізняються в регіонах України, Це є як наслідком, так 
і причиною нерівномірного соціально-економічного розвитку територій. Відповідно 
виникає завдання зменшення таких диспропорцій, що потребує пошуку нових наукових 
підходів та розробки механізмів підвищення рівня залучення інвестицій і впровадження 
інновацій в економіку регіонів України. В цьому контексті суттєвий інтерес 
представляє запропонований в роботі механізм підвищення соціально-економічної 
ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського 
Причорномор’я, який ґрунтується на принципах громадського і державно-приватного 
партнерства та полягає у впровадженні схем капіталізації результатів інформаційно-
консультаційних послуг з формуванням регіонального фонду підтримки інвестицій та 
створенні Центру міжрегіонального економічного розвитку. Цей механізм забезпечує 
отримання комплексного ефекту на основі поєднання підходів сталого розвитку та 
секторного аналізу відтворювальних процесів в стратегічних видах діяльності, що 
дозволяє зменшити дивергенцію розвитку регіонів Українського Причорномор’я. 

Ґрунтовні дослідження проведенні в частині наукових засад формування рамкових 
умов провадження інноваційної політики в регіонах Українського Причорномор’я на 
засадах імплементації європейського досвіду: впровадження принципів – 
багаторівневості, розумної спеціалізації, міжсекторності, системності, унікальності; 
формування сприятливого інноваційного середовища, важливими компонентами якого 
є довіра, ефективні комунікації, консолідація, співпраця між стейкхолдерами 
інноваційного процесу, розвиток інструментів регіональної інноваційної політики, 
зокрема таких як: фінансові інструменти, кадрове, організаційне та інформаційне 
забезпечення, нефінансові інструменти; 

Окремо слід виділити розробку методичного підходу до стратегування соціально-
економічного розвитку територій (на прикладі Українського Причорномор’я) шляхом 
визначення концептуальної основи на інноваційно-інвестиційних засадах сталого 
розвитку, поєднання з принципами міжрегіональної взаємодії в ключових секторах 
економіки регіонів та збалансованого просторового розвитку в системі «місто та 
приміська територія - сільська територія» та, використання інструментів і заходів 
інноваційної спрямованості для впливу на стан соціально-економічного розвитку 
території у відповідності до виявлених стратегічних ініціатив та пріоритетів. 

Окрему увагу в роботі приділено дослідженню пріоритетних напрямків провадження 
інноваційної політики в Українському Причорномор’ї з урахуванням європейського 
досвіду, зокрема формування і використання технологічних платформ як інструменту 
забезпечення діалогу між місцевими громадами і органами влади для забезпечення 
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узгодженості і об'єктивізації управлінських рішень на шляху децентралізації та 
становлення системи самоврядування; 

Поряд з теоретичними результатами в роботі отримано низку прикладних 
результатів, серед яких слід виділити методику оцінювання регіональних цільових 
програм, яка передбачає дворівневе оцінювання: на нижньому рівні оцінювання 
окремих заходів програми на основі результативних показників; на верхньому рівні – 
інтегральна оцінка на основі експертних оцінок базових (ключових) показників. 
Інтегральна оцінка програми здійснюється на етапі її планування, щорічно в процесі її 
реалізації та після її завершення. Вона здійснюється на основі базових питань, які 
стосуються: прозорості цілей програми та відповідності їх пріоритетам стратегії 
розвитку регіону, якості її планування та управління; наявності та якості системи 
моніторингу програми; ступені досягнення її довгострокових та щорічних 
результативних показників, забезпечення програми ресурсами. 

Важливе практичне значення мають розроблені пропозиції щодо удосконалення 
інституціонального середовища для інвестиційних механізмів державного управління 
регіональним розвитком. На підставі цих пропозицій було підготовлено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної 
регіональної політики в контексті європейського вибору України». 

Зважаючи на теоретичну цінність та прикладну значущість наукових розробок, 
отриманих при виконанні НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на 
забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я», можна 
зробити висновок, що держбюджетну тему виконаною. 

Звіт з теми рекомендуємо до затвердження. 
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